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KATA SAMBUTAN 
 

Indonesia sudah memasuki etape ketiga dalam mewujudkan visi Bangsa 
dalam kurun waktu 20 tahun yaitu  menuju Indonesia yang Mandiri, Maju, 
Adil dan Makmur. Mewujudkan visi Bangsa tersebut harus didukung 
dengan pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali pembangunan di 
bidang hukum. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan 
bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan 
kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan 
ekonomi. Oleh sebab itu, melalui RPJMN 2015-2019 arah kebijakan dan 
strategi pembangunan hukum ditujukan guna mewujudkan sasaran 
utama pembangunan yakni, menciptakan masyarakat adil dan makmur 
melalui peningkatan daya saing perekonomian.  

Pembangunan hukum sebagai salah satu katalisator pembangunan 
Bangsa perlu ditopang dengan sistem hukum nasional yang mantap 
dengan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dimana sistem tersebut mengelaborasi 
beberapa subsistem yaitu materi hukum, struktur hukum, penegakan 
hukum dan budaya hukum yang kesemua subsistem tersebut saling 
beririsan dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Pembangunan 
hukum pun harus bersifat menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan 
berkelanjutan. Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang dapat 
berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di 
bidang lainnya dan memerlukan penyelarasan dengan garis-garis besar 
gagasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Globalisasi dengan segala pengaruhnya di segala bidang kehidupan 
masyarakat tentu akan mempengaruhi sistem hukum di setiap negara 
tidak terkecuali Indonesia. Bagi Indonesia, pengaruh globalisasi menuntut 
sistem hukum nasional untuk dapat beradaptasi dengan berbagai aturan 
hukum yang juga berkembang di negara lain, hal ini sekaligus juga 
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menghadapkan Indonesia pada berbagai penuntasan permasalahan 
hukum yang mendesak untuk segera diselesaikan.  

Meski demikian, pengaruh globalisasi tersebut sudah seharusnya 
tidak mengubah cita-cita bangsa dan negara yang termuat dalam 
konstitusi, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, 
mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan 
umum. Oleh sebab itu pembangunan hukum Nasional harus dilakukan 
dari dalam Indonesia sendiri (development from within). Untuk itu hukum 
Nasional Indonesia harus dikuatkan baik substansi maupun proses agar 
mampu menghadapi arus globalisasi dan dinamika masyarakat. 

Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) yang 
dilakukan setiap tahun merupakan salah satu langkah strategis dalam 
mengawali pembangunan hukum yang ada di Indonesia. Penyusunan 
DPHN di tahun 2017 ini merupakan tindaklanjut Penyusunan DPHN di 
tahun 2016, serta akan ditindaklanjuti lagi di tahun 2018 dan 2019  
sehingga kemudian akan menjadi grand design arah pembangunan 
hukum untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada 
Pancasila dan berdasar pada Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Di dalam DPHN tergambar visi, misi, 
permasalahan, tantangan, agenda, dan strategi pembangunan hukum 
nasional yang nantinya akan menjadi proyeksi kerangka regulasi Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode berikutnya. 

Tindak lanjut dari DPHN ini adalah dengan memperhatikan berbagai 
rekomendasi yang tertuang di dalamnya sebagai salah satu bahan di 
dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
khususnya pembangunan bidang hukum dan sebagai salah satu bahan 
acuan penyusunan Program Legislasi Nasional. 

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat 
dalam penyusunan DPHN ini, khususnya kepada Pusat Analisis dan 
Evaluasi Hukum Nasional yang berperan aktif dan bertanggung jawab 
dalam Penyusunan DPHN. Dan ucapan terima kasih juga ditujukan kepada 
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seluruh Narasumber serta pemangku kepentingan dari Kementerian, 
LPNK, LPNS, Perguruan Tinggi yang terlibat dalam penyusunan DPHN ini. 
Semoga keinginan kita untuk bersama-sama membangun kembali Sistem 
Hukum Nasional dapat terwujud melalui DPHN ini. 

 
 
 

Jakarta, 23 Desember 2017 
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Kementerian Hukum dan HAM, 
 

 

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum 

KATA PENGANTAR 
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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 
dan karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum 
Nasional (DPHN) untuk Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan oleh 
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional. Penyusunan DPHN oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum 
Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi 
pembinaan hukum nasional.  

DPHN merupakan salah satu acuan bagi arah pembangunan hukum 
untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada 
Pancasila dan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Di dalam DPHN tergambar visi, misi, 
permasalahan, tantangan, agenda, dan strategi pembangunan hukum 
nasional yang akan menjadi proyeksi kerangka regulasi dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode berikutnya. Oleh 
karena itu, arah pembangunan hukum harus bermakna progresif karena 
sifatnya yang selalu aktif memperbarui hukum menuju ke arah yang 
diinginkan oleh masyarakat dan usahanya untuk mengadakan 
perubahan-perubahan sosial; dan juga bermakna adaptif karena 
usahanya untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangan 
masyarakat yang mutahir agar pembangunan hukum dapat mencapai 
usaha memperbaharui hukum positif sehingga sesuai dengan kebutuhan 
untuk melayani masyarakat pada tingkat per-kembangan yang mutahir 
(modernisasi) sekaligus mencapai usaha untuk mengadakan perubahan-
perubahan sosial.  

RPJPN 2005-2025 menyebutkan bahwa pembangunan hukum 
dilakukan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari materi hukum, struktur 
hukum, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum 
masyarakat. Pembangunan hukum yang terdapat dalam agenda RPJMN 
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2015-2019 yang merupakan penjabaran visi misi dan program Presiden 
dengan berpedoman pada RPJPN, perlu diproyeksikan dari Nawacita yang 
merupakan sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil 
Presiden Jusuf Kalla. 

DPHN disusun secara berkesinambungan setiap tahun dengan 
mengacu pada hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum 2016 dan 
2017 dengan tema-tema yang mendukung visi menciptakan Indonesia 
Mandiri, Maju, Adil dan Makmur sebagaimana tertuang dalam RPJMN 
2015-2019. Penyusunan DPHN ini dapat diselesaikan berkat peran dan 
kontribusi aktif dari 24  anggota Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi 
Hukum Nasional yang terdiri dari 12 Pokja di tahun 2016 dan 12 Pokja di 
tahun 2017 dalam 4 (empat) bidang yaitu bidang politik, hukum, 
keamanan, dan pemerintahan, bidang ekonomi, keuangan, indsutri, 
perdagangan, dan infrastruktur, bidang sumber daya alam dan 
lingkungan hidup, dan bidang sosial budaya. Tugas-tugas Kelompok Kerja 
didukung oleh narasumber yang kompeten dan kapabel sesuai dengan 
bidang keilmuannya serta pemangku kepentingan yang memberikan 
masukan dan saran, terutama terkait dengan implementasi peraturan 
perundang-undangan dan permasalahannya. 

Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, seluruh Anggota Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum 
Nasional di lingkungan Badan Pembinaan hukum Nasional yang telah 
berperan aktif, para Narasumber, serta pemangku kepentingan dan 
masyarakat baik di pusat maupun di daerah yang mendukung proses 
peyusunan DPHN 2017 ini. Semoga hasil yang tertuang dalam DPHN ini 
mampu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi perencanaan 
pembangunan hukum nasional dan perencanaan pembentukan 
peraturan perun-dang-undangan tingkat pusat maupun tingkat daerah. 

 
 
 

Pocut Eliza, S.Sos, S.H., M.H.
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Kami sangat menyadari bahwa DPHN ini belum sempur-na dan tidak 

terlepas dari kesalahan dan kekurangan, baik penyusunan, penuangan, 
maupun substansinya. Kami ter-buka untuk menerima kritik, saran, dan 
masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan DPHN Tahun 2017 
ini. 

 
 
 

Jakarta, 23 Desember 2017 
Kepala Pusat  

Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

 
 
 

Pocut Eliza, S.Sos, S.H., M.H. 
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BBAB I 
PPENDAHULUAN 

 
AA. LLATAR BELAKANG 

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) merupakan 
dokumen yang berisi prediksi arah pembangunan hukum ke depan yang 
diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi hukum. Dokumen ini digunakan 
sebagai salah satu acuan bagi arah pembangunan hukum untuk 
terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan 
berdasar pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD NRI Tahun 1945). Di dalam DPHN tergambar visi, misi, 
permasalahan, tantangan, agenda, dan strategi pembangunan hukum 
nasional yang menjadi proyeksi kerangka regulasi Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode berikutnya. 
Penyusunan DPHN sebagai  proyeksi kerangka regulasi tersebut 
didasarkan pada evaluasi atas beberapa hal yang telah dilakukan saat ini 
-yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) 2005-2025,1 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2005-2009,2 2010-2014,3 dan khususnya 2015-2019.4   

Pada Tahun 2016 dan 2017 ini, pembangunan hukum nasional 
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 
2015-2019 dengan visi5 menciptakan Indonesia Mandiri,6 Maju,7 Adil8 

                                                             
1 Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005-2025. 
2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2004-2009 
3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2010-2014 
4 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 2015-2019 
5 Lihat Bab II Buku I Lampiran  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, hlm 2-1 
6 Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain 

dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. 
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dan Makmur9 yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti 
tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini pada dasarnya 
merupakan visi dalam RPJPN 2005-2025 yang tertuang dalam setiap 
RPJMN. Terkait dengan pembanguan hukum, RPJPN 2005-2025 telah 
menyebutkan bahwa pembangunan hukum dilakukan sebagai sebuah 
sistem yang terdiri dari materi hukum, struktur hukum, penegakan 
hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.10 

Pembangunan hukum yang terdapat dalam agenda RPJMN 2015-
2019 yang perlu dievaluasi dan diproyeksikan kembali adalah: (1) 
menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 
memberikan rasa aman kepada seluruh warga; (2) membuat 
Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan 
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun 
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 
dalam kerangka negara kesatuan; (4) membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 
negara kesatuan; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan 
                                                                                                                                       
7 Maju berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik 

dan hukum yang mantap. 
8 Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, 

gender, maupun wilayah. 
9 Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga 

dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain. 
10 Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005-2025,  disebutkan bahwa pembangunan hukum diarahkan pada 
makin terwujudnya sistem hukum nasional  yang bersumber pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk 
aparat hukum dan sarana serta prasarana hukum serta perwujudan masyarakat yang 
mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara 
hukum, menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum 
dilaksanakan  melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan 
hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian 
dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta 
pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan 
dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan 
pembangunan nasional yang makin lancar. Lebih jauh lihat Lampiran Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, hlm. 35. 
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masyarakat Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya 
saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan 
bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 
ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; (9) 
memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 
Indonesia.11 

Pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan 
agenda pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang 
berkelanjutan.12 Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya 
ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan 
perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang 
menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi unsur-unsur 
pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan 
penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan 
kesadaran hukum masyarakat.13 Unsur-unsur tersebut saling 
mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan 
terpadu. Sebagai bentuk pegintegrasian pembangunan hukum  dengan 
agenda pembangunan di atas, yang sering disebut sebagai Nawacita 
maka Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Pusat Analisis 

                                                             
11 Lihat Bab VII Buku I Lampiran  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, hlm 7-13 s.d. 7-17. 
12 Hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) baik ideologi maupun 

wilayah teritori sesuai dengan tujuan ”melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia”, harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah 
keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu maka Pancasila harus dimasukkan sebagai 
landasan politik hukum agar hukum menjadi determinan terhadap politik. Lebih jauh mengenai 
hal ini lihat Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum alam Kontroversi dan Isu, (Jakarta: Rajawali 
Press, 2009), hlm. 70. 

13 Bandingkan dengan Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa sistem hukum 
sesungguhnya dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur 
hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Lebih jauh lihat Lawrence M. 
Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction), Penerjemah 
oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), hlm.7. 
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dan Evaluasi Hukum Nasional dalam melakukan analisis dan  evaluasi 
membagi dalam 4 (empat) bidang pemerintahan, yaitu: 1) bidang politik, 
hukum, keamanan, dan pemerintahan, (2) bidang ekonomi, keuangan, 
industri, perdagangan dan infrastruktur, (3) bidang sumber daya alam 
dan lingkungan hidup, serta (4) bidang sosial budaya. Pada tahun 2017 
kegiatan analisis dan evaluasi hukum meliputi: 

1. Bidang Politik, Hukum, Keamanan Dan Pemerintahan, analisis dan 
evaluasi hukum dalam rangka:  
a. Penataan Sistem Hukum Acara Pidana; 
b. Penataan Sistem Hukum Acara Perdata; 
c. Penataan Kerja Sama Global dan Regional dalam rangka 

Penegakan Hukum. 
2. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan Dan Infrastruktur, 

analisis dan evaluasi hukum dalam rangka: 
a. Pembangunan Industri Wisata Bahari; 
b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja; 
c. Pembangunan Transportasi Umum Massal. 

3. Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, analisis dan 
evaluasi hukum dalam rangka: 
a. Penataan Ruang yang Terpadu; 
b. Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan; 
c. Perlindungan Lahan Pertanian Yang Berkelanjutan. 

4. Bidang Sosial Budaya, analisis dan evaluasi hukum dalam rangka: 
a. Penataan Sistem Pendidikan Nasional; 
b. Pemenuhan Hak Kesehatan; 
c. Pembangunan Masyarakat yang Toleran. 

Hal ini melengkapi analisis dan evaluasi Pada tahun 2016 yang 
meliputi:14 

                                                             
14 Tema kegiatan analisis dan evaluasi hukum di empat bidang ini pada dasarnya merupakan 

agenda Nawacita yang tertuang dalam Bab VII Buku I Lampiran  Peraturan Presiden Nomor 2 
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1. Bidang Politik, Hukum, Keamanan Dan Pemerintahan, analisis dan 
evaluasi hukum dalam rangka:  
a. Penguatan Sistem Pertahanan Negara; 
b. Pembangunan Sistem Hukum Pidana; 
c. Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan 

Publik. 
2. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan Dan Infrastruktur, 

analisis dan evaluasi hukum dalam rangka: 
a. Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran; 
b. Mekanisme Perizinan dalam Rangka Mendukung Kemudahan 

Berinvestasi di Indonesia; 
c. Peningkatan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan di bidang 

Pangan, Infrastruktur, dan Perumahan. 
3. Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, analisis dan 

evaluasi hukum dalam rangka: 
a. Pemberantasan Kegiatan Perikanan Melanggar Hukum, Tidak 

dilaporkan  dan Tidak Diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated 
Fisihing); 

b. Perwujudan Kedaulatan Energi; 
c. Peningkatan Kedaulatan Pangan. 

4. Bidang Sosial Budaya, analisis dan evaluasi hukum dalam rangka: 
a. Penanggulangan Kemiskinan; 
b. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan 

Timur Indonesia; 
c. Perlindungan Kelompok Rentan. 

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan 
penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-
undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum 
                                                                                                                                       

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, hlm 7-13 
s.d. 7-17. 
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dan budaya hukum. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan dalam upaya 
untuk mendorong reformasi regulasi, termasuk dalam rangka 
melakukan simplifikasi regulasi, sehingga peraturan perundang-
undangan dapat memberikan arah perubahan sosial, peningkatan 
kesejahteraan, rasa keadilan, dan penegakan hukum yang mempunyai 
kepastian hukum. 

Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan 
dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada 
(existing regulation), tetapi juga untuk melakukan perbaikan subsistem 
hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan dan penegakan 
hukum, pelayanan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. 
Pelaksanaan analisis evaluasi hukum menghasilkan rekomendasi yang 
memuat status peraturan perundang-undangan berupa: 
1. Perlu diubah jika ada beberapa substansi ketentuan dari peraturan 

perundang-undangan tersebut perlu diubah; 
2. Perlu dicabut jika substansi peraturan perundang-undangan tersebut 

tidak diperlukan lagi; 
3. Perlu dipertahankan, jika substansi ketentuan peraturan perundang-

undangan tersebut ternyata tidak perlu diubah, diganti atau dicabut, 
melainkan perlu penguatan struktural atau kultural. 
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Proses penyusunan DPHN dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1  
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Keterangan Gambar: 
1. Dokumen Analisis dan Evaluasi yang berisi rekomendasi analisis dan 

evaluasi merupakan bahan penyusunan DPHN. Selain hasil analisis 
dan evaluasi bahan-bahan penyusunan Dokumen Pembangunan 
Hukum Nasional (DPHN) diperoleh dan diperkaya melalui beberapa 
kegiatan yang dilaksanakan sebelum maupun bersamaan dengannya 
yakni pelaksanaan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum 
(Pokja AE), Seminar Hukum Nasional, Pembentukan Kelompok Pakar 
Hukum, dan Forum Koordinasi Khusus Setingkat Menteri. 

2. Tema kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum mengacu pada tiga hal, 
yaitu: Pertama, agenda priorias pembangunan hukum yang tertuang 
dalam RPJMN 2015-2019. Kedua, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
2016; dan ketiga, kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak. 
Kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak ini dapat dipetakan 
dari pemberitaan media massa. 

3. Konsep rekomendasi DPHN ini kemudian dilengkapi dan diperkaya 
dengan masukan–masukan yang diperoleh melalui kegiatan Seminar 
Hukum Nasional dan tanggapan dari Para Pakar Hukum. Para pakar 
hukum diundang secara bergantian untuk melengkapi temuan-
temuan dari kegiatan sebelumnya yang perlu diklarifikasi dan 
ditajamkan.  

4. Penyusunan DPHN di BPHN dilaksanakan setiap tahun di mana DPHN 
tahunan ini menjadi bahan dasar untuk menyusun dokumen 5 
tahunan. DPHN tahunan maupun 5 tahunan ini akan menjadi bahan 
penyusunan RPJMN periode berikutnya. Hasil rekomendasi dari 
DPHN  juga akan menjadi penyaring bagi usulan RUU dalam Program 
Legislasi Nasional periode berikutnya maupun peraturan perundang-
undangan lainnya di bawah undang-undang, dan Program Legislasi 
aerah. Dari DPHN dapat diketahui apakah suatu peraturan 
perundang-undangan betul-betul dibutuhkan atau tidak. Dengan 
demikian, DPHN dapat menjadi acuan untuk menilai skala prioritas 
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pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh 
Kementerian/Lembaga atau lembaga lain yang berwenang. Semakin 
sesuai dengan rekomendasi DPHN, maka peraturan perundang-
undangan tersebut akan semakin diprioritaskan. 

Sebagai proyeksi arah pembangunan hukum nasional, maka dalam 
melakukan pembangunan hukum yang dilaksanakan melalui pembaruan 
hukum, perlu tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang 
berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan 
kepastian dan perlindungan hukum, serta penegakan hukum dan HAM. 
Pembangunan hukum nasional haruslah berpijak pada nilai-nilai yang 
berasal dari budaya Indonesia sendiri. Oleh karena itu,  landasan 
terpenting yang dipergunakan untuk menjelaskan nilai-nilai dasar bagi 
pembentukan hukum Nasional tidak lain adalah Pancasila yang 
mengandung lima sila atau nilai dasar. Lima nilai dasar ini dianggap 
sebagai cerminan sejati dari budaya bangsa Indonesia yang plural. 
Artinya, lima nilai dasar itu menjadi sumber asas-asas hukum nasional, 
sekaligus basis ideal (spiritual) untuk menentukan suatu norma 
hukum.15 Pembangunan hukum pun harus bersifat menyeluruh, terarah, 
terpadu, bertahap dan berkelanjutan.  

Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berdiri 
sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang 
lainnya dan memerlukan penyelarasan dengan garis-garis besar gagasan 
dalam UUD NRI Tahun 1945. Pembentukan undang-undang adalah 
bagian dari pembangunan hukum yang mencakup pembangunan sistem 
hukum nasional. Pembangunan hukum harus harmonis dengan tuntutan 
global seperti saat ini, namun tidak boleh meninggalkan nilai-nilai 
kebangsaan Indonesia. Politik hukum yang demikian akan menjadikan 

                                                             
15 Disampaikan oleh Prof. Enny Nurbaningsih, SH.,M.Hum selaku Kepala Badan Pembinaan 

Hukum Nasional dalam Pembukaan Focus Group Discussion ”Evaluasi Hukum dan Proyeksi 
Pembangunan Hukum Nasional” yang dilaksanakan di Badan Pembinaan Hukum Nasional 
tanggal 9 November 2016. 
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Indonesia sebagai negara yang bukan saja maju, adil, dan makmur tetapi 
juga mandiri sehingga mampu mewujudkan kehidupan bangsa sejajar 
dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada 
kemampuan dan kekuatan sendiri.  

Pembangunan hukum tersebut dapat tercapai jika seluruh cakupan 
yang terkait dengannya dapat difungsikan sebagai sarana untuk 
memperbarui masyarakat (social engineering). Namun, perekayasaan 
sosial perlu didukung  kajian yang mendalam tentang hukum yang hidup 
di masyarakat (living law) dan tingkat kesiapan masyarakat dalam 
menyikapi pembaruan yang akan dilakukan. Pada akhirnya untuk 
melaksanakan pembangunan dan pembaharuan hukum yang 
merupakan suatu sistem, diperlukan perencanaan16 sebagai proyeksi 
pembangunan ke depan sebagaimana digambarkan berikut ini: 

 
 
 
 

 

                                                             
16 Perencanaan merupakan suatu perumusan dari persoalan-persoalan tentang apa dan 

bagaimana suatu pekerjaan hendak dilaksanakan. Perencanaan juga merupakan suatu 
persiapan (preparation) untuk tindakan-tindakan kemudian. Perencanaan meliputi hal-hal yang 
akan dicapai, yang kemudian memberikan pedoman, garis-garis besar tentang apa yang akan 
dituju. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional pada pasal 1 angka 1, perencanaan adalah suatu proses untuk 
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan unsur manajemen 
yang sangat penting dalam mengelola organisasi. George R Terry merumuskan elemen-elemen 
manajemen adalah; planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating 
(penggerakan), dan controlling (pengendalian/pengawasan). Lebih jauh mengenai hal ini lihat 
Maringan Masri Simbolon, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2004), hlm. 36. 
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Gambar 2 
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Keterangan Gambar: 
1. Granddesign pembangunan hukum nasional dibangun di atas fondasi 

utama (landasan idiil), yaitu Pancasila yang merupakan grundnorm 
sebagaimana ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari semua 
sumber hukum. Artinya semua usaha pembangunan hukum nasional 
harus berdasarkan Pancasila. 

2. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia memiliki landasan 
konstitusional yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan dalam pembukaannya 
tertuang tujuan negara dan penegasan Pancasila sebagai dasar 
negara.  

3. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut dilakukan secara 
bertahap dengan menentukan skala prioritas, melalui perencanaan 
pembangunan hukum yang kemudian dituangkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

4. RPJPN dan RPJMN menyebut secara tegas visi pembangunan hukum, 
yaitu: mandiri, maju, adil, dan makmur.  

5. Pembangunan hukum nasional dilaksanakan dalam empat sektor 
yakni sektor Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan 
Infrastruktur (Ekuindagtur),  sektor Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup (SDA-LH), sektor Sosial Budaya (Sosbud), dan 
sektor Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan 
(Polhukampem). 

6. Masing-masing sektor ditentukan prioritas untuk segera dibenahi 
setiap tahunnya yang mengacu pada dokumen RPJMN.  

7. Sebagai sebuah sistem, pembangunan hukum di semua sektor harus 
memperhatikan subsistem materi hukum, struktur hukum, 
penegakan hukum, dan budaya hukum.  
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Proses penyusunan DPHN dilakukan secara komperhensif, dengan 
memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan 
pakar yang dilibatkan dalam proses diskusi, baik yang dilakukan secara 
terfokus (FGD) maupun melalui seminar. Hal ini diperlukan agar 
Dokumen Pembangunan Hukum Nasional yang disusun menjadi lebih 
akurat, serta dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif bagi 
penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang hingga saat ini 
masih dirasakan hiper regulasi, tumpang tindih, disharmonis, 
kontradiktif, multitafsir, tidak efektif atau menyebabkan biaya tinggi. 
Dengan demikian diharapkan tercipta hukum yang berkualitas sebagai 
penopang pembangunan di segala bidang. 

 
BB. LLANDASAN IDEOLOGI NEGARA HUKUM PANCASILA  

Pemerintah saat ini ingin meyakinkan kepada bangsa Indonesia 
melalui semangat ”Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis”, yaitu 
Pancasila.17 Pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, 
yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; 
dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.18 Ideologi dalam 
arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan 
oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori 
yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan 
pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana 
kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk 
melegitimasikan kekuasaannya. Arti kedua adalah ideologi dalam arti 
netral. Dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-
nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. 
                                                             
17 Lihat Yasonna H. Laloy, dalam Backy Krisnayuda, Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan 

Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia, 
2016), hlm vi. 

18 Franz Magnis-Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, (Jakarta; Kanisius, 1992), hlm. 230. Lihat juga 
Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi, diakses dari  
jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf. 
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Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang 
menganggap penting adanya suatu ”ideologi negara”. Disebut dalam arti 
netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.19 
Arti ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya 
digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala 
pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau 
empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-
asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam 
wilayah ideologi.20  Dari tiga arti kata ideologi tersebut, yang 
dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, 
yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi 
dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara 
atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila 
sebagai ideologi negara Republik Indonesia. 

Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua 
tipe tersebut adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka.21 Ideologi 
tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang 
menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang 
ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, 
melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus 

                                                             
19 Arti kata ideology menurut Kamus Oxford adalah (1) a set of ideas that an economic or political 

system is based on; (2) a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences 
the way people behave. Sedangkan menurut Martin Hewitt, ideologi adalah ”the system of 
ideas and imagery through which people come to see the word and define their needs and 
aspiration”, dan ”a system of ideas, beliefs and values that individuals and societies aspire 
toward.” Lihat, Martin Hewitt, Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the 
Welfare State, (Maryland: Harvester Wheatsheaf, 1992), hlm. 1 dan 8. 

20 Karl Mannheim misalnya, menyatakan bahwa pengetahuan yang bersifat ideologis berarti 
pengetahuan yang lebih sarat dengan keyakinan subyektif seseorang, daripada sarat dengan 
fakta-fakta empiris. Lihat, Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan 
Politik, Judul Asli: Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge, 
Penerjemah: F. Budi Hardiman, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. xvii. 

21 Franz Magnis-Suseno menyebutnya sebagai ideologi dalam arti penuh, ideologi terbuka, dan 
ideologi implisit. Lihat, Ibid., hlm. 232-238. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila, Dan 
Konstitusi, diakses dari  jdih.ristekdikti.go.id/ ?q=system/ files/ perundangan/1927202140.pdf. 
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dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh 
dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang 
lain. Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat dirubah atau 
dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu ideologi ini tidak 
mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Ideologi terbuka hanya 
berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-
tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan 
disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di 
masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat 
ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara 
demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak 
totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok 
orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem 
yang demokratis. 

Pancasila dapat dikatakaan sebagai falsafah dasar, pandangan 
hidup dan ideologi kenegaraan Indonesia. Dalam posisi seperti itu, 
Pancasila juga mengandung cita hukumnya (rechtsidee)22 tersendiri, 
yang menempatkannya sebagai norma dasar bernegara 
(Grundnorm/Staatsfundamentalnorm), sebagai sumber dari segala 
sumber hukum di Indonesia.23 Pancasila sebagai norma dasar negara 
bisa berdiri kokoh manakala dijalankan dengan mengusahakan 
koherensi antarsila, konsistensi dengan produk-produk peraturan 
perundang-undangan, dan korespondensi dengan realitas sosial.24 

                                                             
22 Berdasarkan hasil temu kenal dan penerapan asas-asas hukum nasional yang diselenggarakan 

pada tahun 1955, telah menyepakati bahwa Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) yang 
harus menjiwai perilaku segenap subyek hukum masyarakat Indonesia, sehingga terwujud 
negara Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat), sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 
Tahun 1945. Lebih jauh lihat M. Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, 
(Bandung: Mandar Maju), hlm. 85-95. 

23 Yudi Latif, Negara Paripurna, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 31. 
24  Yudi Latif, ”Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Perumusan 

Konstitusi”, Makalah Disampaikan Dalam FGD Evaluasi Dan Proyeksi Pembangunan Hukum 
Nasional Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional  Tahun 2016, 
diselenggarakan di BPHN (9 November 2016), hlm. 1. 
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Dari serangkaian eksperimen pembentukan konstitusi di Negara 
Indonesia,  Konstitusi Proklamasi  (UUD NRI Tahun 1945), dalam aspek-
aspek fundamentalnya, dapat dipandang sebagai konstitusi yang paling 
kongruen dengan semangat dasar Pancasila. Konstitusi Proklamasi, baik 
dalam pembukaannya, maupun dalam pasal-pasal batang tubuhnya, 
dapat memberikan landasan idiil dan struktural yang kuat, untuk bekerja 
setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan haluan Pancasila.25   

Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologi 
kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (rechtsidee) 
tersendiri. Nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar 
bernegara (Grundnorm/Staatsfundamentalnorm) yang menjadi sumber 
dari segala sumber hukum di Indonesia.26 

Dalam Pembukaan Konstitusi terkandung empat pokok pikiran 
sebagai hasil elaborasi dan transformasi Pancasila, yaitu:27  
1. ”Negara”—begitu bunyinya—yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas 
persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

 Dalam ”Pembukaan” ini diterima aliran pengertian Negara 
Persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi bangsa seluruhnya. 
Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala 
paham perseorangan. Negara, menurut pengertian ”Pembukaan” itu 
menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia 
seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan. 

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

                                                             
25 Yudi Latif, Op. Cit., hlm. 1.  
26  Yudi Latif, ”Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Perumusan 

Konstitusi”, Op.cit., hlm. 1. 
27 Yudi Latif, Negara Paripurna, Op.Cit., hlm. 38-39. 
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3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam ”Pembukaan” ialah negara 
yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan 
permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem Negara yang 
terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas 
Kedaulatan Rakyat dan berdasar permusyawaratan perwakilan. 
Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. 

4. Pokok pikiran yang keempat yang terkadung dalam ”Pembukaan” 
ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar 
kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Oleh karena itu Undang-Undang Dasar itu harus mengandung isi 
yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk 
memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh 
cita-cita moral rakyat yang luhur.  

Untuk mewujudkan empat pokok pikiran tersebut, Pembukaan 
Konstitusi Proklamasi juga menggariskan empat fungsi negara (sistem 
pemerintahan negara), yang tertuang dalam alinea keempat:28   
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia; 
2. memajukan kesejahteraan umum; 
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; 
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Keempat pokok pikiran dan fungsi negara tersebut merupakan 

pancaran dari keyakinan filsafati, keyakinan historik, keyakinan religius, 
dan misi suci yang harus menjiwai seluruh pasal-pasal pada batang 
tubuh UUD.29 

Bentuk negara yang oleh sebagian besar pendiri bangsa dipercaya 
bisa menjamin persatuan integralistik yang kuat bagi negara kepulauan 

                                                             
28 Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 
29 Yudi Latif, Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Perumusan 

Konstitusi, Op.cit. 
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Indonesia adalah Negara Kesatuan (unitary). Pengalaman politik devide 
et impera yang dikembangkan oleh kolonial memperkuat keyakinan 
bahwa hanya dalam persatuan yang bulat-mutlak, yang 
mengesampingkan perbedaan, yang membuat Indonesia bisa meraih 
dan mempertahankan kemerdekaan. Semangat persatuan yang bulat-
mutlak itu dirasa lebih cocok diwadahi dalam bentuk negara kesatuan. 
Selain itu, pengalaman traumatis pembentukan negara federal 
Indonesia sebagai kelanjutan siasat devide et impera Belanda 
memunculkan stigma dalam sejarah Indonesia, bahwa aliran unitarisme 
dipersamakan dengan pergerakan nasional yang progresif dan non-
kooperatif terhadap pemerintahan kolonial; sedangkan aliran 
federalisme dipersamakan dengan gerakan anti-nasional yang 
konservatif dan kooperatif terhadap pemerintahan kolonial dan pro-
kerjasama dengan kapital asing.30 Faktor-faktor tersebut ditambah 
dengan kesulitan secara teknis untuk menentukan batas-batas negara 
bagian bagi desain negara federal Indonesia, kian memperkuat 
dukungan pada bentuk negara kesatuan. Meski demikian, para pendiri 
bangsa menyadari benar, bahwa penerapan bentuk negara kesatuan 
tersebut haruslah kongruen dengan watak kemajemukan bangsa 
Indonesia. Oleh karenanya, negara kesatuan itu haruslah memberi 
ruang gotong-royong (pelibatan aspirasi dan partisipasi daerah) dalam 
pengelolaan negara melalui asas desentralisasi dan dekonsentrasi. 

Pemahaman konsepsi mengenai negara hukum  harus merujuk 
pada konsep ”Negara Hukum Pancasila” meskipun tidak bisa terlepas 
dari akar konsepsi ”rule of law”  dan ”rechtsstaat”.31 Hal ini perlu 

                                                             
30 G. J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (the University of 

California: Timun Mas, 1955), hlm. 92-97.  
31  Enny Nurbaningsih, ”Rule Of Law Dan Perkembangannya Dalam Negara Hukum Indonesia”, 

(disampaikan sebagai keynote speech pada Diskusi ”The Rule of Law in Indonesia”, di Hotel 
Aryaduta Jakarta yang diselenggarakan World Justice Project pada 19 Januari 2015). 
Bandingkan dengan Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di 
Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 178-179. Bandingkan juga dengan Lily Rasyidi 
yang mengatakan bahwa kedua sistem ini merupakan sistem hukum yang berpengaruh sama 
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ditekankan dari awal mengingat Indonesia tidak secara murni menganut 
konsep ”rechsstaat” dari tradisi hukum negara-negara Eropa 
Kontinental yang berdasarkan pada Civil Law System dan Legisme 
ataupun konsep ”rule of law” dari tradisi hukum negara-negara Anglo 
Saxon yang berdasarkan pada Common Law System.32  

Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan 
Negara Hukum Pancasila diilhami oleh ide dasar rule of law dan 
rechtsstaat. Konsep Negara Hukum Pancasila pada hakikatnya memiliki 
elemen yang terkandung baik dalam konsep rule of law maupun dalam 
konsep rechtsstaat. Dengan kata lain Negara Hukum Pancasila 
mendekatkan atau menjadikan rechtsstaat dan rule of law sebagai 
konsep yang saling melengkapi dan terintegrasi, selain menerima prinsip 
kepastian hukum yang menjadi hal utama dalam konsep rechtsstaat 
juga sekaligus menerima prinsip rasa keadilan dalam rule of law.33 

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan: 
”Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum yang 
dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk 
mewujudkan kebenaran dan keadilan, dimana di dalamnya tidak ada 
kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun secara 
eksplisit rumusan tersebut tidak mencantumkan kata Pancasila, tetapi 
karena Pancasila merupakan dasar negara dan merupakan cita hukum di 
Indonesia, maka keberadaan nilai-nilai Pancasila harus diacu oleh negara 

                                                                                                                                       
kuatnya. Lebih jauh lihat Lily Rasjidi dan Wyasa Putra, Hukum Sebagai Sistem, (Bandung: 
Mandar Maju, 2003), hlm. 45-48. 

32 Rechtsstaat memiliki karakter administratif, sedangkan the rule of law berkarakter yudisial. 
Lebih jauh lihat Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: 
Rajawali Press, 2012), hlm. 24. 

33 Dalam istilah ”the rule of law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan 
dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di 
dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ”the rule of just law”. Dalam istilah ”the rule of law and 
not of man”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu 
negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang.  Istilah sebaliknya adalah 
”the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan 
hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Lebih jauh mengenai hal ini lihat Soerjono 
Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 3. 
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hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila34 inilah yang kemudian menjadi 
pembeda dengan konsep rechstaat dan rule of law.35  

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan 
dalam suatu negara hukum, yaitu:36 supremasi hukum (supremacy of 
law), kesetaraan di depan hukum (equality before the law) dan 
penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan 
hukum (due process of law). Dalam pelaksanaannya ketiga hal tersebut 
dijabarkan dalam bentuk:37 (1) jaminan perlindungan hak-hak asasi 
manusia (HAM); (2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; 
dan (3) legalitas hukum dalam segala bentuknya (setiap tindakan 
negara/pemerintah dan masyarakat harus berdasar atas dan melalui 
hukum).  

Pertama, Jaminan perlindungan HAM  dalam UUD NRI Tahun 1945 
telah tertuang dalam Pasal 28 yang diajukan pada masa perubahan 
kedua pada 18 Agustus tahun 2000 silam, dengan menambahkan satu 
bab khusus, yaitu Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia mulai Pasal 28 A 
sampai dengan 28 J. Sebagian besar isi amandemen tersebut 
mengatur hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.  

                                                             
34 Cita hukum Pancasila berintikan: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Penghormatan atas 

martabat manusia; (3) Wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara; (4) Persamaan dan 
kelayakan; (5) Keadilan sosial; (6) Moral dan budi pekerti yang luhur. Lebih jauh mengenai hal 
ini lihat Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum 
sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 
hlm. 98. 

35 Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pancasila merupakan 
sumber segala sumber hukum negara. 

36 The Rule of Law adalah satu konsep yang dikemukakan oleh seorang A.V. Dicey pada tahun 
1885 yang ditulis dalam sebuah buku berjudul Introduction To The Study Of The Law Of 
 Constitution. Lebih jauh lihat A.V. Dicey,  Pengantar Studi Hukum Konstitusi (Terjemahan dari 
Introduction to the Study of the Constitution), (Bandung: Nusamedia, 2008). Bandingkan juga 
dengan A.V. Dicey, Introduction to The Study of The Law of The Constitution, Mc Millan and Co, 
(London: Limited St. Martin Street, 1952), Part II, Chapter IV-XII, http://www.constitution 
.org/cmt/adv/law_con.htm. (diakses 5 Desember 2016). 

37 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI 
dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 2004), hlm. 55 
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Kedua, Apabila hal tersebut dijabarkan, maka akan terlihat 
hubungan yang erat dengan penyelenggara kekuasaan kehakiman; 
kualitas implementasi peraturan; akses terhadap keadilan dan sistem 
penyelesaian sengketa; isu anti korupsi dan peran civil society serta 
sektor swasta. Mengenai penyelenggara kekuasaan kehakiman, secara 
tegas dikatakan dalam Pasal 24 ayat(1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa 
”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 
Hal ini kemudian dikuatkan kembali dalam UU Kekuasaan Kehakiman38 
dan UU Mahkamah Agung.39 

Ketiga, Asas legalitas hukum dalam segala bentuknya, menjadi 
dasar bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada 
peraturan perundang-undangan. Pada satu sisi asas legalitas merupakan 
bentuk pembatasan terhadap kewenangan penguasa, dan di sisi lain 
merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat akan 
kesewenang-wenangan yang mungkin akan dilakukan oleh penguasa. 
Hal ini antara lain dapat dilihat dari Pasal 28i ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945 yang menyebutkan: hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapatdikurangi 
dalam keadaan apa pun.” Hal ini diperjelas dengan Pasal 1 ayat 
(1) Wetboek Van Strafrecht atau lebih dikenal dengan KUHP (Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana) di negara kita. ”Tidak ada suatu 
perbuatan dapat dipidana (dihukum) sebelum ada undang-undang yang 
mengatur perbuatan tersebut”. Asas tersebut dikenal dengan: Nullum 
Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali.  

Dalam konteks ini, asas tersebut berkaitan erat dengan kepastian 
hukum yang sangat dibutuhkan dalam proses-proses pembangunan. 

                                                             
38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009. 
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Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan adalah 
upaya yang dilakukan semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan 
bernegara.40 Dengan demikian pembangunan adalah suatu proses yang 
berkelanjutan dan tidak akan pernah berhenti (never ending process) 
dan memerlukan dukungan dari berbagai elemen yang ada untuk 
mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang terdapat dalam alinea 
ke-4 Pembukaan UUD. 

Mendasarkan hal tersebut, salah satu sarana untuk mewujudkan 
kepastian hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan. 
Pengertian Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat 
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 
prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.41 
Keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi penting dalam 
asas legalitas antara lain karena dalam peraturan perundang-undangan 
dikenal adanya asas yang melingkupinya, adanya kelembagaan 
pembentuk dan pengujinya, serta dikenal adanya hierarki .  

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dipersepsikan 
sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum agar mampu 
mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai 
dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi 
menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang. 
Dengan demikian diharapkan akan tercapai ketertiban dan kepastian 
hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan 

                                                             
40 Lihat Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 
41 Lihat Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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terwujudnya kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana 
menunjang kemajuan dan reformasi yang menyeluruh.  

Walaupun tidak dipungkiri bahwa seringkali imple-mentasi dan 
penegakan peraturan perundang-undangan tidak berjalan secara efektif 
dan efisien. Dengan kata lain ”daya guna” peraturan perundang-
undangan tidak maksimal untuk mengatur atau menyelesaikan 
permasalahan yang ada. Namun demikian peraturan perundang-undang 
belum sepenuhnya mampu memecahkan permasalahan; aspek 
substansi, meliputi: (1) materiil/substansi yang terkait dengan dasar 
hukum pembentukan peraturan perundang-undangan; masih adanya 
keinginan dalam membentuk peraturan yang tak sejalan dengan 
kebutuhan; adanya disharmoni substansi antara peraturan yang satu 
dengan yang lain, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan 
masyarakat yang seringkali terlalu cepat berubah. (2), Aspek 
formil/proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
meliputi proses pra legislasi (kualitas penelitian/ pengkajian, naskah 
akademik, penentuan prioritas Prolegnas, pelaksanaan rapat antar-
kementerian dan harmonisasi), legislasi (mekanisme pembahasan di 
DPR) dan pasca legislasi (diseminasi/ sosialisasi). (3), Aspek  kelembagaan 
baik yang terkait dengan kelembagaan pembentuk udang-undang dan 
ego sektoral lembaga.42 

Dengan melihat adanya permasalahan pembentukan peraturan 
perundang-undangan tersebut,43 Kementerian Hukum dan HAM 
bekerjasama dengan Bappenas sedang melaksanakan proses reformasi 
peraturan perundang-undangan yang diarahkan penataan untuk 
mewujudkan simplifikasi peraturan perundang-undangan, 
rekonseptualisasi pembentukan peraturan perundang-undangan, 
restrukturisasi kelembagaan pembentuk peraturan perundang-

                                                             
42  Enny Nurbaningsih, ”Arah Pembangunan Hukum Nasional”, (disampaikan di depan peserta 

DIKLAT Lemhanas, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015). 
43  ibid. 
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undangan dan penguatan/ pemberdayaan SDM perancang peraturan 
perundang-undangan.44 

Peraturan perundang-undangan yang baik menjadi modal yang  
penting untuk mewujudkan good governance. Salah satu parameter 
terwujudnya good governance adalah adanya partisipasi dan sikap yang 
responsif.45 Dengan kata lain good governance menuntut keterlibatan 
seluruh elemen masyarakat (termasuk di dalamnya civil society dan 
sektor swasta) dalam proses pembuatan kebijakan maupun peraturan 
perundang-undangan.46 Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 dan Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014, 
telah memberikan peluang untuk pelibatan tersebut. Saat ini 
Pemerintah sedang dalam proses menyusun Peraturan Menteri Hukum 
dan HAM tentang tata cara pelaksanaan Konsultasi Publik.  

Salah satu bentuk untuk penerapan partisipasi publik adalah dalam 
bentuk pengkajian dan penelitian hukum. Dengan pengkajian dan 
penelitian hukum, bisa dikenali apa yang menjadi kebutuhan, 
permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara 
baik dan benar, dan karenanya kebijakan dan peraturan yang dibuat 
akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi 
rakyat. Penelitian hukum dalam rangka pembinaan hukum ditujukan 
untuk mengungkapkan kenyataan-kenyataan tentang hukum yang 
berlaku dan berlakunya hukum dalam masyarakat. Kebijakan 
pembangunan hukum nasional akan baik dan terpercaya hasilnya, jika 
rumusannya kebijakannya didasarkan pada informasi hukum yang benar 
dan tersedia dari hasil  penelitian.  Jadi bukan informasi hukum yang 

                                                             
44  Kedeputian Polhukam Bappenas, ”Reformasi Regulasi RKP 2017” (Makalah disampaikan pada 

Serial Multirateral Meeting II, Kamis 14 April 2016). 
45  United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga 

Administrasi Negara mengajukan karakteristik Good governance. Lihat dalam Joko Widodo, 
Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas,Kontrol  Birokrasi Pada  Era  
Desentralisasi  Dan  Otonomi Daerah, (Surabaya: InsanCendekia, 2001) hlm. 38-40. 

46  Lihat Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua, (Bandung: 
CV.Mandar Maju, 2004), hlm. 24. 
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dirumuskan semata-mata atas kehendak politik, atau kehendak 
sekelompok orang yang berkuasa. 

Hal ini Sejalan dengan Robert A. Dahl yang mengatakan: 47 
Pertama, adanya hak yang sama dan merata bagi seluruh rakyat/warga 
negara. Ini berarti, aspirasi warga negara harus diperhitungkan dan 
dipertimbangkan secara adil dalam setiap pengambilan keputusan yang 
strategis, karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang 
sama. Hak ini diatur dalam suatu undang-undang dan peraturan-
peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima semua 
pihak (legitimate). Kedua, adanya partisipasi aktif dari seluruh warga 
negara yang sudah dewasa. Terhadap suatu proses pembuatan 
keputusan-keputusan kolektif yang mengikat seluruh warga negara, 
masing-masing warga negara harus memiliki peluang yang sama untuk 
menyatakan panda-patnya terhadap hasil akhir kebijakan yang akan 
ditetapkan. Warga negara harus berparti-sipasi aktif dalam proses 
pengaturan dan pengelolaan negara, sehingga kebaikan ataupun 
keburukan kebijakan negara menjadi tanggung jawab seluruh warga 
negara. Untuk itu, perlu diciptakan ”ruang komunikasi dan dialog” yang 
memungkinkan publik menyalurkan aspirasinya dan mengekspresikan 
kehendaknya. Ketiga, adanya pengertian dan pemahaman yang jelas 
(enlightened understanding) di pihak rakyat terhadap keputusan-
keputusan yang diambil negara, tidak terkecuali sistem birokrasi. 
Pengertian dan pemahaman yang jelas ini mengandaikan (a) pemerintah 
harus menyediakan akses informasi bagi rakyat sehingga rakyat dapat 
turut serta mengetahui kebijakan-kebijakan yang sudah, sedang, dan 
akan diambil pemerintah. (b) pemerintah harus secara efektif 
menyosialisasikan keputusan-keputusannya, dan memberikan 
kesempatan yang sama dan waktu secukupnya kepada seluruh rakyat 

                                                             
47  Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi, terj. A. Rahman Zainuddin  (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2001). 
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untuk mengkritisinya, demi mendapatkan suatu hasil akhir yang ideal. 
Keempat, adanya kontrol akhir oleh rakyat (final control on the agenda 
by the demos), di mana setiap keputusan final atas suatu kebijakan 
negara berada di tangan rakyat. Dalam hal ini rakyat mempunyai peran 
yang menentukan: rakyat bisa menyetujui atau menolak kebi-jakan 
dan/atau keputusan yang hendak ditetapkan pemerintah. Dengan 
demikian kedaulatan sepenuhnya di tangan warga negara atau rakyat. 
Kelima, adanya sifat inclusiveness: terbuka, akomodatif dan tidak 
diskriminatif. Semua warga negara yang telah dewasa (cukup umur) 
berhak ikut serta secara aktif dan penuh (active and full participation) 
dalam proses penyelenggaraan negara, dan berhak mendapatkan perlin-
dungan dan kesejahteraan yang optimal dari dan oleh negara, 
khususnya warga negara yang cacat, minoritas, atau marjinal. 

Dalam konteks penegakan hukum pidana, asas kepastian hukum 
harus dipadukan dengan asas keadilan untuk mewujudkan kemanfaatan 
di dalam masyarakat.48 Dengan kata lain peraturan perundang-
undangan harus dipadukan dengan kinerja lembaga penegak hukum 
untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Konsep 
Integrated criminal justice system masih menjadi pilihan yang baik untuk 
dilaksanakan.49 Dengan Sistem tersebut, maka akan terjadi sinergi yang 
baik dalam penegakan hukum pidana mulai dari penyelidikan sampai 
pemasyarakatan.  

Selain penguatan integrated criminal justice system perlu pula 
dilakukan perubahan terhadap konsep pemidanaan dengan mengarah 
pada konsep restorative justice.50 Konsep restorative justice merupakan 
suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya 

                                                             
48  Gustav Radbruch: Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmaβigkeit, lihat lebih jauh dalam 

Shidarta, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam 
Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), hlm. 3. 

49  Lihat lebih jauh dalam Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme 
dan Abilisionisme, (Bandung: Bina Cipta, Cet II revisi, 1996),  hlm. 9-10. 

50  Konsep restorative justice baru digunakan terhadap  sistem peradilan pidana anak. 
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keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya 
sendiri.  

Penerapan konsep restorative justice menjadi semakin diperlukan 
dengan adanya fakta bahwa konsep retributive bagi pelaku indak pidana 
menyebabkan adanya over capacity51  yang ada di lembaga 
pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia. 

Terkait dengan implementasi dan penegakan hukum, adalah 
tindakan law enforcement dalam semua sektor hukum harus selalu 
dibarengi dengan upaya preventif berbentuk sosialisasi produk-produk 
hukum. Berhasilnya upaya preventif yang berujung pada tidak terjadi 
atau berkurangnya pelanggaran hukum, akan lebih memberikan 
kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar 
dibandingkan dengan upaya represif.52  

Salah satu upaya membangun dan menciptakan budaya hukum 
masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum yang 
ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk diseminasi 
dan penyuluhan hukum. Melalui kegiatan tersebut diharapkan tumbuh 
budaya hukum baik di lapisan penyelenggara negara, aparatur penegak 
hukum maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan diseminasi 
dan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari 
penerapan asas fiksi hukum (rechtfictie) yang menyatakan bahwa 
”setiap orang dianggap tahu hukum”.53 Penerapan asas fiksi hukum 
tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak 
terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak 

                                                             
51  Berdasarkan data Ditjen. Pemasayarakatan, Kementerian Hukum dan HAM hingga per-

Desember 2014 terjadi 67,1% overcapacity kapasitas Lapas/Rutan di Indonesia. 
52  Enny Nurbaningsih, ”Rule of Law dan Perkembangannya Dalam Negara Hukum Indonesia” 

(Makalah disampaikan pada acara Rule of Law in Indonesia yang diselenggarakan oleh World 
Justice Project, 19 Januari 2015), hlm. 3. 

53  ibid. 
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dalam pelanggaran yang mungkin tidak diketahuinya dan 
kehendakinya.54 

Dalam rangka penguatan pilar negara hukum akses keadilan dan 
sistem penyelesaian sengketa harus menjadi perhatian. Hal ini terkait 
erat dengan hak asasi manusia. Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 
merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, keduanya seperti 
dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum 
dibangun tanpa memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip 
HAM, maka hukum tersebut dapat menjadi alat bagi penguasa untuk 
melanggengkan kekuasaannya (abuse of power). Sebaliknya, apabila 
HAM dibangun tanpa didasarkan pada suatu komitmen hukum yang 
jelas, maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh 
dan mudah untuk disimpangi, artinya hukum harus berfungsi sebagai 
instrumentarium yuridis, sarana dan atau tool yang memperhatikan 
penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia.55  

Oleh karena itu dalam sebuah negara hukum, muncul sebuah  
korelasi yang sangat erat antara penerapan hukum dan penegakan 
HAM. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan cerminan 
tekad para pendiri bangsa dalam membentuk Negara Indonesia, telah 
memberikan sinyal yang tegas bahwa Hukum dan HAM adalah satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan di negara ini. Prinsip perlindungan 

                                                             
54  Fiksi perundang-undangan itu bukanlah fiksi sebenarnya melainkan dirumuskan belaka sebagai 

fiksi. Fiksi hukum atau ”Ignorare Legis est lata Culpa” yang berarti setiap orang dianggap telah 
mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan sudah lama ditinggalkan, 
tetapi faktanya pandangan ini dianut dunia peradilan, baik Mahkamah Agung (MA) maupun 
Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MA Nomor 645K/Sip/1970 dan putusan MK Nomor 
001/PUU-V/2007 memuat prinsip yang sama: ”ketidaktahuan seseorang akan undang-undang 
tidak dapat dijadikan alasan pemaaf”. Begitu juga Putusan MA Nomor 77 K/Kr/1961 
menegaskan ”tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu 
diundangkan dalam lembaran negara”. Lebih lanjut lihat A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum 
Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2005) dan Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum 
(suatu pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1986). 

55  Mansyur A.Effendy, Kapita Selekta Hukum, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 224. 
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hak asasi manusia merupakan bagian yang khas dari Negara hukum.56 
Kata ”peri-kemanusiaan” menunjukkan inti dari HAM, sedangkan kata 
”peri-keadilan” merupakan inti dari hukum yang ada di Indonesia. Dalam 
konstitusi Indonesia, aturan-aturan tentang HAM dirumuskan dalam 
Pasal 28A hingga Pasal 28I yang pada hakikatnya diadopsi dari Universal 
Declaration of Human Right. Walaupun demikian, dalam menjalankan 
hak dan kebebasannya setiap orang harus tunduk kepada pembatasan 
yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan tersebut diatur 
dalam Pasal 28J dan dilaksanakan dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.57 

 
CC. VVISI PEMBANGUNAN HUKUM 

Visi pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung 
terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada 
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang mencakup pembangunan 
materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan 
prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran 
dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara 
hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan 
demokratis58. 

Di samping itu, pembangunan hukum juga perlu memperhatikan 
globalisasi sebagai kondisi inherent dalam kehidupan bangsa Indonesia 
ke depan. Oleh karena itu tatanan hukum harus dilakukan sedemikian 

                                                             
56  Harifin A. Tumpa, Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2010), hlm. 51. 
57 Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa (1) Setiap orang wajib menghormati hak 

asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) 
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 
umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

58  Enny Nurbaningsih, ”Arah Pembangunan Hukum Nasional”, (disampaikan di depan peserta 
DIKLAT Lemhanas, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015). 
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rupa, agar tidak karam di tengah jalan, atau menjadi bangsa yang 
tergagap-gagap. Dari 10 negara Asean berdasarkan laporan Good 
Regulatory Practices (2014), Indonesia masuk dalam urutan yang perlu 
diberi injeksi yang luar biasa, agar tidak digolongkan sebagai negara 
yang memproduksi hukum dengan kondisi yang masih tumpang tindih, 
kurang memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha.  

Munculnya kondisi ini karena pembentukan hukum di Indonesia 
sarat dengan berbagai kepentingan. Tampaknya kita perlu melihat 
Malaysia sebagai sebuah negara yang dahulu berguru dengan Indonesia, 
saat ini justru menjadi leader bagi negara ASEAN lainnya karena 
kemampuan membangun hukum yang sesuai dengan kebutuhan, bukan 
kepentingan tertentu.59 Bahkan para pengusaha menjadi motor 
penggerak dan sekaligus penentu kebutuhan hukum sector bisnis, tanpa 
melanggar nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan hukum yang lebih 
tinggi.60 Mengutip pendapat Tamanaha (2006) ”every legal system stand 
in a close relationship to the ideas, aims and purposes of society. Law 
reflects the intellectual, social, economic, and political climate of its 
time”.61 Jika pembangunan hukum kita masih diliputi dengan berbagai 

                                                             
59  Dalam hal pelaksanaan penyelarasan peraturan di sektor-sektor prioritas, Indonesia disebut 

masih tertinggal dari beberapa tetangganya seperti negara Malaysia, Singapura, Thailand, dan 
Vietnam. Lebih jauh lihat:”Ringkasan Eksekutif Kajian OECD Mengenai Reformasi Regulasi 
Indonesia”, (OECD, September 2012) 
http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/executive%20summary%20INDO%20with%20cover
%20for%20Internet.pdf , diakses  5 Desember 2016. 

60  Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 
1) UUD NRI Tahun 1945; 
2) Ketetapan MPR; 
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
4) Peraturan  Presiden; 
5) Peraturan Daerah Provinsi; 
6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 Lebih jauh lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 
61 Lebih jauh lihat Brian Z. Tamanaha, A General Jurisprodence of Law and Society, (2006).  

Sesungguhnya pendapat tersebut di atas tidaklah sama sekali baru, karena para pemikir dari 
aliran sejarah seperti Carl Von Savigny, jauh hari sudah mengatakan tentang adanya kaitan 
yang sangat erat antara hukum & masyarakatnya. ”...laws grows with the growth, and 
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kepentingan kelompok atau partai politik, sangat sulit bagi kita untuk 
mengapai mimpi sebagai sebuah Negara Hukum yang memakmurkan 
rakyat.62  

Bangsa Indonesia saat ini sudah menapaki kaki di tahun Ketiga 
pembangunan jangka panjang menuju visi Bangsa 20 tahun yaitu  
Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur. Untuk mencapai visi 
tersebut pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum 
dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku 
dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian 
dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM. 

Terkait dengan pembangunan materi hukum diarahkan untuk salah 
satunya melanjutkan pembaruan produk hukum dalam rangka 
menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial agar 
dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat 
Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas. Sebagai 
sebuah negara yang merdeka dan berdaulat selama 71 tahun,  hingga 
saat ini di Indonesia masih terdapat ratusan produk hukum kolonial 
Belanda termasuk prinsip-prinsip hukumnya, sementara di negeri 
asalnya, produk hukum tersebut sudah tidak diberlakukan. Produk 
hukum kolonial tersebut saat ini dalam proses pemetaan untuk dipilah 
dan dipilih, jika masih sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia 
merdeka maka akan ditransformasi menjadi hukum nasional. Jika sudah 
tidak sesuai lagi maka segera dilakukan tindakan hukum pencabutan, 
sehingga akan memberikan kejelasan terhadap status dan kedudukan 
hukumnya. Sebagai contoh saat ini RUU KUHP akan didorong untuk 

                                                                                                                                       
strengthens with the strength of the people and finally dies away as a nation loses its 
nationality...law is found not made...” Lebih jauh lihat Wolfgang Friedman, Legal Theory, 
(London: Stevens and Son Limited, 1953), dan  bandingkan dengan  Satjipto Rahardjo, Hukum 
dan Perilaku, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2009) hlm.16-17. 

62 Enny Nurbaningsih, keynote speech Seminar Membangun Sistem Regulasi yang koheren antar 
Negara ASEAN dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), (tanggal 5 Agustus 
2015, di BPHN, Jakarta). 
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segera diselesaikan agar dapat dihasilkan produk hukum nasional yang 
membanggakan. 

Selanjutnya, terhadap produk hukum existing sejak Indonesia 
merdeka hingga saat ini, akan dilakukan evaluasi secara bertahap untuk 
menghilangkan berbagai bentuk hambatan berupa tumpang tindih, 
inkonsisten, dan multitafsir. Cukup banyak keluhan yang muncul terkait 
dengan hukum yang tidak kondusif dalam mendukung iklim usaha. 
Dalam era globalisasi hal ini tidak dapat dibiarkan terus terjadi, proses 
analisis dan evaluasi terhadap produk hukum existing ini harus 
diselesaikan agar negara kita dapat menjadi destinasi bisnis yang 
memakmurkan rakyat. Sebagai contoh ketika Korea Selatan menghadapi 
kondisi krisis ekonomi yang serupa dengan Indonesia, dilakukan segera 
reformasi hukum dan perundang-undangan dengan menggunakan 
metode guillotine.63 Seluruh produk hukum yang tidak mendukung 
tuntutan reformasi, termasuk kebutuhan dunia usaha dipangkas, 
implikasinya hari ini  dengan mudah mereka menerapkan sistem in and 
out peraturan.64  

Dalam rangka mewujudkan dan menuntaskan tuntutan reformasi 
hukum dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 
                                                             
63 Korea Selatan yang terdampak krisis keuangan pada pertengahan tahun 1990-an, mulai 

melakukan Reformasi Regulasi  dengan cara memangkas kurang lebih 50 persen dari semua 
regulasi  yang berkaitan dengan pelayanan publik ,terutama yang berkaitan dengan 
penanaman modal. Oleh karena simplifikasi ini dilakukan secara cepat dan masif, maka 
beberapa orang pakar menyebut pendekatan simplifikasi regulasi di Korea Selatan ini sebagai 
”Guillotine Approach”. Lebih jauh lihat: Strategi Nasional Reformasi Regulasi 2015-
2025,(Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS,2015), hlm.19. Pemerintah Korea Selatan 
memberikan prioritas tinggi pada reformasi regulasi di mana pada saat itu, Presiden Kim 
menginstruksikan pencabutan peraturan (deregulasi) di seluruh kementerian atau sektor-
sektor pembangunan sebesar 50%.Lihat: Tri Widodo Utomo, ”Belajar Reformasi dari Korea 
Selatan”, (Jakarta: Media Indonesia, 22 Desember 2010). 

64 Sistem one in one out peraturan merupakan salah satu tujuan JDIHN dalam upaya 
merevitalisasi produk hukum untuk menuju national single portal yang berguna untuk 
mereduksi peraturan perundang-undangan. Yang juga meruakan bagian dari tugas dan fungsi 
BPHN untuk melakukan pembinaan dan pengembangan hukum nasional melalui 
pengembangan dokumentasi dan informasi hukum. Lebih jauh lihat: Enny Nurbaningsih, 
(Makalah disampaikan dalam acara Launching Website JDIH Kementerian BUMN yang digelar 
di Yogyakarta tanggal 25 November 2016). 
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44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM menetapkan 
salah satu fungsi Kemenkumham adalah   perumusan, penetapan, dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Untuk 
melaksanakan fungsi ini diperlukan suatu strategic plan yang tepat, 
yakni dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang 
terarah, terpadu dan sistematis.  

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan 
Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis 
bukan hanya sekedar sebagai daftar peraturan perundang-undangan. 
Penetapan prolegnas harus dilakukan secara terencana terpadu dan 
sistematis. Oleh karena itu dalam Prolegnas tahun 2015 -2019, jumlah 
RUU yang diusulkan tidak lagi sebanyak Prolegnas sebelumnya yang 
pencapaiannya jauh dari target. Terpangkas hampir setengahnya, yaitu 
hanya 160 RUU untuk 5 (lima) tahun dari usulan yang diajukan oleh 
Pemerintah dan DPR.65 Munculnya kesadaran bersama antara DPR dan 
Pemerintah perlu diapresiasi bersama sebagai langkah permulaan yang 
baik karena berpijak pada kondisi kemampuan riil terhadap proses 
penyelesaian sebuah RUU. Pengusulan 160 RUU ini sebagian ada yang 
merupakan luncuran Prolegnas sebelumnya, selain itu untuk 
melaksanakan perintah UUD dan Tap MPR yang masih berlaku, untuk 
pelaksanaan RPJMN termasuk agenda Nawacita, serta perintah UU, dan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Proses pengusulannya diawali dengan kajian yang komprehensif 
sehingga dari awal dapat terdeteksi urgensi dan implikasinya, serta 
ruang lingkup yang akan diatur, dan jangkauan pengaturannya. Artinya, 
tantangan dan tuntutan arus global menjadi salah satu indikator yang 
sangat diperhatikan. Arahan mengenai hal ini sangat jelas dalam RPJMN, 
bahwa Pemerintah menghendaki kesiapan Indonesia di segala bidang 

                                                             
65 Enny Nurbaningsih, ”Arah Pembangunan Hukum Nasional”, (disampaikan di depan peserta 

DIKLAT Lemhanas, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015). 
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secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 
Kesiapan bidang hukum dilakukan dengan cara mengkaji seluruh 
ketentuan hukum agar tidak muncul kembali penyakit inkonsistensi 
hukum. 

Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan 
harus dipersepsikan sebagai salah satu upaya  pembaharuan  hukum 
agar mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan 
hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke 
arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di 
segala bidang. Diharapkan akan tercapai ketertiban dan kepastian 
hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan 
terwujudnya kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana 
menunjang kemajuan dan reformasi yang menyeluruh.  

Oleh karenanya perlu persiapan yang matang dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan agar produk hukum yang dihasilkan 
dapat memenuhi tiga kualitas: Pertama, hukum harus menciptakan 
stabilitas dengan mengakomodir atau menyeimbangkan kepentingan 
yang saling bersaing di lingkungan masyarakat. Kedua, menciptakan 
kepastian, sehingga setiap orang dapat memperkirakan akibat dari 
langkah-langkah atau perbuatan yang diambilnya. Dan ketiga, hukum 
harus menciptakan rasa adil dalam bentuk persamaan di depan hukum, 
perlakuan yang sama dan adanya standar yang tertentu.66  

Dalam proses persiapan ini harus diperhatikan perkembangan 
global. Globalisasi dengan segala dimensinya akan banyak 
mempengaruhi sistem hukum di setiap negara tidak terkecuali 
Indonesia, sebagaimana yang diungkapkan  Herman Bryant Maynard67 
bahwa ”To meet the challenges passed by a world that is changing at an 
ever- increasing pace. We must become acquainted with the changes 

                                                             
66   Nurbaningsih, Ibid 
67  Herman Bryant Maynard,dalam ”the Fourth Wave, Business in the 21, Century”, (San 

Francisco: Berret –Koehler Publishers, 1993), hlm. 2. 
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that are occurring”. Globalisasi hukum akan menyebabkan aturan-
aturan negara-negara makin berkembang antara lain mengenai 
investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang ekonomi lainnya mendekati 
negara maju (convergency).68 Sehingga setiap negara dituntut untuk 
memiliki produk hukum yang mengatur tentang hukum-hukum batas 
kedaulatan negara.  

Bagi Indonesia sendiri, pengaruh globalisasi selain menuntut 
penyesuaian sistem hukum nasional yang dapat fleksibel terhadap 
aturan-aturan negara lain, sekaligus juga menghadapkan Indonesia pada 
berbagai penuntasan permasalahan hukum yang mendesak untuk 
segera diselesaikan. Meski demikian, pengaruh globalisasi tersebut 
sudah seharusnya tidak mengubah cita-cita bangsa dan negara yang 
termuat dalam konstitusi, yaitu melindungi segenap tumpah darah 
Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan 
kesejahteraan umum. 

Pembangunan hukum nasional Indonesia haruslah berpijak pada 
nilai-nilai yang berasal dari budaya Indonesia sendiri. Tidak serta merta 
nilai-nilai dari luar dicaplok begitu rupa. Perlu kiranya belajar 
perkembangan hukum di Negeri Sakura, sekalipun arus globalisasi 
bergerak, tetapi Jepang tetap menerapkan prinsip voluminous, 
systematic, comprehensive and meticulously detailed.69 Nilai-nilai hukum 
nasional tetap dipertahankan, namun tidak menjadikan Jepang 
inferioritas di mata dunia, justru menjadi negara maju tanpa tercerabut 
dari akar budayanya.70 Oleh karena itu, landasan terpenting yang 
dipergunakan untuk menjelaskan nilai-nilai dasar bagi pembentukan 
hukum Nasional tidak lain adalah Pancasila yang mengandung lima sila 

                                                             
68  Erman Radjagukguk, ”Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi”, (Jurnal 

Hukum Nomor 11 Volume 6), hlm. 114. 
69 Nurbaningsih, Op.Cit. 
70  Robert S Ozaki, The Japanese A Cultural Portrait, (The Charles E Tuttle Co.,Inc, 1978). 
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atau nilai dasar.71 Lima nilai dasar ini dianggap sebagai cerminan sejati 
dari budaya bangsa Indonesia yang plural. Artinya, lima nilai dasar itu 
menjadi sumber asas-asas hukum nasional, sekaligus basis ideal 
(spiritual) untuk menentukan suatu norma hukum. Pemahaman 
mengenai implementasi Pancasila dalam pembangunan hukum dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
71 Wicipto Setiadi, ”Pembangunan Hukum dalam rangka Peningkatan Supremasi Hukum”, Jurnal 

Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1 (2012). 
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Gambar 3 
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Keterangan Gambar: 
1. Pancasila harus dimaknai secara utuh di mana sila-silanya tidaklah 

terlepas satu dengan yang lain. Kelima sila Pancasila bersifat saling 
memaknai dan merupakan satu kesatuan yang utuh.  

2. Pemaknaan yang utuh ini dapat dimulai dari sila ke-3 yeng 
menunjukkan tonggak kesadaran bangsa Indonesia untuk bersepakat 
mendapatkan kemerdekaannya dan kemudian mewujudkan 
keinginan bersama setelah merebut kemerdekaan itu sebagai satu 
bangsa. Satu-satunya cara untuk mewujudkan keinginan bersama itu 
adalah dengan adanya persatuan. Persatuan di sini bukan berarti 
menghilangkan keberagaman tetapi justru dibangun dalam prinsip 
bhinneka tunggal ika di mana perbedaan-perbedaan yang ada 
dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi kekuatan untuk bergerak 
bersama mencapai tujuan yang dicita-citakan.  

3. Tujuan bersama ini mengacu pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia bersatu adalah 
untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.  

4. Kemudian, untuk mencapai cita-cita itu harus ada sebuah mekanisme 
pemerintahan. Mekanisme di sini bukan hanya untuk memilih atau 
mengisi jabatan-jabatan pemerintahan itu tetapi juga mekanisme 
untuk menjalankannya. Mekanisme yang dipilih bangsa Indonesia ini 
dinyatakan oleh sila ke-4 yaitu demokrasi.  

5. Proses kerja pemerintahan yang demokratis serta kehidupan 
berbangsa dan bernegara ini harus senantiasa berlandaskan nilai-
nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan sila ke-2 Pancasila. Nilai-
nilai ketuhanan dan kemanusiaan harus senantiasa menjiwai 
pelaksanaan demokrasi dalam rangka mencapai masyarakat yang adil 
dan makmur. 

Pembangunan hukum pun harus bersifat menyeluruh, terarah, 
terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Arah pembangunan hukum 
bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, melainkan terintegrasi 
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dengan arah pembangunan dibidang lainnya dan memerlukan 
penyelarasan dengan garis-garis besar gagasan dalam UUD NRI Tahun 
1945. Pembentukan undang-undang adalah bagian dari pembangunan 
hukum yang mencakup pembangunan sistem hukum nasional. 
Pembangunan hukum harus harmonis dengan tuntutan global seperti 
saat ini, namun tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kebangsaan 
Indonesia. Pembangunan hukum Nasional harus dilakukan dari dalam 
Indonesia sendiri (development from within).72 Untuk itu hukum 
Nasional Indonesia harus dikuatkan baik substansi maupun proses agar 
mampu menghadapi arus globalisasi73 dan dinamika masyarakat 
sebagaimana gambaran berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
72 Nurbaningsih, Op.Cit.  
73 Kuat Puji Prayitno, ”Pancasila sebagai ”Screening Board” dalam Membangun Hukum di Tengah 

Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional”, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 Edisi Khusus 
(2011). 
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Gambar 4 

 
Keterangan Gambar: 
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1. Gambar ini  menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional kita 
merupakan proses perpaduan dua dimensi yang saling tarik menarik 
yakni dimensi filosofis (sumbu y pada gambar) dan dimensi sosiologis 
(sumbu x pada gambar). Kedua dimensi ini harus senantiasa 
diperhatikan dalam pembangunan hukum nasional.  

2. Dimensi filosofis, bersifat relatif tetap, terdiri dari landasan idiil yang 
tidak bisa berubah yaitu Pancasila, landasan operasional yang juga 
relatif sulit diubah yaitu pembukaan UUD NRI 1945, dan landasan 
struktural yakni sistem pemerintahan presidensial. Landasan 
struktural ini memang dulu pernah beberapa kali berubah tetapi 
pada dasarnya bersifat relatif tetap.  

3. Dimensi sosiologis, bersifat dinamis dan terus berubah, terdiri dari 
beberapa hal yang merupakan dinamika kondisi sosial-politik 
masyarakat yaitu: kepentingan lokal, pengaruh hukum internasional, 
globalisasi, kepentingan individu, kepentingan korporasi. 

4. Semua kepentingan dalam dimensi sosiologis akan saling tarik 
menarik. Kepentingan lokal bisa saling mendukung atau justru 
bertentangan dengan kepentingan global. Sebagai contoh, 
perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat, dari sudut pandang 
HAM tentu merupakan suatu hal yang sangat baik tetapi dari sudut 
pandang ekonomi dapat dipandang menghambat investasi.  

5. Meskipun Pembangunan hukum harus memerhatikan dinamika 
masyarakat, karena masyarakat terus bergerak, tetapi juga harus 
tetap memerhatikan dimensi filosofis. Dimensi filosofis ini 
merupakan mercusuar atau penunjuk arah dalam pembangunan 
hukum nasional. Dinamika pembangunan hukum karenanya akan 
tetap dijaga oleh dimensi filosofis agar tidak menjadi kehilangan 
arah.  

6. Mengacu pada kedua dimensi ini, maka sebenarnya permbangunan 
hukum bisa direncanakan dengan menggunakan pertimbangan 
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filosofis-sosiologis baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, 
maupun evaluasi. 

Untuk itu perlu selalu diingat bahwa politik hukum nasional harus 
berpijak pada kerangka dasar, yaitu74 : pertama, mengarah pada cita-
cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; 
kedua, harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara; ketiga, harus 
dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berbasis 
moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa 
diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan 
kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial; 
keempat, apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, maka 
politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau 
keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan 
kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan 
nomokrasi (kedaulatan hukum) serta menciptakan toleransi hidup 
beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan. Pembentuk UU harus 
senantiasa cermat dengan memperhatikan pijakan arah politik hukum, 
agar produk yang dihasilkannya selaras dengan tujuan negara.  

Politik hukum yang demikian akan menjadikan Indonesia sebagai 
negara yang bukan saja maju, sejahtera dan adil, tetapi juga mandiri. 
Hanya bangsa mandiri yang bisa tampil dalam kancah pergaulan 
internasional dengan posisi terhormat.75 Kemandirian adalah hakikat 
dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya 
sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya.76 
                                                             
74 Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Seminar Arah 

Pembangunan Hukum Menurut UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen, BPHN, 2006. Dalam 
konteksi ini politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan 
penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan negara. 

75  Enny Nurbaningsih, Loc.Cit. 
76  Kwik Kian Gie, ”Membangun Kekuatan Nasional untuk Kemandirian Bangsa,” Artikel Th. I 

Nomor 7 (2002) dalam Mukeri, ”Kemandirian Ekonomi Solusi untuk Kemajuan Bangsa,” Jurnal 
Universitas Pandanaran Semarang, 
http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/viewFile/92/89 (diakses 5 Desember 
2016). 
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Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian.77 Kemandirian 
mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat 
dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara 
maupun bangsa.78 Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan 
bebas ketergantungan antarbangsa semakin kuat. Kemandirian yang 
demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif.79 
Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa 
kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik 
konstelasi, perimbangan, maupun nilai-nilai yang mendasari dan 
mempengaruhinya.80  

Pembangunan hukum tersebut dapat tercapai jika seluruh cakupan 
yang terkait dengannya dapat difungsikan sebagai sarana untuk 
memperbarui masyarakat (social engineering).81 Namun, perekayasaan 
sosial perlu didukung kajian yang mendalam tentang hukum yang hidup 
di masyarakat (living law) dan tingkat kesiapan masyarakat dalam 
menyikapi pembaruan yang akan dilakukan. Sejak era reformasi bergulir 
tuntutan perbaikan sistem hukum nasional terus bergerak, dalam 
rangka menghadirkan dan membangun negara yang membahagiakan 
rakyatnya.82  

Untuk melaksanakan pembangunan dan pembaharuan hukum 
yang merupakan suatu sistem, diperlukan perencanaan.83 Perencanaan 
merupakan unsur manajemen yang sangat penting dalam mengelola 

                                                             
77  Visi Misi Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang disertakan pada saat pendaftaran ke KPU sebagai 

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia Periode 2014-2019. 
78  Ibid. 
79  Ibid. 
80  Ibid. 
81  Disampaikan oleh Enny Nurbaningsih selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam 

Pembukaan Focus Group Discussion ”Evaluasi Hukum dan Proyeksi Pembangunan Hukum 
Nasional” yang dilaksanakan di Badan Pembinaan Hukum Nasional tanggal 9 November 2016. 

82  Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta Pub, 
2009). 

83  Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 1, perencanaan adalah suatu 
proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 
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organisasi84. Perencanaan merupakan suatu perumusan dari persoalan-
persoalan tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan hendak 
dilaksanakan.85 Perencanaan juga merupakan suatu persiapan 
(preparation) untuk tindakan-tindakan kemudian.86 Perencanaan 
meliputi hal-hal yang akan dicapai, yang kemudian memberikan 
pedoman, garis-garis besar tentang apa yang akan dituju.87 

Kekhususan sifat perencanaan ialah dominannya fungsi 
perencanaan untuk keberhasilan seluruh manajemen. Menurut 
pandangan politis strategis, jika keseluruhan manajemen mempunyai 
nilai strategis, dengan sendirinya perencanaan sebagai bagiannya tentu 
juga mempunyai sifat dan strategis.88 Apabila perencanaan sebagai 
langkah awal manajemen, bernilai strategis, besar harapan bahwa 
keseluruhan manajemen akan bernilai strategis pula. Ini bermakna 
bahwa konsep dan upaya pengerahan dan pengarahan potensi dan 
sumberdaya ke dalam jalur kegiatan untuk mencapai tujuan harus 
direncanakan dengan konsisten. Penerapan perencanaan strategis 
dalam kerangka kebijaksanaan politik pembangunan nasional, berarti 
menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan perencanaan 
hukum itu melalui pendekatan sistem. Pada intinya merencanakan 
berarti mengambil keputusan tentang hal-hal yang akan dilakukan di 
masa depan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 
Orientasi waktu perencanaan adalah masa depan yang secara implisit 
berarti proses perencanaan harus memperhitungkan faktor 

                                                             
84  George R Terry merumuskan elemen-elemen manajemen adalah; planning (perencanaan), 

organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan), dan controlling 
(pengendalian/pengawasan). Lebih jauh tentang ini bisa dilihat di Maringan Masri Simbolon, 
Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 36. 

85  Ibid. 
86  Ibid. 
87  Ibid. 
88  BPHN, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum 

Jangka Panjang, Op.Cit, hlm.111. 
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ketidakpastian yang akan dihadapi serta ketelitian melakukan analisis. 
Analisis yang dilakukan meliputi:89 
1. Apa yang akan dikerjakan dan mengapa; 
2. Dimana kegiatan tertentu akan dilaksanakan dan mengapa; 
3. Waktu yang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan terntentu dan 

apa alasannya; 
4. Siapa yang paling tepat untuk melaksanakan dan dengan alasan apa; 
5. Cara yang paling efisien untuk menyelenggarakan semua jenis 

kegiatan yang harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan apa. 
Oleh karena itu dalam membangun hukum selaras dengan tujuan 

negara harus dilakukan secara terencana dengan memperhatikan skala 
prioritas pembangunan. Perencara hukum memerlukan analisa yang 
mendalam terhadap hukum yang berlaku (existing law). 

Analisa tersebut dilakukan dengan terlebih dulu mengkaji secara 
mendalam terhadap hal-hal yang dipertanyakan di atas. Sebagai 
Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas dan fungsi di 
bidang hukum dan HAM, sehingga harus terlibat dalam proses 
pembangunan hukum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan 
Pembinaan Hukum Nasional. Dalam rangka pembinaan hukum nasional 
BPHN menentukan arah hukum yang akan dibentuk melalui program 
perencanaan legislasi.  

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan hukum adalah 
terwujudnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada 
tingkat pusat dan daerah dan meniadakan pertentangan dengan antara 
peraturan perundang-undangan yang ada (baik secara vertikal maupun 
horisontal) yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil. 
Selaras dengan tujuan negara yang hendak dicapai secara bertahap, 
oleh karena dalam muatan yang terkandung harus sesuai dengan 
aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan 
                                                             
89 Sondang Siagian, Manajemen Abad 21, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 130 
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terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif di 
masyarakat. 

 Untuk mewujudkan kepastian hukum serta mendorong kinerja 
pembangunan yang lebih baik dibutuhkan langkah-langkah luar biasa 
(extraordinary action) berupa revitalisasi hukum agar menjadikan 
hukum nasional sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, 
keadilan sosial dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan hal ini, perlu 
adanya (1) optimalisasi analisis dan evaluasi hukum nasional; (2) 
peningkatan kualitas naskah akademik; (3) peningkatan peran 
perencanaan legislasi nasional; (4) optimalisasi pelayanan dokumen dan 
informasi hukum dengan pemanfaatan teknologi menuju e-legislasi; 
serta (5) peningkatan peran penyuluhan hukum dalam membentuk 
budaya sadar hukum, yang didukung oleh: sumber daya manusia (SDM) 
yang berkualitas dan memadai, sarana dan prasarana yang baik, metode 
kerja yang tepat, serta anggaran yang memadai. Semua ini merupakan 
bagian dari grand desain pembangunan sebagaimana digambarkan 
sebagai berikut:90 

  
 
  
 
  

                                                             
90 Bandingkan dengan Kerangka Sistem Hukum Nasional yang tertuang dalam Dokumen ”Pola 

Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka 
Panjang”yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1995/1996 yang 
menyebutkan bahwa agar Pembangunan Hukum Nasional dilaksanakan secara terpadu dan 
terarah maka diamanatkan penyusunan: 1). Pola pikir sistem hukum nasional; 2). Kerangka 
Sistem Hukum Nasional; 3). Program Legislasi Nasional; 4). Penginventarisasian dan penyesuain 
unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional; 5). Peningkatan 
penegakan hukum dan pembinaan aparatur hukum; 6). Peningkatan sumber daya manusia; 7). 
Peningkatan sarana dan prasarana hukum. Pemikiran dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional 
dalam dokumen ini menjadi pijakan awal/starting point dalam membuat grand desain 
pembangunan dan pembinaan hukum nasional sekarang ini.    
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Optimalisasi Pembinaan Hukum Nasional: 

Gambar 5 
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Keterangan Gambar: 
1. Pembinaan Hukum Nasional bertujuan untuk membangun Hukum 

Nasional yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan 
sosial, dan kepastian hukum. Perwujudan terhadap ketiga tujuan 
hukum ini harus berjalan berbarengan.  

2. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi terhadap kegiatan-kegiatan 
pembinaan hukum nasional yang terdiri dari: (1) optimalisasi analisis 
dan evaluasi hukum nasional; (2) peningkatan kualitas naskah 
akademik; (3) Peningkatan peran perencanaan legislasi nasional; (4) 
optimalisasi pelayanan dokumen dan informasi hukum; (5) 
optimalisasi penyuluhan dan bantuan hukum. 

3. Optimalisasi  seluruh kegiatan ini dapat dilakukan apabila tersedia 
penguatan baik terhadap sumber daya manusia, sarana prasarana, 
metode kerja, dan anggaran. Sumber daya manusia harus memadai 
baik secara kualitas maupun kuantitas. Dukungan sarana dan 
prasarana juga akan sangat berpengaruh pada kualitas kerja yang 
dihasilkan. Metode kerja dapat terus dikembangkan seperti 
penyusunan pedoman-pedoman yang mutakhir untuk menjalankan 
setiap kegiatan pembinaan hukum nasional. Metode juga dapat 
berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana untuk menjalankan 
metode tersebut misalnya  software untuk menjalankan analisis dan 
evaluasi hukum yang mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi 
hukum. Anggaran juga merupakan faktor yang sangat menentukan 
sebab pada akhirnya seluruh usaha optimalisasi terhadap pembinaan 
hukum nasional akan memerlukan dukungan anggaran. 

 
 
 
 
 
 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 49

BBAB II 
PPEMBANGUNAN SISTEM HUKUM 

 
Sistem Hukum Nasional Indonesia mencerminkan cita-cita, jiwa, 

semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia. Ada beberapa 
upaya yang dilaksanakan seperti pembangunan materi hukum melalui 
pembaruan peraturan perundang-undangan; pemberdayaan 
institusi/lembaga hukum yang ada; peningkatan integritas dan moral 
aparat penegak hukum; dan peningkatan sarana dan prasarana hukum 
yang memadai; serta pembangunan budaya hukum. 

Di Indonesia, peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial 
untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan 
masyarakat tidak boleh lepas dari falsafah Pancasila yang menghendaki 
tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan ini 
lebih dirinci lagi dalam pasal 33 dan pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar 
1945 yang intinya menyatakan bahwa peranan hukum bukanlah sekedar 
memelihara ketertiban, keamanan dan stabilitas masyarakat dalam arti 
to keep the peace at all events at any price, tetapi juga diarahkan pada 
cita-cita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.91 

Pembangunan hukum juga merupakan salah satu upaya untuk 
mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 33 ayat (4) 
UndangUndang Dasar Negara RI 1945 setelah Amandemen ke IV 
menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan 
kecil dalam pola kemitraan usaha.” Tentunya, pembangunan ekonomi 

                                                             
91   Maria Grasia Sari Soetopo, ““Peran Hukum dan Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan 

Masyarakat yang Maju, Sejahtera, Adil dan Mandiri”, makalah disampaikan pada FGD 
Penyusunan DPHN, 28 November 2017 
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nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. 
Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap 
bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang 
bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum dalam 
keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh 
terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. 
Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk 
menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi. Dengan 
ini, pelaksanaan pembangunan bidang hukum dapat melalui proses 
perencanaan yang menantang untuk memudahkan penerapan, 
penegakan dan evaluasi pelaksanaannya.92 

 
AA. PPEMBANGUNAN MATERI HUKUM  

Pada dasarnya reformasi hukum mencakup penataan materi 
hukum (legal substance), kelembagaan hukum (legal structure), dan 
budaya hukum (legal culture). Pada saat ini bangsa Indonesia masih 
dihadapkan pada penaataan materi hukum dalam mewujudkan 
peraturan perundang-undangan yang tertib, responsif, serta mampu 
menghadapi perkembangan global. 

Pembangunan materi hukum diarahkan untuk salah satunya 
melanjutkan pembaruan produk hukum dalam rangka menggantikan 
peraturan perundang-undangan warisan kolonial agar dapat 
mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia 
serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas. Perlu dilakukan 
evaluasi terhadap produk hukum existing sejak Indonesia merdeka 
hingga saat ini secara bertahap untuk menghilangkan berbagai bentuk 
hambatan berupa tumpang tindih, inkonsisten, dan multitafsir. 

Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum tertulis 
harus menjadi acuan dalam berperilaku, baik bagi penyelenggara negara 
                                                             
92   Gunarto Suhardi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Yogyakarta: Universitas 

Atmajaya, 2002), hlm. 27, 
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maupun bagi masyarakat. Untuk itu, peraturan perundang-undangan 
selayaknya dirumuskan dengan cara yang sederhana, jelas, tegas dan 
konsisten sehingga mudah dipahami dan dioperasionalkan. Dari sisi 
jumlah, sebaiknya tidak harus dalam jumlah yang banyak. Hal ini 
dimaksudkan agar tidak menyulitkan setiap pihak untuk menerapkan 
dan mematuhinya. Hanya dengan peraturan perundang-undangan yang 
sederhana dan tertib, maka kepastian hukum dapat diwujudkan. 
Peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak tetapi kualitasnya 
buruk akan mengakibatkan berkurangnya nilai kepastian karena 
rendahnya tingkat kepatuhan, serta konsekuensi sosial ekonomi yang 
ditimbulkan.  

Oleh karena itu perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi 
keniscayaan dan rencananya akan segera kami ajukan sebagai prioritas 
Tahun 2017. Undang-Undang ini sangat penting artinya dalam 
mewujudkan good regulatory practices (GRP). Di dalamnya selain 
mengatur prinsip pembentukan peraturan yang baik mulai dari aspek 
jenis, materi muatan dan hierarki, juga tentang aspek teknik 
perancangan peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek ini jika 
diimplementasikan dengan sebaik-baiknya akan sangat menentukan 
kualitas produk regulasi yang dihasilkan.  

Kualitas regulasi saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan 
kebijakan pemerintah dan kebutuhan global. Hal itu terbukti dari masih 
banyaknya keluhan investor terhadap hukum di Indonesia yang 
dipandang belum berkepastian hukum karena masih ada inkonsistensi 
antarperaturan perundang-undangan. Setidaknya 3 (tiga) permasalahan 
besar yang terkait dengan kualitas peraturan perundang-undangan, 
yaitu: PPertama, adanya multitafsir, disharmoni atau tidak sinkron antara 
peraturan yang satu dengan yang lain, dan belum responsif terhadap 
kebijakan pembangunan. KKedua, proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan masih belum tertib, lama, dan menimbulkan biaya 

A. PEMBANGUNAN MATERI HUKUM 
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tinggi. KKetiga, koordinasi dan komunikasi dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan masih belum maksimal karena masih adanya ego 
sektoral.   

Untuk itu, perlu melakukan reformasi regulasi dengan berbagai 
upaya dan strategi untuk mewujudkan produk peraturan perundang-
undangan yang mempunyai daya laku, daya guna, dan berorientasi ke 
depan (forward looking),93 di antaranya:  
1. Membangun sinergitas kelembagaan menjadi kata kunci untuk 

meminimalisasi ego atau kepentingan sektoral. Persamaan persepsi 
bahwa peraturan perundang-undangan milik Negara, bukan milik  
Kementerian/Lembaga.  Oleh  karena itu,  pembentukan  peraturan 
perundang-undangan harus berorientasi kepada kepentingan Negara  
dengan memperhatikan mekanisme dan skala prioritas searah 
dengan kebijakan Pemerintah, RPJPM, dan RPJP. 

2. Harmonisasi satu pintu harus dikuatkan mulai dari Undang-Undang 
hingga Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu perlu ada pelibatan 
Kanwil Hukum dan HAM dalam proses pembentukan Perda agar ke 
depan tidak ada lagi Perda  bermasalah  

3. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berjalan efektif, 
efisien, dan tidak high cost karena berlarut-larutnya proses. Oleh 
karenanya, mekanisme kontrol terhadap pembentukan peraturan 
perundang-undangan (RUU,  RPP, RPeraturan Presiden) yang telah 
berjalan harus dioptimalkan. Kemenkumham memantau pelaporan 
dan memfasilitasi permasalahan penyusunan peraturan perundang-
undangan sehingga sejak dini dapat diselesaikan bottlenecking dalam 
proses. 

                                                             
93 Yasonna H. Laoly, Makalah disampaikan pada Penutupan Seminar Pembangunan Hukum 

Nasional ”Konstelasi Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, (Jakarta: 
Hotel Bidakara, 6 oktober 2016). 

 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 53

4. Mengoptimalkan analisa dan evaluasi terhadap peraturan 
perundang-undangan yang ada (existing) sebagai upaya memangkas 
produk-produk hukum yang menimbulkan red tape atau hambatan 
kemudahan dalam berusaha. Ketiadaan aturan dan mekanisme 
evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat menjadi 
salah satu penyebab munculnya banyak peraturan perundang-
undangan yang bemasalah karena proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan tidak diimbangi dengan proses evaluasinya. 
Dalam konteks pembenahan terhadap peraturan perundang-
undangan, mekanisme evaluasi dapat menjadi alat bantu untuk 
mendeteksi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, 
disharmonis, dan multitafsir.  

5. Mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-
XX/2012MK yang mengarah pada a triparty system in the law 
making.  

Dengan mengingat perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 akan menentukan desain pembangunan hukum ke depan, maka 
perubahan Undang-Undang tersebut harus dilakukan secara 
komprehensif dengan melakukan evaluasi penerapan Undang-Undang 
ini selama 5 (lima) tahun. Dalam implementasinya, masih terdapat 
kendala serta beberapa hal perlu dibenahi dan disempurnakan, antara 
lain:94 

                                                             
94  Bandingkan dengan delapan poin rekomendasi Seminar Pembangunan Hukum Nasional,” 

Konstelasi Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” 6 oktober 2016: 
Pertama, perlu mempertegas Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara yang 
harus diterapkan sebagai dasar pengharmonisasian dan pengevaluasian peraturan perundang-
undangan; Kedua, perlu penataan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan 
untuk menata Sistem Hukum Nasional secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila 
dan UUD NRI Tahun 1945; Ketiga, perlu dipikirkan kemungkinan sistem ”carry over”, dalam 
perencanaan hukum nasional sebagaimana dikenal dalam perencanaan pembangunan 
nasional; Keempat, perlu pengaturan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan 
dalam skala yang lebih luas termasuk di dalamnya Permen dan Perda agar terwujud sistem 
perundang-undangan yang terintegrasi; Kelima, Perlu sinkronisasi Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, agar terwujud sistem perundang-undangan 

Ketiga
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1. Pengaturan yang lebih tegas tentang hierarki peraturan perundang-
undangan. Merumuskan kedudukan Tap MPR dan peraturan 
perundang-undangan lainnya dalam hierarki Peraturan Perundang-
undangan. 

2. Memberi kejelasan kewenangan Kementerian dan Lembaga 
Pemerintahan Non Kementerian serta Lembaga yang setingkat 
kementerian  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

3. Merumuskan pengaturan harmonisasi peraturan perundang-
undangan termasuk di dalamnya Permen dan Perda.  

4. Merumuskan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai 
bagian manajemen peraturan perundang-undangan 

5. Memberi kejelasan pengaturan pembentukan Peraturan Daerah. 
Saat ini pembentukan Peraturan Daerah terdapat dalam 2 (dua) 
Undang-Undang berbeda Pengaturan pembentukan Peraturan 
Daerah yang tidak seragam dan terpisah dalam dua rezim yang 
berbeda, yaitu: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat 
menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan landasan 
pembentukan Perda atau produk hukum di daerah sebagai sub 
sistem hukum nasional. 

Dalam jangka pendek, pembangunan materi hukum melalui 
program revitalisasi hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, 
keadilan sosial dan kepastian hukum perlu dilakukan melalui: (1) 

                                                                                                                                       
yang terintegrasi; Keenam, perlu menindaklanjuti Putusan Nomor 92/PUU-X/2012  sebagai 
wujud komitmen pemerintah menaati mekanisme Konstitusi sebagai  bagian yang tak 
terpisahkan dan tak boleh diabaikan dalam pembangunan hukum nasional; Ketujuh, perlu 
diatur ketentuan mengenai evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam  oleh 
Pemerintah sebagai bagian dari manajemen Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; 
Kedelapan, perlu dilakukan penguatan kelembagaan dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan yaitu Kemenkumham sebagai leading sector dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan dengan diberikan kewenangan dan peran yang kuat. 
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optimalisasi analisis dan evaluasi hukum nasional; (2) peningkatan 
kualitas naskah akademik; (3) peningkatan peran perencanaan legislasi 
nasional; (4) optimalisasi pelayanan dokumen dan informasi hukum 
dengan pemanfaatan teknologi menuju e-legislasi.  

 
11. OOptimalisasi Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional  

Evaluasi hukum ditujukan untuk menilai sejauhmana efektivitas 
hukum guna dipertanggung-jawabkan secara sosial, sejauhmana tujuan 
yang telah dicapai, serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara 
harapan dengan kenyataan. Evaluasi hukum dapat dikatakan sebagai 
kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian hukum atau 
peraturan perundang-undangan yang mencakup substansi, 
implementasi dan dampak pelaksanaan hukum atau peraturan 
perundang-undangan tersebut. 

Evaluasi hukum atau peraturan perundang-undangan dapat 
dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah 
untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh 
suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dengan cara 
menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk 
menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu hukum atau peraturan 
perundang-undangan berdasarkan standar atau kriteria yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Evaluasi hukum atau peraturan perundang-
undangan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta 
penilaian baik terhadap tahap implementasi hukum atau peraturan 
perundang-undangannya maupun terhadap hasil (outcome) atau 
dampak (impact) dari bekerjanya suatu hukum atau peraturan 
perundang-undangan, sehingga menentukan langkah perbaikan yang 
dapat diambil dimasa yang akan datang. 

Konsep Analisis Evaluasi Hukum juga merupakan salah satu bagian 
dari ”konsep pengujian” peraturan perundang-undangan yang selama 
ini dikenal dalam praktek ketatanegaraan seperti judicial review, 
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legislative review, atau  executive review. Istilah pengujian tersebut 
dapat lebih dipahami berdasarkan pembagian tiga hal yaitu objek yang 
diuji, fase waktu pengujiannya serta subjek yang melakukan pengujian. 
Secara serupa, pembagian tersebut juga dapat digunakan untuk 
menggambarkan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud dengan 
Analisis Evaluasi Hukum serta bagaimana ruang lingkupnya. Dalam 
pelaksanaan Analisis Evaluasi Hukum atau peraturan perundang-
undangan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu: 
a. Analisis dan Evaluasi berusaha untuk memberikan informasi yang 

valid tentang kinerja hukum. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk 
menilai dengan menentukan aspek instrumen (cara pelaksanaan) 
hukum dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut. 

b. Analisis dan Evaluasi berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau 
target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini analisis dan evaluasi 
hukum memfokuskan diri pada substansi dari pengaturan itu sendiri. 
Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa hukum dibuat untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi 
adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan. 

c. Analisis dan Evaluasi berusaha untuk memberi sumbangan pada 
evaluasi hukum lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi 
hukum diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-
penilaian yang dilakukan atas hukum yang dievaluasi. 

Untuk itu terdapat beberapa hal yang akan menjadi bagian utama 
dalam proses Analisis dan Evaluasi Hukum, yaitu: 

PPertama, terkait dengan objek pengujian, dalam negara hukum 
terdapat tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa 
disebut sebagai norm control mechanism95 yaitu (1) norma yang berisi 
pengaturan (regeling), norma ini bersifat umum dan abstrak, (2) norma 
                                                             
95 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 

hlm. 1. 
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yang berisi penetapan administrative (beschikking) bersifat individual 
dan konkret, dan (3) norma yang berisi Putusan dan bersifat 
penghakiman (judgement) yang biasa disebut vonis.  

Analisis Evaluasi Hukum melakukan pengujian dan penilaian 
terhadap norma hukum yang berisi pengaturan (regeling), lebih khusus 
lagi berfokus pada norma hukum yang telah tertuang dalam peraturan 
perundang-undangan namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum 
dasar negara yang tercermin dalam konstitusi. Dengan demikian, dapat 
dikatakan objek pengujian atau penilaian Analisis Evaluasi Hukum, 
dengan merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan 
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
adalah: 
a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
b. Peraturan Pemerintah; 
c. Peraturan Presiden; 
d. Peraturan Daerah Provinsi; 
e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 
f. Jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Kejelasan objek pengujian/penilaian tersebut juga memperjelas 
makna bahwa kata ”Hukum” yang terdapat dalam frase Analisis Evaluasi 
Hukum dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan (kecuali 
grundnorm) sebagaimana telah dijabarkan di atas. Norma dasar 
(grundnorm) negara bukan merupakan objek pengujian/penilaian. 
Sesuai dengan teori norma dasar dari Hans Kelsen bahwa setiap hukum 
dalam suatu negara haruslah berasal dari suatu hukum dasar 
(grundnorm), jadi dasar justifikasi terhadap suatu norma hukum adalah 
norma dasar96. 

                                                             
96  Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 141. 

Pertama,
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Pengidentifikasian objek norma hukum tersebut terkait dengan 
fokus tujuan yang ingin dicapai dari Analisis Evaluasi Hukum yaitu 
mendorong proses reformasi regulasi agar peraturan perundang-
undangan dapat berperan lebih optimal dalam mengatasi suatu 
permasalahan penyelenggaraan kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat dan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan yang 
lebih efektif dan efisien. Peraturan perundang-undangan yang ada 
selama ini justru menimbulkan hambatan bagi pencapaian tujuan 
pembangunan. Oleh karena itu dibutuhkan pembenahan atas peraturan 
perundang-undangan melalui mekanisme Analisis Evaluasi Hukum 
dalam rangka menghasilkan hukum yang mampu mendorong kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. 

Analisis Evaluasi Hukum terhadap peraturan perundang-undangan 
dapat dilakukan secara satu per satu terhadap masing-masing produk 
hukum (contoh Analisis Evaluasi Hukum terhadap Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) atau dilakukan terhadap 
beberapa produk hukum yang dikelompokan secara sistematis atas 
suatu tema tertentu (contoh Analisis Evaluasi Hukum tentang 
Kemaritiman) maka peraturan peundang-undangan yang terkait dengan 
kelautan atau maritim menjadi objek untuk dianalisis). 

KKedua, pengujian norma dilihat dari aspek fase waktu 
pengujiannya. Dalam hal ini dikenal istilah review dan preview. Hal ini 
terkait dimanakah letak pengujian suatu norma dilihat dari siklus 
pembentukannya.  Review, yang berasal dari kata ”re” dan ”view” 
berarti memandang, menilai atau menguji setelah norma tersebut 
disahkan dan diundangkan sebagai hukum. Sedangkan preview yang 
berasal dari kata ”pre” dan ”view” adalah kegiatan memandang, menilai 
atau menguji norma sebelum resmi atau sempurnanya norma tersebut 
sebagai hukum.  

Analisis Evaluasi Hukum merupakan proses review suatu peraturan 
perundang-undangan, oleh karena itu tidak dilakukan terhadap 
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rancangan peraturan yang belum diterapkan. Analisis Evaluasi Hukum 
dilakukan dengan menilai apakah peraturan yang selama ini telah 
diterbitkan dan berlaku (existing) telah mencapai tujuan 
pembentukannya, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak 
pelaksanaan norma hukum tersebut dalam masyarakat. Analisis 
permasalahan hukum yang terjadi sangat penting untuk dilakukan 
secara hati-hati agar menghasilkan rekomendasi yang tepat sebagai 
solusi dari permasalahan. 

Dalam konteks ini, Analisis Evaluasi Hukum memegang peranan 
penting dalam proses perencanaan pembangunan hukum nasional. 
Review dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang 
ada (existing), perbaikan dilakukan juga terhadap sistem hukum secara 
keseluruhan yang mencakup materi hukum, kelembagaan dan 
penegakan hukum, pelayanan hukum serta kesadaran hukum 
masyarakat. 

KKetiga, terkait dengan lembaga yang melakukan pengujian norma 
maka yang patut dicermati adalah lembaga mana yang diberikan hak 
untuk melakukan pengujian suatu norma (toetsingsrecht), hak tersebut 
dapat dilakukan oleh lembaga judicial, legislative ataupun executive. 
Dalam hukum positif Indonesia, masing-masing lembaga tersebut telah 
memiliki hak pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan. 
Judicial review diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi, legislative review terkait dengan kewenangan DPR dan untuk 
pembentukan peraturan perundang-undangan sedangkan executive 
review dapat dilihat seperti halnya kewenangan Kementerian Dalam 
Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah yang dinilai bermasalah. 

Berdasarkan pengelompokan tersebut, analisis evaluasi hukum 
dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk me-review seluruh 
peraturan perundang-undangan yang ada atau dengan kata lain Analisis 
Evaluasi Hukum dapat dikelompokkan pula sebagai salah satu bagian 
dari executive review. Mengingat begitu banyak dan kompleksnya 

Kedua,



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 201760

peraturan perundang-undangan maka pelaksanaan review yang 
dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tentu tidak dapat 
dilakukan secara sendiri. Koordinasi dan kerja sama dengan institusi lain 
di lingkungan pemerintah merupakan hal mutlak yang harus dilakukan 
namun dengan kontrol manajerial yang tetap ada di Kementerian 
Hukum dan HAM. 

Secara kelembagaan, pelaksanaan Analisis Evaluasi Hukum di 
Kementerian Hukum dan HAM dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum 
Nasional c.q Pusat Analisis Evaluasi Hukum. Terkait operasional 
pelaksanaannya dilakukan dengan pembagian berdasarkan bidang yaitu  
(1) bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan; (2) Bidang 
Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur; (3) Bidang 
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (4) Bidang Sosial 
Budaya.  

Hasil Analisis Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan 
HAM berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-
undangan yang ada, apakah perlu dilakukan perubahan, penggantian, 
pencabutan atau dipertahankan. Secara tersistem, rekomendasi hasil 
Analisis Evaluasi Hukum merupakan bahan penyusunan DPHN, serta 
bahan kajian terhadap Kerangka Regulasi dalam RPJMN dan juga 
merupakan masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional. 

Berdasarkan perincian makna Analisis dan Evaluasi Hukum di atas, 
Analisis Evaluasi Hukum dapat dideskripsikan sebagai: ”upaya 
melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan 
perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan 
struktur hukum dan budaya hukum”. 

Secara umum kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum dilakukan 
dalam rangka : 
a. Mewujudkan manajemen produksi peraturan perundang-undangan 

yang lebih baik. Hasil evaluasi akan menginformasikan apakah tujuan 
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dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan telah tercapai, 
sekaligus juga mengenai manfaat dan dampak dari pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan. Informasi yang diperoleh dari hasil 
evaluasi akan menjadi bahan yang sangat diperlukan untuk 
menentukan apakah peraturan perundang-undangan tersebut dapat 
dipertahankan atau perlu dilakukan perbaikan atau diganti dengan 
peraturan perundang-undangan yang baru. 

b. Untuk menindaklanjuti konsekuensi terjadinya hubungan antara 
hukum dan perubahan sosial, dimana untuk mempertahankan 
koherensi sistem yang berlaku peraturan perundang-undangan yang 
lama pun perlu disesuaikan dengan yang baru;  

c. Untuk menindaklanjuti konsekuensi logis dari dianutnya asas hierarki 
norma dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu untuk 
menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 
apabila terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi  yang menjadi sumber berlakunya. 

 
22. PPeningkatan Peran Perencanaan Legislasi Nasional 

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) kini sudah berusia hampir 
40 tahun, tepatnya sejak tahun 1977.97 Pemikiran mengenai 
perencanaan pembangunan hukum nasional sebenarnya mulai 
ditelurkan saat Simposium mengenai Pola Perencanaan Hukum dan 
Peraturan Perundang-undangan di Daerah Istimewa Aceh tahun 1976.98 
Dalam simposium yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum 
Nasional (BPHN), bekerjasama dengan Universitas Syah Kuala dan 
Pemda D.I. Aceh telah digariskan bahwa suatu pola umum perencanaan 
peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya memuat: landasan 
dan tujuan perencanaan; penetapan prioritas materi hukum yang akan 
direncanakan; penetapan mekanisme proses perencanaan; sarana 
                                                             
97  Lihat BPHN, Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN, (Jakarta: BPHN, 2008), hlm. iv. 
98  Ibid, hlm. 9. 
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perencanaan; dan kegiatan penunjang, seperti penelitian, penyuluhan, 
dokumentasi, dan sebagainya.99  

Konsep Prolegnas pertama kali disusun pada saat Lokakarya 
Penyusunan Prolegnas di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 3-5 
Februari 1977. Lokakarya ini juga menyepakati peran BPHN dalam 
penyusunan peraturan perundang-undangan secara berencana dari 
hulu sampai ke hilir berdasarkan tahapan-tahapan yang integratif. 
Kegiatan-kegiatan yang diamanatkan kepada BPHN untuk menunjang 
Prolegnas ini, yaitu:100 melaksanakan penelitian dan usaha lain; 
melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan; pengkajian 
dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada mengenai 
efektivitas dan keserasiannya dengan kebutuhan yang berkembang di 
masyarakat; dan penyusunan dan perumusan naskah rancangan 
akademis (atau biasa disingkat dengan ‘NA’) dari rancangan undang-
undang (RUU) dan peraturan pelaksananya.  

Institusionalisasi Prolegnas dimulai dengan dikeluarkannya 
Keputusan Menteri Kehakiman Nomer M-PR.02.08-41 tertanggal 26 
Oktober 1983 yang ditujukan kepada semua pimpinan 
Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang 
bertujuan membentuk Panitia Kerja Tetap Prolegnas. Cikal bakal 
institusionalisasi ini sebenarnya berasal dari inventarisasi peraturan 
perundang-undangan yang dilakukan oleh BPHN. Berdasarkan 
Keputusan Menteri inilah BPHN mulai mengoordinasikan Prolegnas 
pada Pelita III, IV, dan V.101 

Semenjak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 
1988 maka BPHN berperan dalam perencanaan pembangunan hukun 
nasional. BPHN menyusun Rencana Pembangunan Hukum Jangka 

                                                             
99  Muhammad Amirulloh, Kajian Hukum tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Sebagai 

Sarana Pembangunan Hukum Yang Demokratis Dan Evaluasi Prolegnas Tahun 2008, (Bandung: 
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2009), hlm. 1. 

100  BPHN, Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN, Op.Cit., hlm. 11. 
101 Lihat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-PR.02.08-41 tertanggal 26 Oktober 1983. 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 63

Panjang dan Menengah pada GBHN 1993 dan Repelita VI serta Rencana 
Legislasi Nasional.102  

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka 
penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh 
Departemen Hukum dan HAM103, yang dilaksanakan oleh BPHN, 
sedangkan Badan Legislasi (Baleg) DPR bertugas mengoordinasikan 
penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR serta penyusunan Prolegnas 
antara Pemerintah dan DPR.104 

Prolegnas merupakan potret politik hukum Indonesia yang berisi 
rencana pembangunan peraturan perundang-undangan dalam periode 
tertentu, yaitu lima tahun ke depan. Melalui Prolegnas akan terlihat 
sasaran politik hukum apakah akan dibawa menuju terwujudnya good 
governance, maka baik RUU yang diajukan oleh Pemerintah maupun 
RUU yang diajukan oleh DPR, prioritas pembahasannya di DPR akan 
berkaitan dengan good governance, seperti adanya RUU tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sekaligus mengamanatkan 
pembentukan institusi KPK, RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik, 
dan sebagainya. 

Namun demikian, sasaran politik hukum di sini tidaklah berdiri 
sendiri. Sasaran politik hukum nasional dirumuskan untuk mencapai 
tujuan Negara seperti yang dimuat di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, 
yaitu:105 melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia; mencerdaskan kehidupan bangsa; memajukan kesejahteraan 

                                                             
102 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988 memberi dasar hukum yang lebih kuat bagi peran 

BPHN dalam bidang Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Melalui Keputusan Presiden 
ini Penyusunan daftar Program Legislasi Nasional dilakukan melalui Tim Kerja Antar 
Departemen dan didukung oleh Tim Kerja BPHN (Pusat Perencanaan Hukum). Lihat: Tiga 
Dekade Prolegnas dan Peran BPHN, Op.cit., hlm. 13 

103 Sekarang Kementerian Hukum dan HAM 
104 Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 
105 M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 8. 
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umum; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sedangkan dalam  
tataran lebih praktis, sasaran politik hukum nasional mesti mengacu 
pada RPJM dan RPJP. Prolegnas tidak hanya dipahami sebagai instrumen 
mekanisme perencanaan hukum namun Prolegnas juga dapat dipahami 
sebagai isi/materi hukum (legal substance). Sebagai isi hukum, 
Prolegnas memuat daftar RUU yang akan dibentuk dalam periode 
tertentu. Dari segi periode penyusunannya, Prolegnas disusun setiap 
lima tahun sekali. Kemudian periode tersebut dipecah lagi per tahunan 
(annual). 106 

Dalam perkembangannya, Prolegnas hingga saat ini juga tidak 
terlepas dari berbagai kritik. Kritik terhadap Prolegnas bukan 
dialamatkan kepada konsep Prolegnas sendiri, namun lebih diarahkan 
pada realisasi RUU dalam Prolegnas yang menjadi Undang-Undang. Di 
samping itu, kritik juga bisa dilakukan terhadap konsistensi antara 
sasaran politik hukum dengan Prolegnas itu sendiri.107  

Sebagaimana umumnya dikatakan, kelemahan dalam aspek 
perencanaan merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi 
cukup besar atas tersendatnya pembangunan hukum di negara kita.  
Dilihat dari rentang 71 tahun eksistensi Negara Republik Indonesia, 
semestinya pembangunan hukum yang telah dilaksanakan mampu 
membuahkan hasil yang benar-benar dapat dibanggakan. Namun, 
kenyataannya tidaklah demikian.  Kondisi faktual hukum di Indonesia 
masih menghadapi banyak persoalan, baik dari aspek substansi, 

                                                             
106  Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 
 
107  Mahfud MD misalnya mengungkapkan bahwa masih sering dijumpai Undang-Undang yang 

isinya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena Undang-Undang atau bagian dari 
Undang-Undang itu secara vertikal tidak konsisten dengan UUD menunjukkan belum 
konsistennya produk peraturan perundang-undangan hasil Prolegnas dengan arah politik 
hukum nasional. Lihat: Mahfud MD, ”Mengawal Arah Politik Hukum: Dari Prolegnas Sampai 
Judicial Review”(makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh 
Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Hotel 
Sunan, Solo, 20 Februari 2010). 
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aparatur, sarana prasarana maupun budaya hukumnya. Tuntutan bagi 
segera terwujudnya supremasi hukum yang gencar disuarakan oleh 
banyak kalangan, misalnya, paling tidak mengindikasikan bahwa 
pembangunan hukum yang sudah kita laksanakan hingga saat ini 
dianggap masih belum mencapai hasil yang memuaskan, sehingga harus 
ditingkatkan lagi melalui suatu rencana yang disusun secara integral, 
sistematis, terarah dan berorientasi multisektor.108 

Prolegnas tidak saja akan menghasilkan peraturan perundang-
undangan yang diperlukan untuk mendukung tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga untuk memenuhi 
kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi dan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka ini, 
perkembangan prolegnas juga telah membuka peluang pembahasan 
RUU diluar meProlegnas yang memang benar-benar penting dan sangat 
dibutuhkan oleh Negara. Hal ini sedikit banyak telah mempengaruhi 
proses capaian realisasi RUU Prolegnas itu sendiri secara kuantitatif.109 

Pembangunan hukum, haruslah dilihat secara holistik sebagai 
upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun 

                                                             
108  Bandingkan dengan pendapat Maria Farida mengenai berbagai permasalahan di dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat seperti lemahnya koordinasi, 
sikap mengutamakan kepentingan sektoral, belum bakunya cara-cara dan metode 
perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang, hukum positif masih 
banyak yang tumpang tindih, tidak konsisten baik secara vertikal maupun horizontal sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum. Lihat: Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan 2, 
(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 53-54. 

 
109  Sebagai contoh pada tahun 2010 DPR hanya mampu mengesahkan 8 Undang-Undang dari 70 

Undang-Undang yang ditargetkan,  tahun 2011  sebanyak 19 Undang-Undang dari 91 Undang-
Undang yang ditargetkan, tahun 2012 sebanyak 10 Undang-Undang dari 69 Undang-Undang 
yang, tahun 2013 menyelesaikan 11 Undang-Undang dari 75 Undang-Undang yang ditargetkan, 
tahun 2014 sebanyak 21 Undang-Undang dari 69  Undang-Undang yang ditargetkan, tahun 
2015 sebanyak 3 Undang-Undang dari 39 Undang-Undang yang ditargetkan, dan tahun 2016 
sebanyak 6 Undang-Undang dari 50 Undang-Undang yang ditargetkan. Data diolah dari 
”Perencanaan Hukum 
Nasional”, http://bphn.go.id/prognas/lembaga/?dept_id=200803291256459&page=info&info=
rpermenkumham&section= rpermenkumham, diakses tanggal 27 Desember 2016.  
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin 
maju, sejahtera, aman, dan tenteram di dalam bingkai dan landasan 
hukum yang adil dan pasti. Proses pembangunan hukum berkaitan erat 
dengan (1) proses pembuatan hukum atau perangkat peraturan 
perundang-undangan (law making process), (2) proses pelaksanaan dan 
penegakan (law enforcement), dan (3) proses pembinaan dan 
pembangunan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan 
hukum dan sistem hukum yang dibangun memperoleh dukungan sosial 
dalam arti luas (legal awareness). 

Prolegnas diperlukan untuk menata sistem hukum nasional secara 
menyeluruh dan terpadu yang senantiasa harus didasarkan pada cita-
cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa 
negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaats) sebagaimana 
tertuang dalam  Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 

Kebijakan bidang hukum di Indonesia dalam menata sistem hukum 
nasional yang menyeluruh dan terpadu harus diarahkan pada kebijakan 
yang memperhatikan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum 
agama dan hukum adat, arah kebijakan hukum nasional juga didorong 
untuk memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan 
hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan 
ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi.  

Hukum nasional harus mengabdi kepada kepentingan nasional, dan 
menjadi pilar demokrasi untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dan 
secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan 
ketertiban masyarakat. Pembangunan hukum nasional yang demokratis 
harus mampu meminimalisisasi pemberlakuan dan penerapan norma 
yang justru menimbulkan ketidakadilan, karena penerapan praktik 
hukum yang demikian akan menimbulkan ketidakadilan baru. Salah satu 
upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hukum yang demokratis 
adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang 
disusun melalui instrumen perencanaan penyusunan undang-undang 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 67

yang dikenal dengan Prolegnas, yang pelaksana dari pihak 
Pemerintahnya dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional 
(BPHN). 

Proses perencanaan legislasi nasional sebaiknya dilakukan dengan 
memperhatikan analisis dan evaluasi secara mendalam yang meliputi 
aspek asas-asas, norma, institusi dan implementasinya sehingga sejalan 
dengan perencanaan pembangunan hukum nasional yang disusun oleh 
Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN dengan memperhatikan 
pula perkembangan dinamika dan partisipasi masyarakat serta 
lingkungan strategis. Oleh karena itu, perlu penguatan mekanisme 
penyusunan Prolegnas yang mendukung efisiensi dan efektifitas capaian 
Prolegnas sesuai dengan kemampuan DPR dan Pemerintah dalam 
membahas RUU. Selain itu, harus ada evaluasi secara kualitatif dan 
kuantitatif terhadap penyusunan Prolegnas, baik di lingkungan DPR 
maupun Pemerintah sehingga akan mendorong pemrakarsa untuk 
mengajukan program RUU yang benar-benar urgen secara nasional. 

Dalam rangka pembangunan hukum nasional diperlukan adanya 
suatu Grand design yang jelas dan komprehensif, yang menjadi 
pedoman bagi seluruh stake holders, yang mencakup seluruh unsur dari 
mulai perencanaan, legislasi, diseminasi dan budaya hukum masyarakat. 
Grand design ini menjadi titik fokus dan tujuan seluruh stakeholder 
pembangunan hukum, yang mencakup desain struktur pembangunan 
hukum secara utuh. Grand design harus diawali dengan pemikiran 
paling mendasar yaitu pembangunan hukum harus mencakup asas, 
norma, institusi, proses-proses dan penegakkannya dengan tanpa 
mengabaikan budaya hukum; dalam rangka harmonisasi hukum, 
diperlukan suatu mekanisme legislasi yang lebih sistemik, komprehensif 
dan holistik; konsistensi pada hierarki regulasi yang berpuncak pada 
konstitusi; pengabdian kepada kepentingan nasional sebagai pilar untuk 
tercapainya tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan dan ketertiban 
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dalam rangka negara kesejahteraan; dan Grand design dilakukan per-
sektor hukum. 

 
33. PPeningkatan Kualitas Naskah Akademik 

Naskah Akademik, merupakan naskah/konsep awal yang 
menggambarkan tentang garis besar perundang-undangan yang akan di 
buat. Setiap Rancangan Undang-Undang (RUU), sudah selayaknya 
dilengkapi dengan naskah akademik. Hal ini dapat dipahami untuk 
mendorong adanya keterbukaan (acuntabylity) dalam proses legislasi 
(pembuatan perundang-undangan), sehingga proses legislasi tersebut 
dapat dipahami secara utuh menyeluruh oleh semua stakeholder yaang 
kemudian bisa memberikan input, masukan, kritik dan saran terhadap 
naskah akademik tersebut.  

Tujuan dari naskah akademis adalah untuk menguraikan secara 
mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan sebuah rancangan 
peraturan. Dalam ilmu hukum (ilmu perundang-undangan), sebelum 
undang-undang dibuat, seharusnya pokok peraturan yang hendak 
dibuat itu memang harus dikaji secara mendalam, baik dari sisi sosial, 
ekonomi, politik, dsb. Sehingga suatu undang-undang akan tajam, 
berbobot dan tahan lama, sebab dalam pembuatannya memang sudah 
melewati beberapa filter dan tahapan yang ketat. Selain itu, naskah 
akademik juga bertujuan merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan 
menjadi bahan dan dasar penyusunan sebuah rancangan peraturan.  

Dalam praktek, penyusunan naskah akademis dilakukan dengan 
metode yang berbeda-beda. Tahap-tahap yang ditempuh dalam 
penyusunan naskah akademis dipengaruhi oleh kebutuhan, situasi dan 
kondisi. Ada naskah akademis yang membutuhkan penelitian lapangan 
(field research) yang mendalam. Sementara naskah akademis lainnya 
cukup dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan 
studi dokumen.  
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Pembuatan naskah akademik dalam proses legislasi, jika kita lihat 
dari sudut pandang demokratisasi hukum, sebenarnya menyiratkan 
bahwa hukum dalam dunia ilmu tidaklah otonom, dan berdiri sendiri 
melainkan juga bersinggungan dan juga membutuhkan ilmu bantu 
lainnya. Dalam kajian studi hukum kritis, hukum ternyata tidak berada 
dalam ruang hampa tanpa ada intervensi kepentingan apapun.     

Jelas bahwa hukum membutuhkan ilmu bantu lain untuk eksis, 
sebab dalam perancangan suatu undang-undang (melalui naskah 
akademik) dibutuhkan kajian dan penelitian yang mendalam dari banyak 
ilmu: sosial, ekonomi, politik, antropologi dan sebagainya yang 
terkadang juga membutuhkan penelitian lapangan. Semakin banyak 
ilmu bantu yang digunakan dan berkualitas, maka semakin baik pulalah 
produk per Undang-undangan yang akan dihasilkan.  

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, salah satu hal mengapa 
peraturan dan policy dari pemerintahan kolonial begitu tepat dan 
bahkan bisa terus dijadikan yurisprudensi dan terus digunakan sampai 
sekarang, adalah karena sebelum pemerintah kolonial menetapkan 
policy atau perundang-undangan, mereka terlebih dahulu rela 
membayar penelitian mendalam untuk mempelajari karakteristik dan 
segala perubahan sosial yang terjadi di negara jajahannya. Kita tentu 
masih ingat Snouck Hurgronje, salah satu peneliti asal Belanda yang 
berhasil memetakan Rakyat Aceh, sehingga Belanda bisa menaklukan 
Aceh, pasca mendapat masukannya.  

Nyata pula bahwa hukum tidaklah berada dalam alam yang netral 
tanpa ada intervensi, jika dilihat bahwa dalam proses legislasi, ternyata 
hasil akhir, jika terjadi deadlock (jalan buntu, tidak ada kesepakatan 
bersama), maka ditempuhlah jalan lobbying, pun jika lobbying ternyata 
tidak menemui hasil, diambillah votting sebagai jalan keluar yang paling 
”ampuh”. Jika sudah berbicara lobbying apalagi votting, berarti sudah 
harus berhadapan dengan banyak faktor dan pengaruh-pengaruh yang 
membuat prosedur legislasi dalam ilmu hukum tidak lagi berjalan pada 

3. Peningkatan Kualitas Naskah Akademik 
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arah yang ”netral” tanpa intervensi. Sebab praktek-praktek lobbying 
apalagi votting, sangat rawan terhadap praktek-praktek money politics 
dan okhlokrasi.  

Salah satu jalan keluar yang bisa digagas dalam menangani 
praktek-praktek manipulatif semacam itu, adalah adanya acces 
accountability dan responsibility (keterbukaan dan tanggung jawab) 
yang besar dan melembaga. Selain itu control social juga sangat 
diperlukan, utamanya dari masyarakat, baik melalui lembaga swadaya, 
individu, kelompok, pers, atau komunal masyarakat tersebut (seperti 
masyarakat hukum adat, dan sebagainya). Artinya pula bahwa 
demokratisasi juga ternyata berlaku dalam ilmu hukum, terutama dalam 
proses legislasi.  

 
44. OOptimalisasi Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum Menuju 

EE-LLegislasi 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat 

pesat telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia 
yang membawa suatu perubahan besar dalam membentuk pola dan 
perilaku masyarakat.110 Perubahan ini semakin menguat dengan 
semakin berkembangnya teknologi informasi sebagai suatu teknologi 
yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan 
proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang 
dan waktu.111 Hal ini perlu direspon secara positif termasuk dalam 
wilayah hukum.. Pengelolaan hukum dengan memanfaatkan teknolgi 
informasi diharapkan dapat memaksimalkan peran hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

                                                             
110  Dimitri Mahayana, Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era 

Global), (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 11. 
111  Richardus Eko Indrajit, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, Gramedia, 2000), hlm. 12. 
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Secara filosofis hukum bertujuan untuk keadilan; kemanfaatan; 
dan untuk memberi kepastian.112 Sayangnya ketiga tujuan ini masih 
berada pada tataran das Sollen di Indonesia, karena dalam 
kenyataannya (das Sein) hukum masih tampil mengecewakan ketika 
hadir di tengah masyarakat. Bahkan, hukum saat ini berada pada taraf 
yang memprihatinkan, yaitu ketika hukum bukan saja tidak efektif, 
melainkan juga sering menimbulkan masalah baru.113 

Ada banyak faktor yang menyebabkan kondisi yang demikian, di 
antaranya adalah masih buruknya substansi hukum positif yang ada.114 
Pembentukan hukum positif yang ada terkesan tidak tersistem dan 
kurang transparan sehingga kurang bisa dikontrol oleh publik dan tidak 
responsif.  

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan 
kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan oleh rakyat.115 Produk 
hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat 
partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua 
elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok 
masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari 
keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya produk hukum 
tersebut bukan sekedar kehendak dari penguasa untuk 
melegitimasikan kekuasaannya. 

                                                             
112  Roscue Pond secara lebih konkrit menunjukkan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah 

untuk menjaga ketentraman, keamanan, perdamaian, ketertiban dan persamaan. Lebih jauh 
tentang ini lihat Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan Mohamad Radjab, 
(Jakarta: Bhratara, 1996), hlm. 35-41 

113  Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1987), 
hlm. 234. 

114  Hal ini dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang diajukan dan di-judicvial review oleh 
Mahkamah Konstitusi. Tapi bukan berarti bahwa saat ini lebih buruk daripada masa orde lama 
maupun orde baru meskipun pada masa itu tidak ada undang-undang yang di-judicial review 
karena memang mekanisme untuk itu belum ada. 

115  Bandingkan dengan Nonet dan Selznick, Law & Society in Transition: Toward Responsive Law 
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E-Legislasi 

. 
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Selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang 
bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek the legal system tanpa 
melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan 
yang harus ditangani, seperti dalam hal ini masalah-masalah sosial. 
Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari 
penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai hukum yang 
menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. 
Padahal semestinya teori hukum hendaknya tidak buta terhadap 
konsekuensi sosial dan tidak kebal terhadap pengaruh sosial. Untuk itu, 
proses pembentukan hukum perlu dibuat secara lebih terbuka agar 
nilai-nilai social yang ada dalam masyarakat dapat lebih mudah masuk 
dan mempengaruhi hukum. Dengan penggunaan teknologi informasi 
maka perspektif ilmu sosial yang harus diperhatikan untuk bekerjanya 
hukum secara keseluruhan dapat lebih mudah dilaksanakan.  

Sebelum melangkah ke pemikiran hukum responsif, Nonet dan 
Selznick membedakan tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam 
masyarakat, yaitu: hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum 
represif), hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan 
represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), dan hukum 
sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi 
sosial (hukum responsif). 

Nonet dan Selznick beranggapan, bahwa hukum represif, otonom, 
dan responsif bukan saja merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda 
tetapi dalam beberapa hal juga merupakan tahapan-tahapan evolusi 
dalam hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib politik. 
Keduanya selanjutnya menyebut tahapan-tahapan evolusi tersebut 
sebagai model perkembangan (developmental model). 

Hukum responsif berorientasi pada hasil atau tujuan-tujuan yang 
akan dicapai. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat 
yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum 
responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin 
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yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang bakum dan tidak 
fleksibel. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses 
legislasi mulai dari proses awal (pra legislasi) maka nilai-nilai tersirat ini 
bisa dimasukkan sebagai ruh atau semangat Pasal-Pasal yang akan 
dimasukkan dalam suatu undang-undang. 

Hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban 
dan sekaligus pembaharuan masyarakat dan Negara harus 
dikembangkan sedemikian rupa, sehingga dapat memberi ruang gerak 
bagi perubahan, dan bukan sebaliknya, menghambat usaha-usaha 
pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai 
ortodoks.116 Pembaharuan hukum harus mampu mengarahkan dan 
menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran 
hukum masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut 
tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga 
tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus 
ditunjukkan ke arah peningkatan terwujudnya kesatuan bangsa 
sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang kemajuan dan reformasi 
yang menyeluruh.  

Teknologi informasi mempunyai potensi besar untuk 
memperlancar jalan bagi upaya pembaharuan hukum yang responsif, 
terutama pada proses legislasi.  Sayangnya belum ada pedoman 
ataupun dasar hukum tentang urgensi dimanfaatkannya teknologi 
informasi untuk membangun legal sistem ini dalam proses legislasi.117 

                                                             
116  Lebih jauh tentang ini lihat Pidato Kepala Negara RI pada pelantikan Menteri Kehakiman pada 

tanggal 19 Januari 1974 dalam Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam 
Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2002) hlm.74  

117  Pedoman dan dasar hukum mengenai prosedur atau proses untuk membuat Rancangan 
Undang Undang maupun Rancangan Peraturan Pemerintah saat ini mengacu pada Undang-
Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai 
pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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Di lingkungan Pemerintahan penggunaan teknologi informasi (e-
Government) mulai didorong dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden 
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan E-government adalah respon yang baik bagi penerapan 
teknologi komunikasi dan informasi di lingkungan pemerintahan. 
Kebijakan Pemerintah ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan landasan dan perintah 
yang lebih tegas kepada Pemerintah untuk menyediakan berbagai 
informasi dengan dukungan teknologi informasi. 

Terdapat beberapa konsep yang lain mengenai e-Government, 
seperti Bank Dunia (World Bank) dan United Nation Development 
Programme (UNDB). Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-
Government sebagai sarana untuk penggunakan teknologi teknologi 
informasi oleh semua agen pemerintahan (seperti WAN, internet, mobile 
computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan 
dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan 
pemerintahan.118Sementara UNDP dalam suatu kesempatan 
mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi (ICT- Information and Communicat-ion 
Technology) oleh pihak pemerintahan. Dalam tulisan ini, konsep e-
Government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet 
dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan 
penyampaian informasi dan komunikasi dari pemerintah ke masyarakat 
atau sebaliknya, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. 

Dalam lampiran Instruksi Presiden mengenai Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan E-Government, dipaparkan enam strategi yang 
disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-Government. 
                                                             
118  http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm (diakses 27 Desember 2016).  
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Strategi tersebut adalah: pertama, mengembangkan sistem pelayanan 
yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya 
antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke 
seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah 
pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat 
mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi 
pemerintah.  Kedua, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan 
pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, 
pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja 
pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi 
secara cepat. Ketiga, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. 
Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan 
interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal 
pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan 
manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi 
dasar seperti e-billing, e-procurement dan e-reporting yang dapat 
dimanfaatkan setiap situs Pemerintah untuk menjamin keamanan 
transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah 
pengembangan jaringan intra pemerintah. Keempat, meningkatkan 
peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi 
dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya 
partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis 
e-Government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu 
sepenuhnya dilayani oleh pemerintah. Kelima, mengembangkan 
kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun 
pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy 
masyarakat. Keenam, melaksanakan pengembangan secara sistematik 
melalui tahapan yang realistik dan terukur Dalam pengembangan e-
Government, dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, 
persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.  



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 201776

Dalam proses legislasi, pemanfaatan teknologi informasi dapat 
dilakukan mulai dari tahap pra legislasi hingga pasca legislasi.119 Pada 
dasarnya proses pembuatan undang-undang (legislasi) terbagi menjadi 
beberapa tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, 
perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan 
penyebarluasan.120 

 
BB. PPEMBANGUNAN STRUKTUR HUKUM 

Untuk memahami pengertian struktur atau lembaga atau organ 
negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan 
Hans Kelsen mengenai the concept of the State-Organ dalam bukunya 
General Theory of Law and State. Hans Kelsen menguraikan bahwa 
”Whoever fulfills a function determined by the legal order is an 
organ”.121 (Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan 
oleh suatu tata-hukum adalah suatu organ). Artinya, organ negara itu 
tidak selalu berbentuk organik.  

Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan 
warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum 
sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula 
hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang 
menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan, adalah 
juga merupakan organ negara. Pendek kata, dalam pengertian yang luas 
ini, organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi 
atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang 

                                                             
119 Selanjutnya e-government  di bidang legislasi ini selanjutnya disebut sebagai e-legislasi. 
120 Bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
121 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm.192 

sebagaimana dikutip oleh Basuki Rekso Wibowo, Hubungan Antarlembaga Negara dalam UU 
NRI 1945, (Jakarta: BPHN, 2016), hlm. 6-7. 
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disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum (public offices) dan 
pejabat publik atau pejabat umum (public officials).122 

Negara adalah organisasi.123 Sifat pertama yang paling menonjol 
dari negara adalah sifat sebagai organisasi.124 Selanjutnya Max Weber 
memberikan pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan.125 Prajudi 
Atmosudiro126 mengemukakan bahwa teori organisasi modern dalam 
ilmu administrasi dapat dibagi menjadi lima golongan, yaitu: (1) teori 
organisasi klasik, (2) teori hubungan antar manusia, (3) teori proses, (4) 
teori perilaku, dan (5) teori sistema. Yang disebut terakhir disebut juga 
The System of Organisation, yang memandang organisasi sebagai suatu 
jaringan (network) dari berbagai macam sistem yang bertalian satu sama 
lain, serta bekerja dan bergerak berdasarkan tata kaitan sistem-sistem 
tertentu. 

Amitai Etzioni127 dalam buku yang berjudul Modern Organization 
mengemukakan  empat macam teori organisasi, yaitu (1) teori klasik, 
yang mungkin lebih tepat disebut aliran manajemen ilmiah (scientific 
management), (2) aliran hubungan manusia (human relations), yang 
merupakan reaksi daripada aliran manajemen ilmiah, (3) sistem 
pendekatan strukturalis yang merupakan titik temu dari dua pendekatan 
(teori klasik dan aliran hubungan manusia), dan (4) teori pembuatan 

                                                             
122 Pejabat yang biasa dikenal sebagai pejabat umum misalnya adalah Notaris dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Seringkali orang beranggapan seakan-akan hanya Notaris dan 
PPAT yang merupakan pejabat umum. Padahal, semua pejabat publik adalah pejabat umum. 
Karena yang dimaksud dalam kata jabatan umum itu tidak lain adalah ‘jabatan publik’ (public 
office), bukan dalam arti general office. 

123 J.H.A. Logemen, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, diterjemahkan dari judul asli: 
Over de theorie van een stelling staatsrecht, oleh Makkatutu dan J.C. Pangkerego, yang 
diterbitkan Universitaire Pers Leiden, 1948, (Jakarta: Actiar Baru-Van Hoeve, 1975), hlm. 95  

124 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1983) hlm. 173  

125 Safri Nugraha dkk, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2005) hlm. 89 

126 Ig. Wursanto, Dasar-dasar Ilmu Organisasi, (Yogyakarta: ANDI, 2003) hlm. 259-270 
127 Ibid. 
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keputusan, yaitu suatu teori organisasi yang bertalian dengan 
pembuatan keputusan. 

Negara merupakan organisasi yang sangat kompleks, apalagi 
negara modern. Di dalam praktik kehidupan masyarakat dan 
pemerintahan, banyak dijumpai organisasi yang indah di atas kertas, 
tetapi kenyataannya tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana yang 
diharapkan oleh para pendirinya atau pembentuknya, padahal segala 
sesuatunya telah direncanakan dan diperhitungkan secara terencana.128 
Hal ini menurut Prajudi Atmosudiro adalah disebabkan rencana dan 
perhitungan tersebut tidak mengikuti prinsip dan petunjuk teori 
organisasi yang saat ini makin perlu diperhatikan guna mencegah 
kekecewaan dan kegagalan.129 

Organisasi selaku bagan pola pembagian kerja belumlah mampu 
menghasilkan prestasi apa-apa. Organisasi barulah menghasilkan 
prestasi bila sudah diisi dengan beban tugas dan pembagian kerja. 
Penanganan ini hanya dapat dilakukan oleh manusia-manusia yang 
berenergi secara alamiah. Penanganan inilah yang dalam bahasa 
ekonomi disebut “manajemen”. Ilmu organisasi tak terpisahkan dari 
ilmu manajemen.130 George R Terry dalam bukunya berjudul “Principle 
of Management” merumuskan fungsi-fungsi manajemen adalah; 
planning, organizing, actuating dan controlling.131 Teori organisasi dan 
manajemen ini digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu 
kewenangan bisa dikelola dengan baik dalam organaisasi dan 
manajemen yang tepat. 

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua 
unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ 
                                                             
128 Safri Nugraha dk, opcit, hlm. 88 
129 ibid  
130 Mustamin DG Matutu dkk, Mandat Delegasi Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia, 

(Yogyakarta: UII Press, 2004)  hlm.26-27 
131 Maringan Masry Simbolon, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2004) hlm.36 
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adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ 
adalah status bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm), sedangkan 
functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. 
Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit 
namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada 
pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun 
fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih 
rendah. 

Terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya 
dalam UUD NRI Tahun 1945. Ke-34 organ atau lembaga tersebut adalah: 
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 

NRI Tahun 1945 yang juga diberi judul ”Majelis Permusyawaratan 
Rakyat”. Bab III ini berisi dua pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri atas 
tiga ayat, Pasal 3 yang juga terdiri atas tiga ayat; 

2. Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD NRI Tahun 
1945, dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai 
Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal; 

3. Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu 
pada ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 
1945 itu menegaskan, ”Dalam melakukan kewajibannya, Presiden 
dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”; 

4. Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab 
V UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat(1), (2), dan (3); 

5. Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumpirat yang dimaksud 
oleh Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu bersama-sama 
dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai 
pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam 
waktu yang bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden; 
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6. Menteri Dalam Negeri sebagai triumpirat bersama-sama dengan 
Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 ayat 
(3) UUD NRI Tahun 1945; 

7. Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar 
Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri 
triumpirat menurut Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 
Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri, karena dapat saja 
terjadi konflik atau sengketa kewenangan konstitusional di antara 
sesama mereka, atau antara mereka dengan menteri lain atau 
lembaga negara lainnya; 

8. Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III 
tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi, ”Presiden 
membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang 
selanjutnya diatur dalam undang-undang”132;  

9. Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2); 
10. Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1); 
11. Pemerintahan Daerah Provinsi133 sebagaimana dimaksud oleh Pasal 

18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945; 
12. Gubemur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur 

dalam Pasal 18 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945; 

                                                             
132 Sebelum Perubahan Keempat Tahun 2002, ketentuan Pasal 16 ini berisi 2 ayat, dan 

ditempatkan dalam Bab IV dengan judul ”Dewan Pertimbangan Agung”, Artinya, Dewan 
Pertimbangan Agung bukan bagian dari ”Kekuasaan Pemerintahan Negara”, melainkan sebagai 
lembaga tinggi negara yang berdiri sendiri. 

133 Di setiap tingkatan pemerintahan previnsi, kabupaten, dan keta, dapat dibedakan adanya tiga 
subyek hukum, yaitu (i) Pemerintahan Daerah; (ii) Kepala Pemerintah Daerah; dan (iii) Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Jika disebut ”Pemerintahan” maka yang dilihat adalah subjek 
pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan. Kepala eksekutif disebut sebagai Kepala 
Pemerintah Daerah, bukan ”kepala pemerintahan daerah”. Sedangkan badan legislatif daerah 
dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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14. Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh 
Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945; 

15. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur 
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur 
dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 

17. Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 
ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945; 

18. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam 
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 

19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh 
Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 

20. Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa 
seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, 
diatur dengan undang-undang. Karena kedudukannya yang khusus 
dan diistimewakan, satuan pemerintahan daerah yang bersifat 
khusus atau istimewa ini diatur tersendiri oleh UUD NRI Tahun 
1945. Misalnya, status Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam 
dan Papua, serta Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
Ketentuan mengenai kekhususan atau keistimewaannya itu diatur 
dengan undang-undang. Oleh karena itu, pemerintahan daerah 
yang demikian ini perlu disebut secara tersendiri sebagai lembaga 
atau organ yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh negara. 

21. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD NRI 
Tahun 1945 yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B; 

22. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA yang 
terdiri atas Pasal 22C dan Pasal 220; 

23. Komisi Penyelenggaran Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) 
UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum 
harus diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, 
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tetap, dan mandiri. Nama ”Komisi Pemilihan Umum” bukanlah 
nama yang ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945, melainkan oleh 
Undang-Undang; 

24. Bank sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 23D, yaitu ”Negara 
memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, 
kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan 
undang-undang”. Seperti halnya dengan Komisi Pemilihan Umum, 
UUD NRI Tahun 1945 belum menentukan nama Bank Sentral yang 
dimaksud. Memang benar, nama Bank Sentral sekarang adalah 
Bank Indonesia. Tetapi, nama Bank Indonesia bukan nama yang 
ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945, melainkan oleh undang-
undang berdasarkan kenyataan yang diwarisi dari sejarah di masa 
lalu. 

25. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab 
VIIIA dengan judul ”Badan Pemeriksa Keuangan”, dan terdiri atas 3 
pasal, yaitu Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F (2 ayat), dan Pasal 23G (2 
ayat); 

26. Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, 
Pasal 24 dan Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945; 

27. Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya dalam 
Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945; 

28. Komisi Yudisial yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD NRI 
Tahun 1945   sebagai auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung 
yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945; 

29. Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD NRI 
Tahun 1945, yaitu dalam Bab XII tentang Pertahanan dan 
Keamanan Negara, pada Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945; 

30. Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD NRI Tahun 
1945; 

31. Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945; 
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32. Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD NRI Tahun 
1945; 

33. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur 
dalam Bab XII Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945; 

34. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti 
   kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud 
oleh Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, ”Badan-
badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 
diatur dalam undang-undang”134. 

Dari segi fungsinya, ke-34 lembaga tersebut, ada yang bersifat 
utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang 
(auxiliary). Sedangkan dari segi hierarkinya, ke-30 lembaga itu dapat 
dibedakan ke dalam tiga lapis.135 Organ lapis pertama dapat disebut 
sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai 
lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga 
daerah. Memang benar sekarang tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi 
dan lembaga tertinggi negara. Namun, untuk memudahkan pengertian, 
organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai 
lembaga tinggi negara, yaitu:136 
1)  Presiden dan Wakil Presiden; 
2)  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 

                                                             
134 Dalam rancangan perubahan UUD NRI Tahun 1945, semula tercantum pengaturan mengenai 

Kejaksaan Agung. Akan tetapi, karena tidak mendapatkan kesepakatan, maka sebagai gantinya 
disepakatilah rumusan Pasal 24 ayat (3) tersebut. Karena itu, perkataan ”badan-badan lain 
yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman” dalam ketentuan tersebut dapat 
ditafsirkan salah satunya adalah Kejaksaan Agung. Di samping itu, sesuai dengan amanat 
Undang-Undang, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK juga dapat disebut 
sebagai contoh lain mengenai badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman. 

135 Jimly Asshiddiqie, ”Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945”, 
(Ceramah disampaikan pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I 
Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 30 Oktober 2008). 

136 Ibid. 
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3)  Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 
4)  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 
5)  Mahkamah Konstitusi (MK); 
6)  Mahkamah Agung (MA); 
7)  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Organ lapis kedua dapat disebut Lembaga Negara saja. Ada yang 
mendapatkan kewenangannya dari UUD NRI Tahun 1945, dan ada pula 
yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang. Yang 
mendapatkan kewenangan dari UUD NRI Tahun 1945, misalnya, adalah 
Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara; 
sedangkan lembaga yang sumber kewenangannya adalah Undang-
Undang, misalnya, adalah Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, 
dan sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut dapat 
disebandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun 
tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan 
secara eksplisit dalam Undang-Undang, sehingga tidak dapat ditiadakan 
atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan Undang-Undang. 
Lembaga-lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu 
adalah: 
1) Menteri Negara; 
2) Tentara Nasional lndonesia; 
3) Kepolisian Negara; 
4) Komisi Yudisial; 
5) Komisi pemilihan umum; 
6) Bank sentral. 

Dari keenam lembaga atau organ negara tersebut di atas, yang 
secara tegas ditentukan nama dan kewenangannya dalam UUD NRI 
Tahun 1945 adalah Menteri Negara, Tentara Nasional lndonesia, 
Kepolisian Negara, dan Komisi Yudisial. Komisi Pemilihan Umum hanya 
disebutkan kewenangan pokoknya, yaitu sebagai lembaga 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 85

penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Akan tetapi, nama 
lembaganya apa, tidak secara tegas disebut, karena perkataan komisi 
pemilihan umum tidak disebut dengan huruf besar. 

Ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, 
”Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sedangkan ayat (6)-nya 
berbunyi, ”Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur 
dengan undang-undang”. Karena itu, dapat ditafsirkan bahwa nama 
resmi organ penyelenggara pemilihan umum dimaksud akan ditentukan 
oleh Undang-Undang. Undang-Undang dapat saja memberi nama 
kepada lembaga ini bukan Komisi Pemilihan Umum, tetapi misalnya 
Komisi Pemilihan Nasional atau nama lainnya. 

Selain itu, nama dan kewenangan Bank Sentral juga tidak 
tercantum eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 23D 
UUD NRI Tahun 1945 hanya menyatakan, ”Negara memiliki suatu bank 
sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan 
independensinya diatur dengan undang-undang”. Bahwa Bank Sentral 
itu diberi nama seperti yang sudah dikenal seperti selama ini, yaitu 
”Bank Indonesia”, maka hal itu adalah urusan pembentuk Undang-
Undang yang akan menentukannya dalam Undang-Undang. Demikian 
pula dengan kewenangan Bank Sentral itu, menurut Pasal 23D tersebut, 
akan diatur dengan Undang-Undang. 

Dengan demikian derajat protokoler kelompok organ konstitusi 
pada lapis kedua tersebut di atas jelas berbeda dari kelompok organ 
konstitusi lapis pertama. Organ lapis kedua ini dapat disejajarkan 
dengan posisi lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan 
undang-undang, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS 
HAM)137, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)138, Komisi Penyiaran 

                                                             
137 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3889). 
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Indonesia (KPI)139, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)140, dan 
lain-lain sebagainya. 

Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori 
lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator 
atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Artinya, 
keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan Presiden 
(Presidential policy) atau beleid Presiden. Jika Presiden hendak 
membubarkannya lagi, maka tentu Presiden berwenang untuk itu. 
Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada beleid Presiden. 
Misalnya Komisi Hukum Nasional yang dulu dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden saat ini telah dibubarkan. 

Di samping itu, ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur 
dalam Bab VI UUD NRI Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah. Dalam 
ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat 
disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan 
lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu 
adalah: 
1)  Pemerintahan Daerah Provinsi; 
2)  Gubemur; 
3)  DPRD provinsi; 
4)  Pemerintahan Daerah Kabupaten; 
5)  Bupati; 
6)  DPRD Kabupaten; 
7) Pemerintahan Daerah Kota; 
                                                                                                                                       
138 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). 

139 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4252). 

140 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3817), Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingah 
Usaha. 
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8) Walikota; 
9) DPRD Kota  

Di samping itu, dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945, disebut pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah 
yang bersifat khusus atau istimewa. Bentuk satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu, dinyatakan diakui dan 
dihormati keberadaannya secara tegas oleh undang-undang dasar, 
sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional. 

Oleh sebab itu, tidak dapat tidak, keberadaan unit atau satuan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu harus pula 
dipahami sebagai bagian dari pengertian lembaga daerah dalam arti 
yang lebih luas. Dengan demikian, lembaga daerah dalam pengertian di 
atas dapat dikatakan berjumlah sepuluh organ atau lembaga.  

Di antara lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 
NRI Tahun 1945, ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama 
atau primer (primary constitutional organs), dan ada pula yang 
merupakan organ pendukung atau penunjang (auxiliary state organs). 
Untuk memahami perbedaan di antara keduanya, lembaga-lembaga 
negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah (domain) (i) 
kekuasaan eksekutif atau pelaksana; (ii) kekuasaan legislatif dan fungsi 
pengawasan; (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial. 

Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara ada 
presiden dan wakil presiden yang merupakan satu kesatuan institusi 
kepresidenan. Dalam bidang kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga 
pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yaitu 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping 
keduanya ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, 
kehormatan, dan perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini 
bersifat penunjang (auxiliary) terhadap cabang kekuasaan kehakiman. 
Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (the enforcer of the 
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rule of law), tetapi merupakan lembaga penegak etika kehakiman (the 
enforcer of the rule of judicial ethics). 

Sedangkan dalam fungsi pengawasan dan kekuasaan legislatif, 
terdapat empat organ atau lembaga, yaitu (i) Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), (ii) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (iii) Majelis 
permusyawaratan Rakyat (MPR), dan (iv) Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). 

Sementara itu, di cabang kekuasaan judisial, dikenal adanya tiga 
lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi 
Yudisial. Yang menjalankan fungsi kehakiman hanya dua, yaitu 
Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Tetapi, dalam rangka 
pengawasan terhadap kinerja hakim dan sebagai lembaga pengusul 
pengangkatan hakim agung, dibentuk lembaga tersendiri yang bemama 
Komisi Yudisial. Komisi ini bersifat independen dan berada di luar 
kekuasaan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung, dan 
karena itu kedudukannya bersifat independen dan tidak tunduk kepada 
pengaruh keduanya. Akan tetapi, fungsinya tetap bersifat penunjang 
(auxiliary) terhadap fungsi kehakiman yang terdapat pada Mahkamah 
Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meskipun Komisi Yudisial ditentukan 
kekuasaannya dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak berarti ia mempunyai 
kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi. 

Sebagai perbandingan, Kejaksaan Agung tidak ditentukan 
kewenangannya dalam UUD NRI Tahun 1945, sedangkan Kepolisian 
Negara ditentukan dalam Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, 
pencantuman ketentuan tentang kewenangan Kepolisian itu dalam UUD 
NRI Tahun 1945 tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa 
Kepolisian lebih tinggi kedudukannya daripada Kejaksaan Agung. Dalam 
setiap negara hukum yang demokratis, lembaga kepolisian dan 
kejaksaan sama-sama memiliki constitutional importance yang serupa 
sebagai lembaga penegak hukum. Di pihak lain, pencantuman ketentuan 
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mengenai kepolisian negara itu dalam UUD NRI Tahun 1945, juga tidak 
dapat ditafsirkan seakan menjadikan lembaga kepolisian negara itu 
menjadi lembaga konstitusional yang sederajat kedudukannya dengan 
lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti presiden, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, dan lain sebagainya. Artinya, 
hal disebut atau tidaknya atau ditentukan tidaknya kekuasaan sesuatu 
lembaga dalam undang-undang dasar tidak serta merta menentukan 
hierarki  kedudukan lembaga negara yang bersangkutan dalam struktur 
ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. 

Dengan demikian, dari segi keutamaan kedudukan dan fungsinya, 
lembaga (tinggi) negara yang dapat dikatakan bersifat pokok atau utama 
adalah (i) Presiden; (ii) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); (iii) DPD (Dewan 
Perwakilan Daerah); (iv) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat); (v) MK 
(Mahkamah Konstitusi); (vi) MA (Mahkamah Agung); dan (vii) BPK 
(Badan Pemeriksa Keuangan). Lembaga tersebut di atas dapat disebut 
sebagai lembaga tinggi negara. Sedangkan lembaga-lembaga negara 
yang lainnya bersifat menunjang atau auxiliary belaka. Oleh karena itu, 
seyogyanya tata urutan protokoler ketujuh lembaga negara tersebut 
dapat disusun berdasarkan sifat-sifat keutamaan fungsi dan 
kedudukannya masing-masing sebagaimana diuraikan tersebut. 

Oleh sebab itu, seperti hubungan antara KY dengan MA, maka 
faktor fungsi keutamaan atau fungsi penunjang menjadi penentu yang 
pokok. Meskipun posisinya bersifat independen terhadap MA, tetapi KY 
tetap tidak dipandang sederajat sebagai lembaga tinggi negara. 
Kedudukan protokolemya tetap berbeda dengan MA. Demikian juga 
Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian tetap tidak dapat 
disederajatkan secara struktural dengan organisasi POLRI dan Kejaksaan 
Agung, meskipun komisi-komisi pengawas itu bersifat independen dan 
atas dasar itu kedudukannya secara fungsional dipandang sederajat. 
Yang dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yang utama tetaplah 
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lembaga-lembaga tinggi negara yang mencerminkan cabang-cabang 
kekuasaan utama negara, yaitu legislature, executive, dan judiciary. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga 
negara seperti Komisi Yudisial (KY), TNI, POLRI, Menteri Negara, Dewan 
Pertimbangan Presiden, dan lain-lain, meskipun sama-sama ditentukan 
kewenangannya dalam UUD NRI Tahun 1945 seperti Presiden/Wapres, 
DPR, MPR, MK, dan MA, tetapi dari segi fungsinya lembaga-lembaga 
tersebut bersifat auxiliary atau memang berada dalam satu ranah 
cabang kekuasaan. Misalnya, untuk menentukan apakah KY sederajat 
dengan MA dan MK, maka kriteria yang dipakai tidak hanya bahwa 
kewenangan KY itu seperti halnya kewenangan MA dan MK ditentukan 
dalam UUD NRI Tahun 1945. Karena, kewenangan TNI dan POLRI juga 
ditentukan dalam Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Namun, tidak dengan 
begitu, kedudukan struktural TNI dan POLRI dapat disejajarkan dengan 
tujuh lembaga negara yang sudah diuraikan di atas. TNI dan POLRI tetap 
tidak dapat disejajarkan strukturnya dengan presiden dan wakil 
presiden, meskipun kewenangan TNI dan POLRI ditentukan tegas dalam 
UUD NRI Tahun 1945. 

Demikian pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan 
sebagainya, meskipun kewenangannya dan ketentuan mengenai 
kelembagaannya tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, tetapi 
kedudukannya tidak dapat dikatakan berada di bawah POLRI dan TNI 
hanya karena kewenangan kedua lembaga terakhir ini diatur dalam UUD 
NRI Tahun 1945. Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia sebagai Bank 
Sentral juga tidak ditentukan kewenangannya dalam UUD, melainkan 
hanya ditentukan oleh undang-undang. Tetapi kedudukan Kejaksaan 
Agung dan Bank Indonesia tidak dapat dikatakan lebih rendah daripada 
TNI dan POLRI. Oleh sebab itu, sumber normatif kewenangan lembaga-
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lembaga tersebut tidak otomatis menentukan status hukumnya dalam 
hierarkis susunan antara lembaga negara. 

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum 
sering ditemukan istilah kekuasaan141, kewenangan, dan wewenang. 
Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan 
kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian 
pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan 
wewenang.142 

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di 
atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan (authority) memiliki 
pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). 
Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-
undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari 
kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan 
kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan 

                                                             
141 Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah  

dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled). Lebih jauh mengenai hal ini lihat  
Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998),  hlm. 
35-36. 

142 Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam 
bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum 
Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah 
kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter 
hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum 
privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan 
dalam konsep hukum publik. Lebih jauh mengenai hal ini lihat Philipus M. Hadjon, Tentang 
Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,  tanpa tahun, hlm.20. Sedangkan Ateng 
syafrudin berpendapat bahwa perbedaan antara pengertian kewenangan (authority, gezag) 
dengan wewenang (competence, bevoegheid) adalah bahwa kewenangan merupakan apa yang 
disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-
undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari 
kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). 
Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak 
hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi 
wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi 
wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lihat Ateng 
Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung 
Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,( Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22. 
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sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Dengan demikian maka 
kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam 
melakukan  pengaturan atau mengeluarkan keputusan, dan  melakukan 
perbuatan nyata, seperti penegakan hukum,  (riil), dilandasi oleh 
kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, 
maupun mandat.  

Kewenangan secara atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli 
atas dasar konstitusi (UUD). Kewenangan delegasi, perlu ditegaskan 
suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. 
Sedangkan mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti 
pemberian  wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas 
nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi 
mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator 
(pemberi mandat). Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, 
ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan143: 
a.   with atribution, power is granted to an administrative authority by 

an independent legislative body. The power is initial (originair), 
which is to say that is not derived from a previously existing power. 
The legislative body creates independent and previously non 
existent powers and assigns them to an authority. 

b.   Delegation is a transfer of an acquired atribution of power from one 
administrative authority to another, so that the delegate (the body 
that the acquired the power) can exercise power in its own name. 

c. With mandate, there is not transfer, but the mandate giver 
(mandans) assigns power to the body (mandataris) to make 
decision or take action in its name. 
J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan 

yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau 

                                                             
143 J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, (Nijmegen: Ars Aeguilibri, 

1998),  h. 16-17 
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lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. 
Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang 
ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan 
bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada 
organ yang berkompeten. 

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan 
atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya 
sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat 
menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, 
tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat 
(mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) 
untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas 
namanya. 

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan 
delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi 
tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, 
kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi 
hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan 
mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut144: 
a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 
b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, 

artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang 
memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 

c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki 
kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; 

                                                             
144 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,  tanpa 

tahun, hlm.5. 
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d. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans 
berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 
wewenang tersebut; 

e. peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan 
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 
 
Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada 

(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan 
yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan 
keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink 
menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat 
atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan 
mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu 
kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan 
mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu 
keputusan yuridis yang benar145. Teori kewenangan ini digunakan untuk 
mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan kelembagaan itu 
seharusnya dilekatkan dan dilaksanakan dan sekaligus menjadi dasar 
bagaimana melakukan penataan struktur kelembagaan ke depan. 

 
CC. PPEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM 

Lembaga penegak hukum tengah berada pada posisi yang tidak 
menguntungkan. Tingkat kepercayaan masyarakat pada hukum dan 
aparat penegak hukum sangat rendah. Terlebih lagi dengan semakin 
banyaknya berita di media massa yang menggambarkan perilaku 
menyimpang dari aparat penegak hukum.  

                                                             
145 F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya 

dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 
219 
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Lembaga penegakan hukum ini terkait dengan fungsi ”kekuasaan 
kehakiman”. Jika kekuasaan kehakiman ini diuraikan lebih rinci lagi, 
maka apa yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat 
membuka pintu bagi lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak secara eksplisit 
disebut dalam UUD NRI 1945. Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 
menentukan, ”Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Artinya, selain 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial dan 
kepolisian negara yang sudah diatur dalam UUD NRI 1945, masih ada 
badan-badan lainnya yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai 
fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain 
yang dimaksud itu antara lain adalah Kejaksaan Agung yang semula 
dalam rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tercantum sebagai 
salah satu lembaga yang diusulkan diatur dalam Bab tentang Kekuasaan 
Kehakiman, tetapi tidak mendapat kesepakatan, sehingga 
pengaturannya dalam UUD NRI Tahun 1945 ditiadakan. 

Namun, karena yang disebut dalam Pasal 24 ayat (3) tersebut di 
atas adalah badan-badan, berarti jumlahnya lebih dari satu. Artinya, 
selain Kejaksaan Agung, masih ada lagi lembaga lain yang fungsinya juga 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu yang menjalankan fungsi 
penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan. Lembaga-lembaga 
dimaksud misalnya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnasham), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan 
sebagainya. Lembaga-lembaga ini, seperti halnya Kejaksaan Agung, 
meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam UUD NRI Tahun 1945, 
tetapi sama-sama memiliki constitutional importance dalam sistem 
konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. 

Misalnya, mengenai keberadaan Komnas Hak Asasi Manusia. 
Materi perlindungan konstitusional hak asasi manusia merupakan 
materi utama setiap konstitusi tertulis di dunia. Untuk melindungi dan 

C. PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM 
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mempromosikan hak-hak asasi manusia itu, dengan sengaja negara 
membentuk satu komisi yang bernama Komnasham (Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia). Artinya, keberadaan lembaga negara bernama 
Komnas Hak Asasi Manusia itu sendiri sangat penting bagi negara 
demokrasi konstitusional. Karena itu, meskipun pengaturan dan 
pembentukannya hanya didasarkan atas undang-undang, tidak 
ditentukan sendiri dalam UUD, tetapi keberadaannya sebagai lembaga 
negara mempunyai apa yang disebut sebagai constitutional importance 
yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang disebutkan 
eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. 

Sama halnya dengan keberadaan Kejaksaan Agung dan kepolisian 
negara dalam setiap sistem negara demokrasi konstitusional ataupun 
negara hukum yang demokratis. Keduanya mempunyai derajat 
kepentingan (importance) yang sama. Namun, dalam UUD NRI Tahun 
1945, yang ditentukan kewenangannya hanya kepolisian negara yaitu 
dalam Pasal 30, sedangkan Kejaksaan Agung sama sekali tidak disebut. 
Hal tidak disebutnya Kejaksaan Agung yang dibandingkan dengan 
disebutnya Kepolisian dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak dapat dijadikan 
alasan untuk menilai bahwa kepolisian negara itu lebih penting daripada 
Kejaksaan Agung. Kedua-duanya sama-sama penting atau memiliki 
constitutional importance yang sama. Setiap yang mengaku menganut 
prinsip demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis, 
haruslah memiliki perangkat kelembagaan kepolisian negara dan 
kejaksaan sebagai lembaga-lembaga penegak hukum yang efektif. 

Problem penegakan hukum saat ini salah satunya disebabkan oleh 
persoalan paradigmatik berupa ambiguitas orientasi atas konsepsi 
Negara hukum. Pergeseran orientasi paradigm atas konsepsi Negara 
hukum dari rechtsstaat menjadi the rule of law seperti yang banyak 
dikembangkan di Negara-negara Anglo Saxon diharapkan akan mampu 
melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitas-prosedural serta 
mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali 
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nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral di dalam 
masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum. Pada konteks ini, 
hubungan antar lembaga penegak hukum justru seringkali menjadi 
penghambat penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu perlu 
dibangun sebuah sistem yang mengintegrasikan hubungan antar 
lembaga hukum agar menjadi lebih harmonis. 

Harmonisasi hubungan antar lembaga penegakan hukum, 
dilakukan dalam konstruksi negara hukum yang demokratis, dalam 
bingkai pembangunan system hukum nasional. Semua upaya penataan 
dan pemantapan sistem hukum nasional mestilah dilakukan dalam 
suasana yang bebas dari tekanan politik, dan bebas dari emosi yang 
tidak konstruktif.  

Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup 
kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan 
tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan 
hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur 
peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme 
penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts 
resolution).146 Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan 
penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan 
agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan 
mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-

                                                             
146 Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara ”Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 

2012”. Bandung, 19 Januari 2008. Terdapat beberapa konsepsi lain mengenai penegakan 
hukum, antara lain (1) Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu 
lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lebih 
jauh lihat http://www.solusihukum.com/ artikel/artikel49.php. (2) Penegakan hukum 
merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang yang bertugas menegakkan hukum. 
Dalam hal ini lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam 
menentukan arah penegakan hukum yang berada dalam posisi sentral dan selalu menjadi 
pusat perhatian masyarakat. Lebih jauh lihat Mujahid A. Latief, Dilema Penegakan Hukum di 
Indonesia”, July 20, 2007, lihat http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php 
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sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, 
penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap 
pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan, khususnya—yang lebih sempit lagi—melalui proses peradilan 
pidana yang melibat-kan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat 
atau pengacara, dan badan-badan peradilan. 

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut 
obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.147 Dalam hal ini, pengertiannya 
juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan 
hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam 
bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan konsep ”Law enforcement” 
ke dalam bahasa indonesia adalah ”Penegakan Hukum”. Hal ini sejalan 
dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa penegakan 
hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-
konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan 
usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan148. Begitu 
pula Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa ”penegakan” hukum 
terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah 
dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir 
ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 
pergaulan hidup149. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu 
hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. 
Karena itu, penerjemahan konsep ”Law enforcement” dalam arti sempit 
ke dalam bahasa Indonesia adalah ”Penegakan Peraturan”.  

                                                             
147 http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php 
148 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung: Sinar Baru, 

Tanpa Tahun), hlm. 15. 
149 Soerjono Soekanto, Putusan-Putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum (Jakarta: BPHN, 

1983), hlm. 3. 
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Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan 
cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam 
bahasa Inggris dengan dikembangkannya istilah ”the rule of law” atau 
dalam istilah ” the rule of law and not of a man” versus istilah ” the rule 
by law” yang berarti ”the rule of man by law”. Dalam istilah ” the rule of 
law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam 
artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang 
terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan juga istilah ” the rule of 
just law”. Dalam istilah ”the rule of law and not of man”, dimaksudkan 
untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara 
hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah 
sebaliknya adalah ”the rule by law” yang dimaksudkan sebagai 
pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai 
alat kekuasaan belaka.  

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud 
dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang 
dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang 
sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku 
dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang 
bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi 
diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin 
berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang beragam itu, 
pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri 
batas-batasnya.  

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif 
dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, 
memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara 
dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam 
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mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan 
menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.150 

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah 
dengan ditegakkannya hukum itu tujuan hukum itu terlaksana. 
Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga 
unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan 
hukum, yaitu: kepastian hukum (rechtszekerheid/ rechtsmatigheid), 
kemanfaatan (doelmatigheid) dan keadilan (gerichtigheid)151. 

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas 
pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Beberapa 
permasalahan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia 
dapat dipetakan sebagai berikut:152 
1. Hukum atau peraturan itu sendiri. 
 Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penegakan hukum agar tidak terjadi 
inkonsistensi pengaturan yang nantinya akan menimbulkan 
kebingungan dalam penerapannya. 

2. Mentalitas petugas. 
 Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental 

penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada 
sistem penegakan hukum.  

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. 
 Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga 

mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai 

                                                             
150 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi (Bandung: Alumni, 

1985), hlm. 14. 
 
151 Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum (Yogyakarga: Citra 

Adtya Bakti, 1993), hlm. 1. 
152 Diolah dari Soerjono Soekanto, opcit., hlm. 15 
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(dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan 
berjalan dengan semestinya.  

4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan prilaku warga 
masyarakat. 
Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila keempat 

permasalahan ini bisa diselesaikan. Adanya konflik antar lembaga 
penegak hukum antara lain disebabkan kurangnya sinergi antar 
lembaga-lembaga tersebut yang diturunkan dari berbagai permasalahan 
di atas. Persoalan konflik kewenangan misalnya, dapat dipahami sebagai 
hasil dari kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan penegakan hukum sehingga 
menimbulkan tumpang tindih kewenangan (exes de povoir). Konflik 
kewenangan ini tidak mungkin terjadi apabila dilakukan sinkronisasi dan 
harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui kegiatan penelitian 
atau pengkajian yang mendalam, sehingga kewenangan yang lahir dari 
suatu regulasi dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis maupun 
juridis. 

Negara sebagai sebuah organisasi juga perlu mem-perhatikan asas-
asas dalam hukum administrasi, yang salah satunya adalah Asas tidak 
boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh 
yang lainnya (Exes de pouvoir). Asas tidak boleh menyerobot wewenang 
badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya. Merupakan 
asas-asas preventif untuk mencegah timbulnya ekses-ekses sebagai 
akibat adanya pembagian wewenang/tugas dalam suatu unit organisasi 
pemerintah.  

Penegakan hukum merupakan bagian kecil dari pembangunan 
hukum yang terus diupayakan. Penegakan hukum perlu didukung oleh 
unsur-unsur pembangunan hukum yang lain, seperti perencanaan 
hukum dan pembentukan hukum. Dalam melaksanakan penegakan 
hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum 
harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di 
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dalamnya terdapat elemen kelembagaan (Struktur Hukum), elemen 
materi hukum (Substansi Hukum), dan elemen budaya hukum.  

 
DD. PPEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM 

Sebenarnya konsep budaya hukum sebagai salah satu komponen 
dari sistem hukum, mulai diperkenalkan pada tahun enam puluhan oleh 
Friedman, terutama di dalam artikel yang berjudul Legal Culture and 
Social Development.153 Menurut Friedman, budaya hukum merupakan 
salah satu unsur dari sistem hukum (Legal system). Friedman melihat 
bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan 
substansinya saja, melainkan juga dari segi unsur tuntutan-tuntutan 
(demands) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (interests) 
individu dan kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan institusi 
hukum. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan tersebut 
merupakan kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang tercermin 
dalam sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Unsur kekuatan-
kekuatan sosial tersebut disebut oleh Friedman sebagai budaya 
hukum.154  

Tuntutan-tuntutan tersebut, dijelaskan oleh Rahardjo datangnya 
dari masyarakat atau para pemakai jasa hukum. Tuntutan dan 
permintaan itu menghendaki suatu penyelesaian dan pemilihan cara-
cara penyelesaian dari alternatif-alternatif penyelesaian. Pemilihan 
tersebut akan didasarkan pada pengaruh faktor-faktor orientasi, 
pandangan, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang dalam masyarakat 
terhadap hukum. Faktor-faktor tersebut didasarkan pada besarnya 
pengaruh dorongan kepentingan, ide, sikap, keinginan, harapan, dan 
pendapat orang tentang hukum. Jika ia memilih pengadilan, hal tersebut 

                                                             
153 Artikel tersebut terbit di dalam Law and Society Review, 4, No.1 (1969), hlm. 29-44 
154 Lawrence Friedman, The Legal System, : A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage 

Fondation, 1975), hlm. 193.  
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disebabkan karena yang bersangkutan mempunyai persepsi positif 
tentang pengadilan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong 
tersebut. 155 

Lebih lanjut dikemukakan oleh Friedman bahwa istilah budaya 
hukum mengacu pada pengetahuan publik, pola-pola sikap dan perilaku 
masyarakat terhadap sistem hukum. Apakah orang-orang itu merasa 
dan berprilaku sesuai dengan putusan pengadilan yang adil? Kapan 
mereka menghendaki untuk menggunakan pengadilan? Bagian-bagian 
dari hukum apa yang mereka pertimbangkan mempunyai legitimasi? 
Apa yang mereka ketahui tentang hukum pada umumnya?156  

Konsepsi budaya hukum tersebut kemudian antara lain 
dipergunakan oleh Lev, dalam tulisannya yang berjudul Judicial 
Institutions and Legal Culture in Indonesia.157 Tulisan Lev tersebut diberi 
ulasan oleh Rahardjo, bahwa Lev menerapkan konsep budaya hukum 
untuk menganalisis pola-pola perubahan sistem hukum Indonesia 
semenjak revolusi. Ia menaruh perhatiannya untuk mencari kejelasan 
mengapa dan bagaimana fungsi-fungsi hukum di wilayah jajahan 
dilayani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dengan hukum di negara 
yang merdeka. Dengan perspektif tersebut Lev ingin mengetahui tempat 
lembaga-lembaga hukum tersebut di dalam masyarakat dan negara 
Indonesia.158 Uraian Lev berkisar pada dua konsep, yaitu sistem hukum 
dan budaya hukum. Sistem hukum menekankan kepada prosedur, akan 
tetapi konsep ini tidak mampu menjelaskan bagaimana sesungguhnya 
orang-orang menyelesaikan masalahnya, di dalam kehidupan sehari-
hari. 

                                                             
155 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 154. 
156 Lawrence M. Friedman, opcit., hlm. 193-194. 
157 Tulisan tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Nirwono dan AE Priyono 

dalam buku Daniel S. Lev, Hukum dan politik di Indonesia, kesinambungan dan Perubahan, 
(Jakarta: LP3ES, 1990). 

158 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 86. 
 

D. PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017104

Untuk dapat menjelaskan masalahnya, maka sistem hukum itu 
dalam menjalankan fungsinya membagi pekerjaannya dengan lembaga-
lembaga lain di dalam masyarakat. Suatu sistem hukum tersebut terdiri 
atas proses-proses formal yang membentuk lembaga-lembaga formal 
bersama-sama dengan proses informal yang mengelilinginya. 
Pengorganisasian, tradisi, dan gaya sistem politik yang terdapat pada 
bangsa sangat menentukan seberapa jauh proses-proses hukum itu atau 
dapat digunakan dalam rangka manajemen sosial serta usaha mencapai 
tujuan-tujuan bersama. Budaya hukum diartikan sebagai nilai-nilai yang 
terkait dengan hukum (substantif) dan proses hukum (hukum ajektif). 
Budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang saling berkaitan, 
yakni nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai hukum ajektif 
(prosedural). Nilai-nilai hukum substantif berisikan asumsi-asumsi 
fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber-sumber di 
dalam masyarakat, apa yang secara sosial dianggap benar atau salah, 
dan seterusnya pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang 
terjadi di dalam masyarakat.159  

Menurut Soekanto, budaya hukum merupakan budaya 
nonmaterial atau Spiritual. Adapun inti budaya hukum sebagai budaya 
nonmaterial atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi-
konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan 
apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut 
merupakan dasar dari etika (mengenai apa yang benar dan yang salah), 
norma atau kaidah (yang berisikan suruhan, larangan atau kebole han), 
dan pola perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut paling sedikit mempunyai 
3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Aspek 
kognotif adalah yang berkaitan dengan rasio atau pikiran, aspek afektif 
adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, sedangkan 

                                                             
159 Daniel S. Lev, opcit, hlm. 119-120 
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aspek konatif adalah aspek yang berkaitan dengan kehendak untuk 
berbuat atau tidak berbuat.160  

Menurut Darmodiharjo dan Sidharta, budaya hukum identik 
dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari 
subyek hukum secara keseluruhan. Mengutip pendapat Harjono yang 
diambil dari pendapat ahli hukum Belanda Schmid, mereka 
membedakan antara perasaan hukum (rechtsgevoel) dengan kesadaran 
hukum (rechtsbewutzijn). Penilaian masyarakat yang timbul secara 
spontan merupakan perasaan hukum, sedangkan kesadaran hukum 
adalah abstraksi mengenai perasaan hukum dari suatu subyek hukum. 
Subyek hukum tersebut dapat berupa individu, kelompok individu 
(masyarakat) dan juga badan hukum tertentu161. Sementara itu 
Soekanto dan Taneko mengemukakan bahwa kesadaran hukum 
berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri 
manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman 
yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator kesadaran 
hukum tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law 

awareness); 
b) Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (law acquaintance); 
c) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude); 
d) Pola perilaku hukum (legal behavior).162 

Menurut Ndraha, mengutip Sathe dan Robbins, suatu budaya 
dapat diukur dari kuat-lemahnya budaya tersebut. Jadi ada budaya kuat 
dan budaya lemah. Tiga ciri budaya kuat adalah: thickness, extent of 
sharing, dan clarity ordering. Demikian juga Robbins mengatakan bahwa 

                                                             
160 Soerjono Soekanto, et.al., Antropologi Hukum Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat, 

(Jakarta: Rajawali, 1994), hlm. 202-203. 
161 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum 

Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 154-155. 
162 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1983), 

hlm. 348. 
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a strong culture is characterizedby the organizations core values being 
intensely held, clearly ordered, and widely shared. Jadi budaya kuat 
adalah yang dipegang semakin intensif (semakin mendasar dan kukuh), 
semakin luas dianut, dan semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan. 
Semakin kuat budaya, semakin kuat efek atau pengaruh terhadap 
lingkungan dan perilaku manusia. Budaya kuat juga dapat dikatakan 
budaya yang berketahanan163. Lebih lanjut dikemukakan oleh Ndraha 
bahwa jika tingkat budaya dihubungkan dengan nilai, dapat 
diidentifikasikan menurut kuantitas kualitas sharing suatu nilai di dalam 
masyarakat, yaitu: 
1. Semakin banyak anggota masyarakat (aspek kuantitatif) yang 

menganut, memiliki dan menaati suatu nilai, semakin tinggi tingkat 
budayanya. Dilihat dari sudut ini, maka ada budaya global, budaya 
regional, budaya bangsa, budaya daerah, dan budaya setempat. 

2. Semakin mendasar penaatan nilai (aspek kualitatif), semakin kuat 
budayanya. Dilihat dari sudut ini, maka budaya dapat dikelompokan 
menjadi budaya kuat, budaya sedang, dan budaya lemah164.  
Dari beberapa konsep budaya hukum sebagaimana telah 

dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat diketahui aspek-aspek yang 
terkandung dalam konsep budaya hukum. Jadi unsur-unsur yang 
terkandung dalam setiap konsep yang dikemukakan para ahli tersebut, 
setidak-tidaknya terdapat dua aspek dalam konsep budaya hukum, yaitu 
aspek nilai (value) dan sikap (attitude). Kedua aspek tersebut terjalin 
secara erat dan menentukan satu dengan lainnya, artinya aspek nilai 
yang dianut oleh seseorang atau kelompok orang akan sangat 
menentukan sikap seseorang atau kelompok orang akan sangat 
menentukan sikap seseorang atau sikap kelompok orang tersebut. 
Kedua aspek itu merupakan indikator dari budaya hukum, artinya 

                                                             
163 Taliziduhu Ndraha, Budaya Organisasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 122. 
164 Ibid., hlm. 44-45. 
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dengan mengetahui nilai sikap masyarakat terhadap hukum maka dapat 
diketahui keadaan budaya hukum dari masyarakat tersebut. 

Dengan mengikuti pendapat Sathe dan Robbins, yang dikutip oleh 
Ndraha, tentang pembagian budaya menjadi kuat, sedang dan lemah. 
Demikian pula untuk budaya hukum. Jadi terdapat budaya hukum kuat, 
sedang, dan lemah. Isitilah budaya hukum kuat dipergunakan untuk 
menggambarkan keadaan masyarakat yang sangat kuat dan kokoh 
dalam mengikuti dan mentaati nilai-nilai hukum yang berlaku di 
masyarakat. Demikian sebaliknya budaya hukum lemah merupakan 
istilah untuk menggambarkan keadaan masyarakat yang tidak menganut 
dan mentaati nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat atau sangat 
rendah dalam merespon hukum yang berlaku di masyarakat. 

Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari 
upaya nation character-building. Membangun sikap dan mengubah 
mental bangsa, yang selama ini terlanjur dibebani stigma-stigma negatif 
sebagai bangsa yang cenderung masih toleran terhadap pelanggaran-
pelanggaran hukum. Budaya hukum juga perlu dibangun di kalangan 
aparat penegak hukum. Hal ini penting mengingat bahwa penegakan 
hukum, khususnya pemberantasan korupsi, sangat bergantung pada 
seberapa kuatnya etika, integritas dan komitmen aparat penegak hukum 
itu sendiri.165 Hal ini sejalan dengan pemikiran Romli Atmasasmita yang 
melihat bahwa salah satu masalah mendasar yang mendesak dan segera 
harus diselesaikan adalah masalah pemberdayaan birokrasi atau 
bureaucratic engineering.166  

Permasalahan yang masih mengemuka pada sisi budaya hukum 
adalah  degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat. Gejala ini 
                                                             
165 Arfan Faiz Muhlizi, “Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan 

Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat,” Jurnal Rechtvinding Vol.2 No.1 (2013), hlm.67 
166 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, (Jakarta: Prenada Media, 2003) hlm. 

17-19. Birokrasi yang dimaksud bisa diperluas pemaknaannya menjadi penyelenggara Negara, 
baik yang berada pada wilayah eksekutif, legislatif, maupun judicial. Bandingkan konsep ini 
dengan pandangan Roscue Pond tentang fungsi hukum sebagai social control dan social 
engineering. 
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ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya 
tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun 
kepada struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa-
peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat.  

Pada tataran akar rumput, maraknya kasus main hakim sendiri, 
pembakaran para pelaku kriminal, pelaksanaan sweeping oleh sebagian 
anggota masyarakat yang terjadi secara terus menerus tidak seharusnya 
dilihat sebagai sekedar eforia yang terjadi pasca reformasi. Dibalik itu 
tercermin rendahnya budaya hukum masyarakat karena kebebasan 
telah diartikan sebagai ‘serba boleh’ dan timbulnya kesan seolah-olah 
masyarakat adalah ‘penegak hukum’.  

Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum 
memang terkait dengan tingkat pendidikan. Namun demikian perlu 
dilakukan langkah cerdas diseminasi hukum, walaupun tingkat 
pendidikan sebagian masyarakat masih kurang memadai, melalui 
kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan pendekatan 
penyuluhan hukum, agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat 
dapat diterima secara baik, antara lain melalui contoh prilaku, dan sikap 
perbuatan penyelenggara negara dan penegak hukum yang dapat 
memberikan rasa percaya masyarakat.  

Tujuan hukum antara antara lain dikemukakan oleh Sudikno 
Mertokusumo dan A. Pitlo, yaitu untuk mencapai keadilan 
(gerechtigkeit); kemanfaatan (zweck-massigkeit); dan untuk 
memberikan kepastian (rechtssicherheit).167 Sayangnya tujuan ini masih 
terasa sulit dijangkau karena dalam kenyataannya hukum masih tampil 

                                                             
167 Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Citra 

Adtya Bakti, 1993), hlm. 1. Sementara itu Roscue Pond secara lebih konkrit menunjukkan 
bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menjaga ketentraman, keamanan, 
perdamaian, ketertiban dan persamaan. Lebih jauh tentang ini lihat Roscoe Pound, Pengantar 
Filsafat Hukum, Terjemahan Mohamad Radjab, (Jakarta: Bhratara, 1996) hlm. 35-41, 199. 
Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia, Prof. Drs.S. Wojowasito, Ichtiar Baru, Van Hove, 
Jakarta, keadilan diartikan sebagai rechtvaardigheid (justice/ Inggris), kemanfaatan sebagai 
voordeligheid (profitable/Inggris), dan kepastian sebagai rechtzekerheid (certainty /Inggris). 
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mengecewakan ketika hadir di tengah masyarakat.168 Kementerian 
Hukum dan HAM RI sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan 
fungsi menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang 
hukum,169 mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memperbaiki 
keadaan ini.  

Ada berbagai ragam faktor yang menyebabkan kondisi hukum yang 
demikian mengecewakan ini. Di antaranya adalah substansi hukum 
positif yang ada masih belum harmonis,170 dan pembentukan hukum 
positif yang ada terkesan hanya didasarkan pada pertimbangan sesaat 
dan kurang menyentuh kepentingan masyarakat luas.171 Selain itu, 
lemahnya law enforcement juga ikut memberi andil buruknya tampilan 
hukum di tengah masyarakat.172 Untuk itu maka diperlukan upaya terus-

                                                             
168 Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah banyak sekali Peraturan 

Daerah (PERDA) yang bermasalah. Departemen Dalam Negeri telah membatalkan 506 
Peraturan Daerah (PERDA) mulai tahun 1999 hingga Maret 2006. Lebih jauh tentang ini lihat 
www.depdagri.go.id. Khusus dalam menyikapi banyak persoalan yang berkaitan dengan 
PERDA, Departemen Hukum dan HAM RI seharusnya mampu mendampingi Pemerintah Daerah 
(PEMDA) melalui Kantor Wilayah yang tersebar di setiap Provinsi. Sayangnya hingga saat ini 
peran Kantor Wilayah masih belum begitu maksimal. 

 
169 menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum tersebut ditentukan dalam 

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005 
170 Hal ini dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang diajukan dan di-judicvial review oleh 

Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh 
Mahkamah Agung. Tapi bukan berarti bahwa saat ini lebih buruk daripada masa orde lama 
maupun orde baru meskipun pada masa itu tidak ada undang-undang yang di-judicial review 
karena memang saat itu mekanisme untuk itu belum ada. 

171 Pernyataan ini merupakan wujud ketidakpercayaan masyarakat kepada parlemen (DPR) yang 
dianggap sebagai pemegang kekuasaan legislasi. Ketidakpercayaan pada parlemen ini tidak saja 
terjadi di Indonesia, tetapi merupakan gejala global. Hal ini diakui oleh John Neisbitt yang 
menyatakan bahwa ”Politikus dan aktivitas politik di seluruh dunia sedang diperiksa dengan 
teliti, dan di mana respek untuk standar kesusilaan dan tingkah laku etis didapat masih kurang, 
publik pun menuntut pemberian hukuman yang setimpal”. Lebih jauh tentang ini lihat John 
Naisbitt, Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil, 
Terjemahan Budijanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), hlm. 160.  

172 Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara korupsi yang tidak terselesaikan serta lambannya 
penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah satu tulisan tentang rendahnya mentalitas 
aparat ini bisa dibaca dalam Aloys Budi Purnomo, ”Uji Nyali” Memberantas Korupsi, yang 
dimuat di Kompas, 23 Februari 2005. Sedangkan Hartojo Wignjowijoto menyoroti korupsi di 
Indonesia dengan menyebutnya sebagai ”industri korupsi” yang berfungsi sebagai instrumen 
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menerus untuk melakukan pembangunan hukum. Namun yang tak kalah 
pentingnya dalam membenahi kondisi hukum di Indonesia adalah 
dengan memmbenahi pula sistem pendidikan hukum di Indonesia. 

Hukum sesungguhnya mengandung nilai-nilai kebenaran, 
kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama, 
yang hanya dapat diwujudkan oleh orang-orang yang mempunyai 
kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. 
SSofian Effendi, mantan rektor UGM, pernah mengemukakan bahwa 
salah satu persoalan mendasar di bidang hukum adalah memang 
masalah pendidikan hukum. Sebagaimana juga dikemukakan oleh 
MMochtar Kusumaatmadja,173 tentang reformasi pendidikan dalam rangka 
pembinaan hukum nasional sangat dibutuhkan menghasilkan ahli 
hukum yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (decision 
making process), dan penetapan kebijaksanaan, tidak hanya sebagai 
petugas pelaksanan kebijakan. Para ahli hukum juga diarahkan untuk 
aktif terlibat dalam kegiatan legislatif secara aktif. Para ahli hukum di 
pengadilan, profesi hukum, dan pendidikan diharapkan memiliki 
orientasi terhadap kemajuan bangsa dan pembangunan (pembinaan 
hukum).  

Kita tidak bisa berharap banyak kepada insan-insan hukum untuk 
menegakkan hukum dan keadilan, apabila mereka tidak diajari dan 
dibekali ilmu dengan baik. Padahal sistem pembelajaran yang 
berlangsung pada lembaga-lembaga pendidikan hukum yang ada 
sekarang ini adalah masih bersifat transfer pengetahuan belaka dan 
berorientasi positivistik, sehingga cenderung hanya mencetak tukang 

                                                                                                                                       
politik para elit politik untuk bukan saja mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai alat 
untuk merebut kekuasaan. Lebih jauh tentang ini lihat Musni Umar (ed), Korupsi: Musuh 
Bersama, (Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi, 2004), hlm. 104. 

173 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: 
Binacipta, 1976), hlm. 24-25. 
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(legal mechanics) dan tidak membentuk perilaku calon insan-insan 
hukum yang memiliki integritas diri yang adil, jujur, dan humanis174.  

Secara sosiologis SSatjipto Rahardjo mengemukakan bahwa 
lingkungan mempengaruhi perbuatan seseorang.175 Dibandingkan 
dengan lima puluh tahun yang lalu lingkungan kita sekarang memang 
jauh lebih korup.176 Selanjutnya beliau mengutip pendapat GGeery 
Spence, seorang advokat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa 
sebelum menjadi ahli hukum profesional, jadilah manusia berbudi 
luhur” (evolved person) lebih dulu. Kalau tidak, para ahli hukum hanya 
akan menjadi monster dari pada malaikat penolong.177  

Secara umum, pendidikan bermakna sebagai usaha untuk 
menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik 
jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam 
masyarakat dan kebudayaan. Bagi kehidupan umat manusia, pendidikan 
merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. 
Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup dan 
berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera 
dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. 178 

Dalam Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai ”usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

                                                             
174 Sofyan Effendi, Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium 

Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan metode Pangajaran yang mendukung 
Pembangunan Hukum Nasional, 21-22 Juli 2004. 

175 Satjipto Rahardjo, Kompas, Rabu 23 Mei 2007 
176 Ibid. 
177 Ibid. 
178 Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, Cet. II. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2001) Hlm. 1. 

Sofian Effendi

Mochtar Kusumaatmadja
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Definisi pendidikan juga dikemukakan oleh KKi Hajar Dewantoro 
dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 ia 
menyebutkan, bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk 
memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), 
pikiran (intelek), dan tubuh anak. Dalam Taman Siswa tidak boleh 
dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan 
kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita 
didik selaras dengan dunianya.179 

Objek formal ilmu pendidikan adalah pendidikan, yang dapat 
diartikan secara maha luas, sempit, dan luas terbatas. Dalam pengertian 
maha luas, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala 
situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. 
Pendidikan adalah pengalaman belajar. Oleh karena itu, pendidikan 
dapat pula didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap 
orang sepanjang hidupnya. Dalam pengertian yang maha luas, 
pendidikan berlangsung tidak dalam batas usia tertentu, tetapi 
berlangsung sepanjang hidup (lifelong), sejak ia lahir (bahkan sejak awal 
hidup dalam alam kandungan) hingga mati.180  

Kemahaluasan pendidikan ini tersirat pula dalam tujuannya. Setiap 
pengalaman belajar dalam hidup dengan sendirinya terarah (self 
derected) menuju pertumbuhan. Tujuan pendidikan tidak berada di luar 
pengalaman belajar, tetapi terkandung dan melekat di dalamnya. Misi 
atau tujuan pendidikan yang tersirat dalam pengalaman belajar 
memberi hikmah tertentu bagi pertumbuhan seseorang.181 Dengan 
demikian, pendidikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar dalam 
hidup berada dalam harmoni dengan cita-cita yang diharapkan oleh 
kebudayaan hidup. Singkatnya, tujuan pendidikan dalam pengertian luas 

                                                             
179 Ibid., hlm. 5. 
180 Redja Mudyahardjo, Filsafat Ilmu Pendidikan, Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), hlm. 45-46. 
181 Ibid. 
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adalah pertumbuhan. Tujuan pendidikan ini secara pragmatis diarahkan 
pada pengembangan individu dalam pengusahaan pengetahuan 
(knowledge), ketrampilan (skill) dan sikap (attitude) yang dinyatakan 
dalam bentuk taksonomi tujuan pendidikan.  

Pendidikan dewasa ini harus dilaksanakan dengan teratur dan 
sistematis, agar dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Apalagi, 
dunia pendidikan, dihadapkan dengan perkembangan kemajuan 
teknologi dan informasi, juga dihadapkan pada realitas sosial, budaya 
yang sangat beragam (multikultural). Dengan demikian, pendidikan mau 
tidak mau juga harus merespons dan menyesuaikan (adaptasi) dengan 
persinggungan budaya masyarakat sekitar. Maka, persoalannya adalah 
bagaimana pendidikan berperan dalam merespons perubahan 
sosiokultural masyarakat dan menstransformasikan nilai-nilai budaya 
tersebut.182 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia mempunyai 
filsafat hidup Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
pun disusun atas dasar pancasila. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika 
pendidikan di Indonesia juga berdasarkan pada Pancasila, seperti 
termaktub dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950, Bab III pasal 4 
tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran, yang berbunyi: 
”Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub 
dalam pancasila, undang-undang dasar (UUD) negara kesatuan republik 
Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia”.183 

Hingga kini, dasar pendidikan nasional secara yuridis masih sama, 
belum berubah. Hal itu ditetapkan kembali dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 2003, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan 

                                                             
182 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 36. 
183 Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Malang:  Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP, 

1973), hlm. 78. 

Ki Hajar Dewantoro
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Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.184 
Berbeda dengan dasar pendidikan di Indonesia yang tidak berubah, 
yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, tujuan penyelenggaraan 
pendidikan di negeri ini secara yuridis (undang-undang) selalu berubah-
ubah. Hal itu bisa kita lacak dalam informasi tentang perubahan-
perubahan yang dimaksud berikut ini:185 
1. Rumusan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor4 

Tahun 1950. Tercantum dalam bab II pasal 3, ungkapan yang 
berbunyi: ”Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk 
manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan 
tanah air”. 

2. Rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPRS Nomor II 
Tahun 1960 adalah: ”Tujuan pendidikan ialah mendidik anak ke 
arah terbentuknya manusia yang berjiwa Pancasila dan 
bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis 
Pancasila yang adil dan makmur material dan spiritual.” 

3. Rumusan tujuan pendidikan menurut Sistem Pendidikan Nasional 
Pancasila dengan penetapan presiden Nomor19 tahun 1965 adalah 
sebagai beirkut: ”Tujuan pendidikan nasional kita, baik yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dari pendidikann 
pra-sekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan 
warganegara-warganegara sosialis Indonesia yang susila, yang 
bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis 
Indonesia, adil makmur baik spiritual maupun material dan yang 
berjiwa Pancasila, yaitu: ketuhanan yang maha esa, 

                                                             
184 Lebih jelas lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional 2003 (Jakarta: Cemerlang, 2003), hlm.7 
185 Amir Daien Indrakusuma, Op.cit, hlm. 78-79 
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perikamanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, kerakyatan, 
keadilan sosial, seperti dijelaskan dalam manipol/usdek”. 

4. Rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPRS NomorXXVII 
Tahun 1966, berbunyi sebagai berikut: ”Tujuan pendidikan ialah 
membentuk manusia pancasilais sejati berdasartkan ketentuan-
ketentuan yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-undang 
Dasar 1945 dan isi Undang-undang Dasar 1945”. 

5. Dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 adalah ”untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kratif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.” 
Perubahan-perubahan tersebut dimungkinkan akan terus terjadi, 

akibat dari perkembangan zaman dan seiring dengan perubahan iklim 
politik atau rezim pemerintahan yang berkuasa. Jelas, pengaruh negara 
terhadap terselenggaranya pendidikan di tanah air sangat kuat. Kita 
sering mendengar bahwa setiap ganti presiden, menteri, Kementerian, 
maka akan ganti kebijakan. Dalam konteks ini, dunia pendidikan tidak 
lepas dari rezim yang berkuasa. Dan bila kita ingin melacak lebih jauh 
tentang sebab musabab terjadinya perubahan, kita sebenarnya bisa 
berawal dari asumsi atau anggapan tersebut. 

Tentu saja, kita berharap bahwa perubahan tersebut menuju ke 
arah yang lebih sempurna dan berpijak pada prinsip keadilan dalam 
segala aspek kehidupan, dan pada nilai-nilai sosio budaya Bangsa 
Indonesia yang multikultural, bukan hanya pada pertimbangan politis 
saja. Bila dalam melakukan perubahan ini masih memakai kaca mata 
kuda, maksudnya hanya mempertimbangkan satu sisi saja, katakanlah 
demi kepentingan politis, maka pasti landasan yuridis tentang tujuan 
pendidikan tersebut akan terombang-ambing, bahkan akan mudah 
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hancur dalam menghadapi perkembangan dan tantangan dunia 
pendidikan yang sangat kompleks seiring dengan perkembangan global. 

Sistem pendidikan hukum tidak terlepas dari sistem pendidikan 
nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen 
pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan 
pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila, pendidikan haruslah 
diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik. Ruang bagi 
pendidikan hukum sebenarnya ada dalam seluruh wilayah pendidikan, 
baik dalam jenjang pendidikan dasar, menengah atau pendidikan tinggi. 
Di samping itu ia juga akan berada dalam pendidikan formal, maupun 
informal. Namun dari segi penamaan, istilah pendidikan hukum hanya 
baru dikenal dalam jenjang pendidikan tinggi tingkat universitas atau 
jenjang S1, S2 dan S3 pada fakultas hukum. Pendidikan hukum juga 
merupakan sub system dari sistem hukum. 186 

Pendidikan yang bermutu diharapkan dapat menghasilkan 
masyarakat yang berkualitas sehingga menghasilkan suatu kebudayaan 
yang bermutu. Dalam kaitan antara sistem pendidikan hukum dengan 
terciptanya budaya hukum, seperti telah di sebutkan diawal tulisan ini, 
bahwa Pendidikan hukum baru dikenal dalam tingkat universitas atau 
jenjang S1 pada fakultas hukum, hal ini pada tingkat universitas 
diharapkan dapat menghasilkan sarjana hukum yang siap pakai, akan 
tetapi bila melihat ke belakang, sebenarnya pendidikan S1 baru dapat 

                                                             
186 BPHN menganggap bahwa hukum merupakan suatu sistem. Sistem ini terdiri dari sejumlah 

unsur atau komponen atau fungsi/variabel yang selalu pengaruh-mempengaruhi, terkait satu 
sama lain oleh satu atau beberapa asas dan berinteraksi. Semua unsur/ komponen/ fungsi/ 
variabel itu terpaut dan terorganisasi menurut suatu struktur atau pola yang tertentu, sehingga 
senantiasa saling pengaruh mempengaruhi dan berinteraksi. Asas utama yang mengaitkan 
semua unsur atau komponen hukum nasional itu ialah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, di 
samping sejumlah asas-asas hukum yang lain seperti asas kenusantaraan, kebangsaan, dan 
kebhinekaan. Sistem hukum nasional tidak hanya terdiri dari kaidah-kaidah atau norma-norma 
hukum belaka, tetapi juga mencakup seluruh lembaga aparatur dan organisasi, mekanisme dan 
prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk juga perilaku hukum pemerintah dan 
masyarakat. Lebih jauh lihat BPHN, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta 
Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang, (Jakarta: BPHN, 1995/1996) hlm. 19. 
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merupakan pengantar atau persiapan (matrikulasi) untuk menjadi 
sarjana Hukum program Strata 2 (S2) yang baru boleh dikatakan siap 
pakai dalam masyarakat yang dengan demikian jenjang S3 dianggap 
menjadi semakin berbobot karena ilmu yang dikuasainya sudah teruji 
dalam pengalaman dan penerapan hukum yang sesungguhnya (living 
law)187.  

Hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah 
perikelakuan warga masyarakat, oleh sebab itu disebut juga a tool of 
sosial engineering, sehingga hukum dapat mengubah perilaku warga 
masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila 
terjadi dimana hukum yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak 
efektif. Efektivitas dari hukum akan terlihat dari seberapa jauh hukum 
tersebut dipatuhi atau ditaati oleh masyarakat188. Gejala semacam itu 
akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. 
Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum penegak 
hukum, para pencari keadilan (Justitiabelen), maupun golongan-
golongan lain di dalam masyarakat.189  

Hukum sebagai suatu institusi sosial melibatkan peranan dari 
orang-orang yang tersangkut didalamnya. RRoscoe Pound berpendapat, 
pembuat hukum haruslah mempelajari apa efek sosial yang mungkin 
ditimbulkan oleh institusi dan doktrin hukum, berbanding dengan efek 
yang mungkin ditimbulkan oleh sarana kontrol atau sarana rekayasa lain 
yang bukan hukum190. Sebagai kontrol sosial, Hukum berkedudukan 

                                                             
187 Sunaryati Hartono, Menyesuaikan Paradigma tentang Pendidikan Hukum Nasional dengan 

Kebutuhan Masyarakat Indonesia Di Awal Abad Ke-21 (Makalah disampaikan pada simposium 
Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang Mendukung 
Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta, 21-22 juli 2004)  

188 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet.5 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 157. 
189 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Ed.1.,Cet.12. (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2002). hlm. 119.  
190 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Cet.1 

(Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002). hlm. 48.  
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sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku 
yang baik dan berguna atau mencagah perilaku buruk, ini diungkapkan 
oleh DDonald Black dalam bukunya The Behavior of Law, yang 
menyatakan bahwa hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah191.  

Berkaitan dengan kontrol sosial ini, hukum akan selalu terkait 
dengan sistem hukum yang ada. Sistem hukum ini memiliki unsur-unsur 
yang berupa Struktur, Substansi, dan Budaya hukum. FFriedman 192 
menyatakan, pada Struktur dari sistem hukum, sistem hukum terus 
berubah namun bagian dari sistem ini mengalami perubahan dalam 
kecepatan yang berbeda. Begitupun dengan substansi dan budaya 
hukum.193 Semua sub sistem dari sistem hukum yang diuraikan oleh 
FFriedman ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan hukum. 

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menuju hal ini adalah: 
 
11. KKerjasama dalam perekrutan Profesi Hukum  

Sumber Daya Manusia di bidang hukum seperti legislator, 
hakim, jaksa, polisi, advokat, dan notaris, sesungguhnya memegang 
kunci dalam mewujudkan supremasi hukum. Hanya melalui 
pendidikan hukum, sumber daya tersebut dapat terwujud. Namun 
demikian, di samping pendidikan, ada beberapa hal yang 
berpengaruh atas pelaksanaan dan penegakan hukum misalnya 
hal-hal berkaitan dengan ekonomi, pemerintahan, keluarga, dan 
agama. Komponen ini berhubungan secara langsung dengan 
fondasi hukum. Hakekatnya hukum diciptakan dan dibuat oleh 
manusia (lembaga yang berwenang) untuk diberlakukan, 
dilaksanakan dan ditegakan. Dan, hukum yang tak pernah 

                                                             
191 Lawrence M Friedman,”American Law An Introduction”, diterjemahkan oleh Wishnu Bahkti, 

Ed.2 ( Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 3.  
192 Ibid. 
193 Perkembangan hukum otonomi daerah misalnya, menunjukkan hubungan yang bervariasi dari 

waktu ke waktu mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun pada 
dasarnya harus tetap dipahami bahwa hal ini tetap merupakan upaya kontrol dari pemerintah 
terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat. 
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dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum. Hukum 
dibuat juga untuk ditegakan, karena tanpa hukum, kehidupan 
masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri 
juga dibangun di atas fondasi hukum. 

MMochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa perbaikan 
pendidikan hukum dalam arti yang sebenarnya hanya akan terjadi 
apabila diadakan perubahan-perubahan yang radikal dalam sistem 
pendidikan, sehingga dapat menjamin dipenuhinya kebutuhan-
kebutuhan masyarakat.194 Dari susunan dan isi kurikulum serta cara 
memberikan pengajaran dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini 
terutama bertujuan untuk mempersiapkan orang-orang yang 
memiliki kemahiran untuk menerapkan hukum yang ada, orang-
orang yang berguna dalam memelihara ketertiban menurut 
ketentuan-ketentuan hukum positif yang ada.195 Padahal 
seharusnya pendidikan di fakultas hukum juga harus mampu 
menciptakan masyarakat yang dikehendaki melalui teknik hukum 
dan perundang-undangan196 sehingga nantinya akan memberikan 
kontribusi yang lebih baik bagi pembentukan sistem hukum di 
Indonesia. 

Pendidikan SDM penegak hukum tentu mempunyai pola yang 
lebih spesifik dibandingkan pendidikan hukum secara umum. 
Pendidikan SDM Penegak hukum ini tidak saja tergantung dari 
pendidikan hukum di Universitas, tetapi banyak juga pendidikan 
militer, atau semi militer, seperti Akademi Kepolisian, Perguruan 
Tinggi Ilmu Kepolisian, atau pendidikan profesi yang lebih singkat. 
Namun demikian, tetap saja pendidikan tinggi hukum merupakan 

                                                             
194 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, 

(Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH UNPAD, 1979), hlm. 5. 
195 Ibid, hlm. 6 
196 Ibid. 
 

Donald Black
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1. Kerjasama dalam perekrutan Profesi Hukum  
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dasar pendidikan hukum yang harus benar-benar dipahami oleh 
semua aparat hukum. 

Untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) di bidang 
hukum yang mempunyai integritas tinggi, profesional, kompeten, 
bermoral, jujur, akuntabel, serta menjunjung tinggi kebenaran dan 
keadilan, tentunya bukan sebuah persoalan yang mudah, seperti 
membalikkan telapak tangan, tetapi diperlukan suatu mekanisme 
yang baik, yang dimulai dari pendidikan hukum.  

Profesi hukum bisa dipilih dan dipantau sejak dini di lembaga-
lembaga pendidikan hukum dari mahasiswa-mahasiswa yang 
mempunyai kelayakan secara moral maupun intelektual. Dengan 
perekrutan semacam ini, SDM yang nantinya akan bekerja pada 
bidang hukum akan menjadi lebih baik, dan diharapkan akan 
mampu menjadi agen perubahan bagi terwujudnya sistem hukum 
dan sistem mayarakat yang lebih baik. Kerjasama ini akan 
memunculkan semangat kompetisi di antara para mahasiswa 
hukum untuk meningkatkan kualitas mereka baik secara akademis, 
moral maupun ketrampilan dan keahlian hukum. Bila semangat ini 
telah terbentuk maka dapat dipastikan pendidikan hukum akan 
menjadi kawah candradimuka yang menghasilkan srjana-sarjana 
hukum yang tangguh secara mental maupun intelektual. 

 
22. PPembentukan pola legislasi yang melibatkan Lembaga 

Pendidikan Hukum  
Kekuasaan legislatif berkembang sejalan dengan 

perkembangan masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh John 
Locke, Kekuasaan ini mungkin dipegang oleh satu orang atau lebih 
banyak orang; mungkin terus-menerus berlangsung, atau 
berlangsung secara berselang-seling; dan merupakan kekuasaan 
tertinggi dalam setiap persemakmuran; akan tetapi, pertama-tama, 
kekuasaan pembuat undang-undang ini bukan dan tidak dapat 
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merupakan kekuasaan yang bersifat sekehendak hati belaka atas 
hidup dan harta milik orang-orang.197 Harus pula dipahami bahwa 
legislator tidak hanya memformulasikan perintah-perintah yang 
akan menjadi suatu norma tingkah laku bagi orang lain, namun 
dalam waktu yang bersamaan menciptakan berbagai instrumen 
peraturan yang akan dikenakan pada diri mereka sendiri.198 Oleh 
karenanya norma yang akan dibentuk tersebut harus benar-benar 
mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini hanya mungkin 
dilakukan dengan terlebih dulu melakukan kegiatan pengkajian dan 
penelitian hukum secara mendalam. Sebagaimana yang dikatakan 
oleh MMhd Shiddiq Tgk Armia bahwa institusi pembuat hukum salah 
satunya adalah Lembaga Riset Hukum, 199 yang mana banyak 
terdapat di Universitas. Lembaga Riset Hukum dan Perguruan 
Tinggi Hukum melalui tokoh-tokoh ilmuwan hukum dapat pula 
berkembang pemikiran hukum tertentu yang karena otoritasnya 
dapat saja diikuti secara luas di kalangan ilmuwan dan membangun 
suatu paradigma pemikiran hukum tertentu ataupun aliran 
pemikiran hukum tertentu. Aliran dan paradigma pemikiran seperti 
ini pada gilirannya dapat menciptakan suatu kesadaran hukum 
tertentu mengenai suatu masalah, sehingga berkembang menjadi 
doktrin yang dapat dijadikan sumber hukum bagi para penegak 
hukum dalam mengambil keputusan.  

 

                                                             
197 John Locke, Kuasa itu Milik Rakyat: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, 

dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil, Terjemahan A Widyamartaya, (Yogyakarta: Kanisius, 
2002) hlm.107 

198 Ibid, hlm. 226 
199 Menurut Mhd Shiddiq Tgk Armia bahwa institusi pembuat hukum salah satunya adalah; 

Pertama, Institusi Negara, yang terdiri dari Pemerintah, Parlemen dan Pengadilan. Kedua, 
Institusi Masyarakat yang terdiri dari Institusi masyarakat adat, Institusi hukum dalam praktek, 
Lembaga Riset Hukum. Lebih jauh lihat Mhd Shiddiq Tgk Armia, Perkembangan Pemikiran 
Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003) hlm. 78-81 

 

2. Pembentukan pola legislasi yang melibatkan Lembaga 
Pendidikan Hukum 
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EE. PPETA REKOMENDASI BERDASARKAN  HASIL ANALISIS DAN EVALUASI 
HUKUM  

Terdapat beberapa rekomendasi pembangunan materi hukum 
yang perlu dilakukan berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap 563 
peraturan perundang-undangan (PUU), yang terdiri dari 160 PUU di 
tahun 2016 dan 403 PUU di tahun 2017.   

Peta PUU tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:  
 

 

 
 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 123

 
 

 
 

 
 
 

E. PETA REKOMENDASI BERDASARKAN  HASIL ANALISIS DAN EVALUASI 
HUKUM 
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Sedangkan Peta PUU tahun 2017 dapat digambarkan sebagai 
berikut:  
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Berdasarkan pemetaan peraturan perundang-undangan tersebut 

maka direkomendasikan beberapa perubahan atau tindakan yang 
terbagi dalam beberapa bidang yang akan diuraikan pada bab-bab 
berikutnya. 
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BBAB III 
RREKOMENDASI  

PPEMBANGUNAN HUKUM BBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, DAN 
PEMERINTAHAN  

 
1. Hukum Acara Perdata dalam HIR, RBg dan RV 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu unifikasi satu 
UU tentang Acara 
Perdata yang 
terdapat dalam HIR, 
RBg dan RV, 
setidaknya yang 
berdasarkan existing 
condition ditambah 
dengan kemungkinan 
diatur lain yang 
karena 
karakteristiknya 
membutuhkan 
kekhususan. Dalam 
unifikasi ini perlu 
aturan yang berlaku 
umum dan 
kemungkinan aturan 
khusus, serta perlu 
pengaturan e-
identification & 
authentication 
system terhadap 

Rumusan pasal-pasal dalam HIR, RBg dan RV yang 
berlaku sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku 
saat ini, sudah tidak sesuai dengan sistematika 
penulisan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. Begitu juga 
dan penggunaan bahasa yang sudah tidak lagi sesuai 
dengan UU 12/2011, selain itu ketentuan- ketentuan 
ini sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan jaman sehingga banyak terjadi 
kekosongan hukum acara. Akibatnya banyak 
peraturan-peraturan dibawah UU yang materi 
muatannya mengatur hukum acara yang seyogyanya 
diatur dalam level UU. 
 
Selain itu, bahwa peraturan-peraturan tersebut 
digunakan berdasarkan terjemahan dari produk 
kolonial, dimana hasil terjemahan tersebut bisa tidak 
sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.  
 
Pada ketentuan HIR (Het Herziene Indonesich 
Reglement Atau Reglemen Indonesia Baru, Stb. 1848-
16, Ingevolge Stb. 1848-57 I.W.G. 1 Mei 1848, 
Opnieuw Bekend Gemaakt Bij Stb. 1926-559 En Stb. 
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Rekomendasi  Penjelasan  

tergugat dan 
penggugat sehingga 
jelas kedudukan 
hukumnya (akses e-
KTP). 
 

1941-44) yang mengatur Hukum Acara Perdata diatur 
dalam Bab IX tentang “Perihal Mengadili Perkara 
Dalam Perkara Perdata Yang Diperiksa Oleh Pengadilan 
Negeri” yang terdiri dari:  
• Bagian Pertama tentang pemeriksaan perkara 

dalam persidangan mulai Pasal 115 sampai 
dengan Pasal 161.  

• Bagian Kedua tentang bukti mulai Pasal 162 
sampai dengan Pasal 177.  

• Bagian Ketiga tentang musyawarah dan putusan 
mulai Pasal 178 sampai dengan Pasal 187.  

• Bagian Keempat tentang banding mulai Pasal 188 
dengan  Pasal 194.  

• Bagian Kelima tentang menjalankan putusan 
mulai Pasal 195 sampai dengan Pasal 224. 

• Bagian Keenam tentang beberapa hal yang 
menjadi perkara-perkara yang istimewa mulai 
Pasal 225 sampai dengan Pasal 236. 

• Bagian Ketujuh tentang izin berperkara tanpa 
ongkos perkara mulai Pasal 237 sampai dengan 
Pasal 245.  

 
Disamping Bab IX (Pasal 115 s/d 245 HIR) maka pada 
Bab XV (Pasal 372 s/d 395 HIR) merupakan “Peraturan 
Rupa-rupa” yang meliputi Acara Pidana dan Acara 
Perdata. Untuk itu Hukum Acara Perdata diatur dalam 
Pasal 372, 373, 374, 379, 380, 381, 388, 390, 391, 392 
dan 393 HIR.  
Pada dasarnya dalam praktik peradilan ketentuan HIR 
diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura 
sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran 

BAB III 
REKOMENDASI  

PEMBANGUNAN HUKUM BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, DAN 
PEMERINTAHAN 
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Rekomendasi  Penjelasan  

Mahkamah Agung RI Nomor 19 Tahun 1964. 

Perlu unifikasi satu 
UU tentang Acara 
Perdata yang 
terdapat dalam HIR, 
RBg dan RV 

RBG (Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 
Nomor: 227)  ditetapkan berdasarkan ordonansi 11 
Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927 
khususnya Bab II Pasal 104 sampai dengan Pasal 323 
RBg dan diterapkan untuk luar jawa dan madura  
sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 
1099 K/SIP/1972 tanggal 30 Januari 1975 dan Surat 
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 1965.  
Hanya Titel IV dan V yang berlaku. Titel IV terdiri dari:  
 Bagian I tentang pemeriksaan perkara dalam 

persidangan mulai Pasal 142 sampai dengan Pasal 
188.  

 Bagian II tentang musyawarah dan putusan mulai 
Pasal 189 sampai dengan Pasal 198.  

 Bagian III tentang banding mulai Pasal 199 sampai 
dengan Pasal 205.  

 Bagian IV tentang menjalankan putusan mulai Pasal 
106 sampai dengan 258.  

 Bagian V tentang beberapa hal mengadili perkara 
yang istimewa mulai Pasal 259 sampai dengan 
Pasal 272.  

 Bagian VI tentang izin berperkara tanpa ongkos 
perkara mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 281. 

 
Titel V tentang bukti mulai Pasal 282 sampai Pasal 314 
R.Bg.  

Perlu unifikasi satu 
UU tentang Acara 

RV (Rgelement Op De Burgerlijke Rechtsvordering 
Voorderaden Van Justitie Opa Java En Het 
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Rekomendasi  Penjelasan  

Perdata yang 
terdapat dalam HIR, 
RBg dan RV 

Hoogerechtshof Van Indonesie, Alsmede Voor De 
Risidentiegerechten Op Java En Madura) yang lazim 
disebut reglemen Hukum Acara Perdata untuk 
golongan Eropa (Stb. 1847 Nomor: 52 jo Stb. 1849 
Nomor: 63)  
 
Pada dasarnya RV merupakan reglemen yang berisi 
ketentuan-ketentuan hukum acara perdata berlaku 
khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang 
dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di 
muka Raad van Justitie dan Residentiegerecht. 

Perlu memasukkan 
ketentuan Hukum 
Acara dalam BW ke 
dalam unifikasi UU 
tentang Acara 
Perdata yang 
terdapat dalam HIR, 
RBg dan RV 

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata), meskipun sebagai kodifikasi Hukum Perdata 
Materiil, namun juga memuat Hukum Acara Perdata, 
terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan 
daluwarsa (Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993). 
Selain itu, juga terdapat dalam beberapa pasal dalam 
Buku I, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili 
(Pasal 17 sampai dengan Pasal 25), serta beberapa 
Pasal Buku II dan Buku III (misalnya Pasal 533, Pasal 
535, Pasal 1244, dan Pasal 1365). 

Perlu memasukkan 
ketentuan Hukum 
Acara dalam WVK ke 
dalam unifikasi UU 
tentang Acara 
Perdata yang 
terdapat dalam HIR, 
RBg dan RV 

WVK (Wetboek Van Koophandel) atau Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang, meskipun juga sebagai 
kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun didalamnya 
ada beberapa Pasal yang memuat ketentuan Hukum 
Acara Perdata (misalnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 
22, Pasal 23, Pasal 32, Pasal 255, Pasal 258, Pasal 272, 
Pasal 273, Pasal 274, dan Pasal 275). 
Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29  ini memuat 
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Rekomendasi  Penjelasan  

ketentuan Hukum Acara Perdata tentang kekuatan 
pembuktian tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-
orang Indonesia (Bumiputera) atau yang dipersamakan 
dengan mereka. Pasal-Pasal ordonansi ini diambil oper 
dalam menyusun Rechtsreglement voor de 
Buitengewesten (RBg). 

Perlu dirumuskan 
atau diformulasi 
bagaimana 
menerjemahkan arti 
dari sederhana, 
cepat dan biaya 
ringan ini dalam 
praktek beracara di 
pengadilan  

Prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini 
menjadi prinsip yang dipegang oleh peradilan sekarang 
ini, bahkan prinsip ini selalu disebutkan pada 
peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan 
kehakiman.  
 
Perlu Penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat 
dan biaya ringan sebagaimana juga tercantum dalam 
Pasal 2 UU Kekuasaan Kehakiman tahun 2009 

Perlu perubahan 
ketentuan mengenai 
pemanggilan yang 
memakan waktu 
sangat lama dan 
belum 
mengakomodasi 
perkembangan 
teknologi 

Ketentuan mengenai pemanggilan pihak dalam 
perkara perdata dapat ditemukan di ketentuan HIR. 
Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang 
menyerahkan surat panggilan (exploit) beserta salinan 
surat gugat itu kepada tergugat pribadi di tempat 
tinggalnya Jika tidak diketahui tempat tinggal, surat  
panggilan/pemberitahuan kepada kepala desa/bupati. 
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 390 ayat 1 
HIR yang menyebutkan: “Tiap-tiap surat jurusita, 
kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus 
disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di 
tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak 
dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah 
bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera 
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Rekomendasi  Penjelasan  

memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu 
sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan 
menurut hukum.” 
 
Yang melakukan pemanggilan/pemberitahuan adalah 
juru sita sebagaimana diatur dalam Pasal 388 HIR yang 
menyatakan bahwa: “Semua jurusita dan suruhan yang 
dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai 
umum Pemerintah mempunyai hak yang sama dan 
diwajibkan untuk menjalankan panggilan, 
pemberitahuan dan semua surat jurusita yang lain, 
juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-
keputusan. Jika tidak ada orang yang demikian, maka 
ketua majelis pengadilan, yang dalam daerah 
hukumnya surat jurusita itu harus dijalankan, harus 
menunjuk seorang yang cakap dan dapat dipercayai 
untuk mengerjakannya.” 
 
Pada prakteknya perihal pemanggilan para pihak 
maupun saksi dalam perkara perdata tidaklah mudah. 
Beberapa kendala yang dialami antara lain ketika salah 
satu pihak tidak ditemukan tempat tinggalnya atau 
berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang 
menangani perkara termasuk ketika salah satu pihak 
berada di luar wilayah Indonesia. Belum lagi jika pihak 
yang dipanggil ternyata berada diluar negeri./lintas 
negara.  

Perlu mengatur 
proses dalam 
persidangan seperti 

Dalam HIR proses dalam persidangan tidak diatur, 
sehingga yang sering terjadi adalah improvisasi sendiri. 
Dalam prakteknya proses persidangan ini bisa menjadi 
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replik, dan duplik 
agar tidak berbelit-
belit dan memakan 
waktu lama. 

berbelit-belit dan memakan waktu lama dikarenakan 
memang ada pihak-pihak yang dengan alasan tertentu 
seperti misalnya ada gugatan rekonvensi dan 
advokatnya akan mengatakan bahwa dalam gugatan 
tersebut belum replik, dsb.  
 
Namun perlu dipertimbangkan, untuk membakukan 
proses persidangan ini ke dalam suatu aturan tertulis.  

Perlu perubahan 
Pasal 119 agar tidak 
multitafsir dan 
tumpang tindih 
dengan Pasal 3 UU 
Kekuasaan 
Kehakiman Tahun 
2009. 

Pasal 119: 
Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat 
dan pertolongan kepada penggugat atau kepada 
wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya. 
 
Multitafsir 
Analisa: melihat dari penjelasan pasal 119 yang 
menyebutkan alasan ketua pengadilan memberi 
nasihat dan pertolongan kepada penggugat adalah 
untuk membantu para pencari keadilan yang tidak 
mempunyai pengetahuan hukum dan juga tidak 
mampu membayar pertolongan seorang pensihat 
hukum. Ketentuan ini pada prinsipnya sudah  tidak lagi 
sesuai dengan perkembangan jaman terlebih lagi 
adanya pengaturan mengenai bantuan hukum 
sebagaimana diatur dalam UU bantuan hukum, UU 
Peradilan Umum dan UU Kekuasaan kehakiman.  
 
Tumpang Tindih dalam hal kewajiban dan penegakan 
hukum. 
Analisa: Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 
disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan 
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fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga 
kemandirian peradilan. Demikian juga sebagaimana 
diatur dalam Pasal 5 ayat 3 bahwa hakim dan hakim 
konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim. Dalam Peraturan Bersama MA dan KY 
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim Pasal ayat 3 yang berisi laranga bagi 
hakim dalam penerapan berperilaku adil salah satunya 
menyebutkan bahwa hakim dalam menjalankan 
tugasnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak 
suka, keberpihakan, prasangka atau pelecehan dll.  
 
Ketentuan pasal ini pada saat itu dibuat dalam konteks 
ketika masyarakat golongan bumiptera awam hukum. 
Namun dalam perkembangannya ketentuan ini 
membuka celah dalam implementasi. Dengan 
perkembangan jaman dimana sudah ada posbankum 
di pengadilan, maka ketentuan ini bisa 
dikesampingkan.     

Perlu perubahan 
Pasal 200 HIR 
 

Pasal 200 HIR ayat (1): 
Penjualan barang yang disita dilakukan dengan 
perantaraan kantor lelang, atau menurut keadaan, 
menurut pertimbangan ketua, oleh orang yang 
melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap 
dan dapat dipercaya, yang ditunjuk barang yang tetap 
maka syarat-syarat yang tersebut pada ayat di atas ini, 
dipakai bagi penjualan itu. 
 
Dalam ketentuan Pasal 200 HIR ayat (1) tersebut 
tampak adanaya kemungkinan untuk melepaskan 
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kekakuan penerapan campur tangan juru lelang. 
Menurut pasal tersebut campur tangan juru lelang 
pada penjualan lelang dapat diambil alih oleh juru sita. 
Pengambilalihan tersebut dilakukan dengan 
didasarkan atas keadaan dan menurut pertimbangan 
ketua Pengadilan Negeri. 
 
Lebih jelas lagi tersebut diatur dalam Pasal 200 HIR 
ayat (2) sebagai berikut: ”Akan tetapi jika penjualan 
yang dimaksud ayat (1) ini harus dilakukan untuk 
melaksanakan keputusan pengadilan buat membayar 
sejumlah uang yang lebih dari tiga ratus rupiah belum 
termasuk biaya perkara, atau jika menurut 
pertimbangan ketua diduga bahwa barang yang disita 
itu mungkin tidak menghasilkan lebih daripada tiga 
ratus rupiah, maka penjualan itu sekalikali tidak boleh 
dilakukan dengan bantuan kantor lelang.” Kedua Pasal 
tersebut di atas memberikan keterangan, bahwa 
sebenarnya Pengadilan negeri dapat sekaligus 
menyelenggarakan lelang sendiri tanpa melalui kantor 
lelang KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang 
Negara). Namun ternyata ketentuan Pasal 200 ayat (2) 
HIR tidak diadakan penyesuaian nilai, sehingga saat ini 
pengadilan negeri tidak pernah lagi melakukan lelang. 

Perlu perubahan 
Pasal Pasal 130 HIR. 
 

Pasal 130 HIR: 
Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak 
datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan 
ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. 
Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka 
pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) 
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tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum 
akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat 
mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai 
putusan yang biasa. 
Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding. 
Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan 
kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, 
maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu. 
 
Mengenai mediasi ini, diambil dari hasil kajian yang 
ditulis dalam sebuah jurnal diperoleh keterangan 
bahwa ternyata upaya perdamaian melalui mediasi 
jumlahnya sangat kecil, tidak signifikan dengan 
keberadan dan aktivitas lembaga mediasi.Walaupun 
terdapat data 1 atau 2 perkara yang didamaikan 
melalui mediasi, tetapi tanpa mediasipun sebenarnya 
ada juga 1-2 perkara yang berhasil didamaikan 
sebelum aturan mediasi berlaku melalui penawaran 
damai pada pembukaan sidang berdasar Pasal 130 
HIR. Selain itu para pihak boleh sewaktu-waktu 
menyelesaikan kasusnya dengan perdamaian. 
 
Terkait mediasi, terdapat pemikiran untuk dilakukan 
tidak hanya oleh pengadilan atau lembaga mediasi, 
namun juga dilakukan oleh pengacara. Selain itu, juga 
terdapat usulan memasukkan materi diklat psikologi 
untuk mendukung hakim yang melaksanakan mediasi. 
Karena mediasi lebih dekat dengan ilmu psikologi 
dibandingkan ilmu hukum.  
 
Terkait mediasi di pengadilan, bisa diterapkan sistem 
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kamar dimana mediasi dilakukan oleh hakim langsung 
dengan masing-masing pihak dan masing-masing pihak 
tersebut wajib untuk hadir dalam proses tersebut. 
Setelah mediasi terpisah tersebut dilakukan, baru 
dilakukan mediasi dengan menghadirkan kedua belah 
pihak.  

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

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

Perlu ada 
pembatasan nilai 
perkara untuk 
banding.  

Banding ada batasan minimal Rp 100,- dalam UU No 
20 Tahun 1947. Nilai Rp.100 apakah masih sesuai 
dengan kondisi saat ini? Ketentuan ini berakibat tidak 
adanya pembatasan terhadap perkara banding. 

Perlu mengubah 
pengaturan terkait 
eksekusi yang diatur 
dalam 195 ayat 1 
HIR, 206 ayat 1 RBg, 
296 HIR, 225 HIR, 
1033 Rv, dst. 

Banyak pihak yang tidak bersedia melaksanakan 
putusan Hakim secara sukarela, sehingga harus 
dieksekusi.  Panggilan pihak pihak yang berperkara 
sangat memperlambat penyelesaian perkara Selama 
ini pelaksanaan eksekusi rumit dan sulit. Terdapat hal-
hal yang menyebabkan eksekusi ini sulit dilaksanakan 
misalnya karena obyek eksekusi masih tersangkut 
perkara lain, masih adanya upaya hukum lain, dsb.  
 
Dalam FGD yang dilaksanakan oleh BPHN, terdapat 
pemikiran untuk eksekusi putusan perdata ini ke 
depannya tidak lagi berada di domain pengadilan 
tetapi ada di lembaga yang khusus dibentuk untuk ini. 
Jadi pengadilan tidak lagi dibebani pelaksanaan 
putusan. Namun hal ini tentunya memerlukan kajian 
yang mendalam disertai dengan alasan hukumnya. 
 
Selain itu, terdapat pemikiran dari anggota pokja 
bahwa untuk eksekusi lelang pengadilan dalam 
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prakteknya jarang ada yang mau beli. Dari riset yang 
ada menunjukkan ada cara yang keliru. Lelang di 
pengadilan itu caranya dilelang dahulu baru nanti 
dikosongkan. Konsep ini bertentangan dengan rezim 
jual beli juga karena pembeli sudah keluar uang, tapi 
tidak dapat barang. Sedangkan tujuan lelang itu untuk 
mendapat harga setinggi-tingginya supaya ada sisa 
untuk si pelelang. Sekarang yang terjadi adalah dijual 
serendah-rendahnya, pelelang malah babak belur.  
Sehingga perlu perubahan skema lelang, dimana perlu 
dilakukan pengosongan dulu baru kemudian dilakukan 
lelang terhadap obyek sengketa tersebut.   

Perlu mengubah 
ketentuan mengenai 
saksi berupa ahli 
 

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

Perlu pengaturan 
mengenai small 
claim court yang 
diklasifikasikan 
berdasarkan nilai 
perkara 

Terdapat pemikiran bahwa pembatasan small claim 
court berdasarkan nilai perkara dianggap tidak 
memberikan keadilan. Oleh karena itu ada usul small 
claim court berdasarkan kelompok perkara-perkara 
yang sederhana, misalnya perkara mengenai 
wanprestasi atau hutang piutang.  

Perlu mencabut 
kewenangan 
Pengadilan 
Memeriksa Perkara 
yang Sudah 

Pasal 60 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
APS: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai 
kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.” 
 
Lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat 2 UU No.30 Tahun 
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Dijatuhkan Putusan 
Arbitrasenya 

1999 tentang Arbitrase dan APS menyatakan bahwa: 
“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan 
campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa 
yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam 
hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-
undang ini.” 
 
Namun dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: 
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya.” 
 
Dengan demikian terdapat potensi disharmoni 
diantara 2 ketentuan ini. Pengecualian terhadap 
ketentuan ini terdapat pada Pasal 303 UU No. 37 
Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan 
bahwa: “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan 
menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari 
para pihak yang terikat perjanjian yang memuat 
klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi 
dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) Undang-Undang ini.”  

Perlu disusun Hukum 
acara yang khusus  
digunakan dalam 

Pasal 54 UU No. 7 1989 UUPA menyatakan bahwa: 
Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara 
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lingkup pengadilan 
agama 

Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur 
secara khusus dalam Undang-undang ini. 
 
Penyelesaian perkara di Peradilan Agama dengan 
menggunakan hukum acara yang berlaku berdasarkan 
Pasal 54 UUPA sesungguhnya banyak tidak relevan 
dengan karakteristik perkara yang menjadi wewenang 
Peradilan Agama. 

 
2. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Jo. Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 
dan/atau Penodaan Agama 
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Perlu perubahan - UU ini perlu direvisi dengan memformulasikan 
ketentuan-ketentuan yang dengan jelas 
memberikan perlindungan kepada 
individu/perseorangan/umat beragama (termasuk 
penganut kepercayaan), karena hukum 
dimaksudkan bukan untuk melindungi agama, 
melainkan melindungi individu/perseorangan/ umat 
beragama (termasuk penganut kepercayaan). 

- UU yang di negara lain dikenal sebagai blasphemy 
law, seharusnya hanya melarang penghinaan 
terhadap agama, ternyata juga mengandung 
pelarangan penafsiran agama yang dianggap 
penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran suatu 
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agama. 
- penodaan agama merupakan rezim hukum yang 

digunakan untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan kemasyarakatan dalam begitu banyak 
konteks kasus. Hal itu menunjukkan bahwa dalil 
penodaan agama mengandung tingkat subjektivitas 
dan elastisitas yang sangat tinggi, karenanya 
bertentangan dengan asas legalitas dalam 
konstruksi hukum positif, karena tidak memberikan 
kepastian hukum. 

- Tingginya subjektivitas dan elastisitas pasal-pasal 
penodaan agama membuat penegakaan hukum 
penodaan agama juga sulit untuk dilakukan oleh 
pengadilan yang bersifat independen. Dalam 
konteks ini, proses hukum penodaan agama akan 
sangat diitentukan oleh tekanan massa. Tanpa 
tekanan massa, kasus-kasus “penodaan agama” 
banyak yang diselesaikan di luar mekanisme 
peradilan, misalnya dengan permintaan maaf, atau 
dalam kasus-kasus yang secara faktual diselesaikan 
melalui mekanisme peradilan, pada akhirnya 
diputus dengan vonis bebas. Bagi penegakan hukum 
di negara hukum dan negara demokrasi, pelibatan 
tekanan massa untuk mempengaruhi proses 
peradilan jelaslah tindakan yang merusak tertib 
hukum (law order) dan meruntuhkan supremasi 
lembaga pengadilan sebagai mekanisme puncak 
untuk mewujudkan tertib sosial (social order) 
dantertib politik (political order). 
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Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Bagian mengingat 

Pada bagian Mengingat, UU ini merujuk pada 
beberapa undang-undang, yaitu:  
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang 
Garis-garis Besar Haluan Negara; 

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara 
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289); 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 
254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298); 

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomo 
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); 

 
Sebagian besar ketentuan-ketentuan pada bagian 
mengingat ini telah dicabut dan diganti dengan 
undang-undang yang baru. Karena ini menjadi relevan 
bagi UU Ekstradisi untuk diperbaharui sesuai dengan 
perkembangan yang terjadi pada undang-undang lain 
yang menjadi rujukannya. 

Perlu perubahan 
Pasal 4 ayat (3) 

Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 
ayat (1) yang menyatakan bahwa Ekstradisi dilakukan 
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terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar 
kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak 
terpisahkan dari Undang-undang ini. 
 
Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Undang-Undang Ekstradisi, karenanya, tidak dapat 
diubah dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana 
diatur dalam Pasal 4 ayat (3).  
 
Apabila memang daftar kejahatan yang dapat 
diekstradisi merupakan hal yang cukup dinamis 
berganti, mungkin dapat ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah saja?  

Perlu perubahan 
Pasal 19 ayat (1)  
 

Ketentuan pasal ini memberikan tiga saluran yang 
dapat ditempuh untuk mengajukan permintaan untuk 
penahanan kepada Kepala Kepolisian RI atau Jaksa 
Agung yaitu: melalui INTERPOL atau saluran 
diplomatik, atau langsung melalui pos atau telegram.  
 
Ketentuan yang memberikan tiga alternatif saluran 
untuk menyampaikan permintaan untuk penahanan ini 
dapat menyebabkan ketidakpastian hukum seperti: 
apakah ketiganya memiliki prosedur yang sama 
ataukah memiliki aturannya masing-masing? Apakah 
ketiga instansi memiliki kewenangan atau kewajiban 
yang sama dalam menindaklanjuti permohonan 
permintaan untuk penahanan? 
 
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa 
perlu disediakan tiga saluran tersebut? Tidakkah lebih 
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baik disediakan satu saluran saja agar seluruh 
permintaan penahanan yang terkait dengan ekstradisi 
dapat dimonitor secara penuh dan berjalan dengan 
lebih efektif? 
 
Pemberian kewenangan kepada beberapa lembaga 
juga dapat menimbulkan potensi tumpang tindih 
dalam pelaksanaannya.  
 
Menurut Kementerian Luar Negeri, pengaturan ini 
merupakan form of discretion. Penahanan sementara 
bersifat serta merta. Pemerintah negara lain akan 
mencari jalur yang paling cepat. Semua saluran ini 
biasanya akan berujung ke Kepolisian, tapi semua 
saluran ini ada untuk mengantisipasi saluran yang 
mungkin tidak dimiliki oleh negara lain (mis: negara 
tsb tidak bergabung dalam INTERPOL atau 
kewenangan penegakan hukumnya ada di MOJ nya). 
Jadi justru dengan disediakan beberapa saluran dapat 
meningkatkan efektivitasnya.  
Bila demikian, maka rekomendasi yang diberikan 
adalah agar setiap saluran ini kemudian dijabarkan 
mekanismenya dengan jelas agar menjamin kepastian 
hukum.  

Perlu perubahan 
Pasal 26 ayat (1) 

Dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa permintaan 
untuk penahanan dapat diajukan pada Kepala 
Kepolisian RI (Kepolisian) dan Jaksa Agung (Kejaksaan). 
Pasal 26 ayat (1) memulai ketentuannya dengan 
pertanyaan “Apabila yang melakukan penahanan 
tersebut Kepolisian RI…” namun setelah itu tidak 
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ditemukan ketentuan apabila yang melakukan 
penahanan tersebut bukan Kepolisian RI (merujuk 
pada Pasal 19 ayat (1) mungkin yang dimaksud adalah 
Kejaksaan?)  
 
Dalam ekstradisi, selalu dilakukan oleh kepolisian. 
Dalam praktek tidak ada kendala.   Namun rumusan 
ketentuan ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan 
kebingungan dan konsisten dengan ketentuan-
ketentuan sebelumnya.    

Perlu perubahan 
Pasal 35 

Jangka waktu penahanan yang dimaksud dalam Pasal 
34 huruf b setiapkali dapat diperpanjang dengan 30 
(tiga puluh) hari. 
 
Tidak ada ketentuan batas maksimal berapa kali 
perpanjangan penahanan dapat dilakukan. Ini berarti 
terhadap seseorang dapat dilakukan perpanjangan 
penahanan tanpa batas karena hanya disebutkan 
“setiap kali dapat diperpanjang dengan tiga puluh 
hari”.  
 
Ketentuan ini perlu direvisi agar lebih terdapat 
kepastian hukum dengan selaras dengan prinsip-
prinsip hak asasi manusia. 

Perlu perubahan 
Pasal 19 ayat (1)  
 

Ketentuan pasal ini memberikan tiga saluran yang 
dapat ditempuh untuk mengajukan permintaan untuk 
penahanan kepada Kepala Kepolisian RI atau Jaksa 
Agung yaitu: melalui INTERPOL atau saluran 
diplomatik, atau langsung melalui pos atau telegram.  
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Ketentuan yang memberikan tiga alternatif saluran 
untuk menyampaikan permintaan untuk penahanan ini 
dapat menyebabkan ketidakpastian hukum seperti: 
apakah ketiganya memiliki prosedur yang sama 
ataukah memiliki aturannya masing-masing? Apakah 
ketiga instansi memiliki kewenangan atau kewajiban 
yang sama dalam menindaklanjuti permohonan 
permintaan untuk penahanan? 
 
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa 
perlu disediakan tiga saluran tersebut? Tidakkah lebih 
baik disediakan satu saluran saja agar seluruh 
permintaan penahanan yang terkait dengan ekstradisi 
dapat dimonitor secara penuh dan berjalan dengan 
lebih efektif? 
 
Pemberian kewenangan kepada beberapa lembaga 
juga dapat menimbulkan potensi tumpang tindih 
dalam pelaksanaannya.  
 
Menurut Kementerian Luar Negeri, pengaturan ini 
merupakan form of discretion. Penahanan sementara 
bersifat serta merta. Pemerintah negara lain akan 
mencari jalur yang paling cepat. Semua saluran ini 
biasanya akan berujung ke Kepolisian, tapi semua 
saluran ini ada untuk mengantisipasi saluran yang 
mungkin tidak dimiliki oleh negara lain (mis: negara 
tsb tidak bergabung dalam INTERPOL atau 
kewenangan penegakan hukumnya ada di MOJ nya). 
Jadi justru dengan disediakan beberapa saluran dapat 
meningkatkan efektivitasnya.  
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Bila demikian, maka rekomendasi yang diberikan 
adalah agar setiap saluran ini kemudian dijabarkan 
mekanismenya dengan jelas agar menjamin kepastian 
hukum.  

Perlu perubahan 
Pasal 26 ayat (1) 

Dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa permintaan 
untuk penahanan dapat diajukan pada Kepala 
Kepolisian RI (Kepolisian) dan Jaksa Agung (Kejaksaan). 
Pasal 26 ayat (1) memulai ketentuannya dengan 
pertanyaan “Apabila yang melakukan penahanan 
tersebut Kepolisian RI…” namun setelah itu tidak 
ditemukan ketentuan apabila yang melakukan 
penahanan tersebut bukan Kepolisian RI (merujuk 
pada Pasal 19 ayat (1) mungkin yang dimaksud adalah 
Kejaksaan?)  
 
Dalam ekstradisi, selalu dilakukan oleh kepolisian. 
Dalam praktek tidak ada kendala.   Namun rumusan 
ketentuan ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan 
kebingungan dan konsisten dengan ketentuan-
ketentuan sebelumnya.    

Perlu perubahan 
Pasal 35 

Jangka waktu penahanan yang dimaksud dalam Pasal 
34 huruf b setiapkali dapat diperpanjang dengan 30 
(tiga puluh) hari. 
 
Tidak ada ketentuan batas maksimal berapa kali 
perpanjangan penahanan dapat dilakukan. Ini berarti 
terhadap seseorang dapat dilakukan perpanjangan 
penahanan tanpa batas karena hanya disebutkan 
“setiap kali dapat diperpanjang dengan tiga puluh 
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hari”.  
 
Ketentuan ini perlu direvisi agar lebih terdapat 
kepastian hukum dengan selaras dengan prinsip-
prinsip hak asasi manusia. 

 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 1 

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) 
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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. Oleh karena itu 
perlu merevisi ketentuan Pasal 1 angka 1 terkait 
dengan definisi dari Penyidik dengan memasukan Jaksa 
sebagai bagian yang dapat diidentifikasi sebagai 
Penyidik. 

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 4  

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. 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. 

Perlu perubahan  
Pasal 1 angka10  
 

Telah terdapat Putusan  Mahkamah Konstitusi perkara 
nomor 21/PUU-XII/2014, yang menjatuhkan putusan 
terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri untuk 
mengadili praperadilan terhadap penetapan 
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tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 
 
Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi maka 
perlu merevisi terkait dengan definisi Praperadilan 
dengan memasukan penetapan tersangka, 
penggeledahan, dan penyitaan sebagai bagian dari 
objek Praperadilan. 

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka14 
dengan melakukan 
revisi terkait dengan 
frasa “berdasarkan 
bukti permulaan” 
sesuai dengan 
Putusan Mahkamah 
Konstitusi. 
  

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.  

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 21 

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. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terkait dengan 
definisi penahanan dengan memasukan unsur cekal 
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sebagai salah satu bentuk penahanan, dan perlu untuk 
membentuk pengaturan cekal yang terkait dengan 
tindak pidana 

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 25 

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. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan 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 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 155

Rekomendasi  Penjelasan  

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. 

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 26 dan 
27 
 

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 
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memahaminya di lapangan. 
  
Oleh karena itu perlu dilakukan 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  

Perlu perubahan 
Pasal 4 

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. 
  
Oleh karena itu, 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 
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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. 

Perlu perubahan 
Pasal 5 ayat (1) huruf 
a angka 4 

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; 
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 
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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. 
 
Oleh karena itu 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. 

Perlu perubahan 
Pasal 5 ayat (1) huruf 
b 

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 
keterangan secara tertulis atau menyerahkan 
dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya; 
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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. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan: 
- 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”  

Perlu perubahan 
Pasal 6 Ayat (1) 
dengan 
melimitatifkan 
sebatas Polri dan 
PPNS, karena pada 
kenyataannya 
terdapat institusi 
yang melaksanakan 
fungsi penyidikan di 
luar institusi Polri 

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, 
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dan PPNS Jaksa selaku penyidik, perwira TNI Angkatan Laut 
selaku penyidik.  

Perlu perubahan 
Pasal 7 ayat (1) huruf 
i dengan melakukan 
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. 

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.  

Perlu perubahan 
Pasal 14 

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” 
  
Oleh karena itu perlu dilakukan revisi atas ketentuan 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 161

Rekomendasi  Penjelasan  

Pasal 39 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, 
sehingga fungsi penuntutan tidak tercampur dengan 
penyidikan. Jika berdasar pada KUHAP maka 
seharusnya mekanisme yang ditempuh adalah “pra 
penuntutan” 

Perlu perubahan 
Pasal 14 huruf f 

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. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan kualifikasi 
surat panggilan yang sah dan patut 

Perlu perubahan 
Pasal 14 huruf h 
dengan melakukan 
Revisi untuk 
mengganti frasa 
“demi kepentingan 
hukum” menjadi 
frasa  “demi hukum” 

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” 

Perlu perubahan 
Pasal 17 dengan 
melakukan frasa 
“bukti permulaan 

Kata “bukti permulaan yang cukup” berdasarkan 
Putusan  Mahkamah Konstitusi perkara nomor 
21/PUU-XII/2014, harus dimaknai sebagai “minimal 
dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. 
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yang cukup” menjadi 
“minimal dua alat 
bukti” 

 

Perlu perubahan 
Pasal 18 dengan 
perlu dilakukan 
peninjauan ulang 
putusan MK dengan 
membuat rumusan 
baru yang 
memperhatikan 
kondisi wilayah di 
Indonesia (sekurang-
kurangnya 14 hari) 

Terkait dengan Frasa ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) 
KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
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  

Perlu perubahan 
Pasal 21 ayat (1) 

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. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan: 
- 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. 
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Perlu perubahan 
Pasal 30 dengan 
melakukan 
pengaturan terkait 
hak ganti 
rugi/kompensasi/rest
itusi bagi korban dan 
saksi untuk 
dimasukan dlm 
KUHAP 

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  

Perlu perubahan 
Pasal 33 

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” 
  
Oleh karena itu perlu dilakukan 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. 
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Perlu perubahan 
Pasal 34 ayat (2) 

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. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan revisi frasa “segera” 
sehingga jelas batasan waktu dan memilki kepastian 
hukum  

Perlu perubahan 
Pasal 38 ayat (1) 

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. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan revisi ketentuan Pasal 
81 UU No. 8 Tahun 2010 agar sinkron dengan 
ketentuan yang terdapat dalam KUHAP 

Perlu perubahan 
Pasal 38 ayat (2) 

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. 
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Oleh karena itu perlu dilakukan revisi frasa “segera” 
sehingga jelas batasan waktu dan memilki kepastian 
hukum 

Perlu perubahan 
Pasal 44 
 

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). 
Oleh karena itu, 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. 

Perlu perubahan 
Pasal 45 
 

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. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan tambahan pengaturan 
tidak hanya benda sitaan yang “dapat lekas rusak” 
atau “yang membahayakan” tetapi termasuk juga 
benda yang memiliki tingkat penyusutan tinggi dan 
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membutuhkan keberkalaan perawatan wajib dilelang 
dgn ijin KPN atas usul Penyidik atau Tersangka/PH, hal 
ini dimaksudkan agar negara atau Tersangka tidak 
dirugikan 

Perlu perubahan 
Pasal 50 

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. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan revisi atas frasa 
“segera” sehingga diperoleh pengaturan waktu yang 
jelas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang 
dari aparatur penegak hukum. 

Perlu perubahan 
Pasal 56 

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 
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Oleh karena itu perlu dilakukan revisi atas pengaturan 
di atas dengan memasukan saksi, korban, tersangka, 
terperiksa dan terdakwa sebagai subjek penerima 
bantuan hukum 

Perlu perubahan 
Pasal 65 

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 dalam rangka penyidikan 
,penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang 
tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 
alami sendiri”. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan 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  

Perlu perubahan 
Pasal 69 

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. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap pasal 
tersebut dengan menambah ketentuan bahwa 
“Pengambilan keterangan belum dapat dimulai 
sebelum pengacara hadir mendampingi” 
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Perlu perubahan 
Pasal 77 huruf a 

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. 
Oleh karena itu perlu menindaklanjuti Putusan 
Mahkamah Konstitusi maka perlu merevisi terkait 
dengan definisi Praperadilan dengan memasukan 
penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan 
sebagai bagian dari objek Praperadilan. 

Perlu perubahan 
Pasal 80 

Telah terdapat putusan MK bernomor 98/PUU-
X/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”.  
 
Oleh karena itu perlu dilakukan  revisi atas penjelasan 
pasal di atas dengan memasukan pihak ketiga 
termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya 
masyarakat atau organisasi kemasyarakatan 

Perlu perubahan 
Pasal 109 ayat (3) 

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 
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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 
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).  
 
Oleh karena itu perlu dilakukan  revisi di atas dengan 
mengatur mengenai penyampaian ke penyidik 
dimaksud adalah penyidik Polri dan penyidik Polri 
diwajibkan untuk menyampaikan ke tersangka atau 
keluarga. 

Perlu perubahan 
Pasal 110 

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) 
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Oleh karena itu perlu dilakukan penambahan 
pengaturan terkait batas waktu pengembalian berkas 
penyidikan kepada JPU agar terdapat kepastian hukum 

Perlu perubahan 
Pasal 112 

Perlu adanya pengaturan terkait dengan kelengkapan 
surat pemanggilan untuk mencantumkan (Hak di 
dampingi pengacara atau memperoleh bantuan 
hukum), karena untuk mempermudah proses 
pemeriksaan. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan  penambahan 
pengaturan untuk mencantumkan “Hak di dampingi 
pengacara atau memperoleh bantuan hukum” 

Perlu perubahan 
Pasal 121 dengan 
menambahkan 
aturan yang terkait 
dengan pelaksanaan 
mekanisme gelar 
perkara 

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 atas 
persangkaan, identitas pelapor & alat bukti yg dimiliki 
penyidik, hal ini untuk: 

- Hindari Praperadilan 
- Terdakwa/PH memahami posisi hukumnya 

(tidak berkelit) 
- Transparansi 

Perlu perubahan 
Pasal 138 ayat (2) 

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. 
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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)  

 
Oleh karena itu perlu dilakukan 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 
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petunjuk baru. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka 
penyidikan dianggap telah dihentikan (pada titik ini 
berlaku ketentuan praperadilan). 

Perlu perubahan 
Pasal 144 ayat (1) 

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.  
 
Oleh karena itu perlu dilakukan revisi dengan 
mengganti frasa “mengubah” menjadi “mencabut” 
atau “menarik” atau istilah lain yang tepat padanannya 
untuk mengakomodir tujuan “tidak melanjutkan 
penuntutannya”. 

Perlu perubahan 
Pasal 160 

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. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan  pengaturan terkait 
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dengan pemanfaatan teknologi teleconference 
terhadap pemeriksaan saksi 

Perlu perubahan 
Pasal 181 

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 

 
Oleh karena itu perlu dilakukan penambahan 
pengaturan yang menerangkan bahwa Bukti surat 
Terdakwa/PH untuk diajukan setelah Putusan Sela atau 
sebelum pemeriksaan saksi. 

Perlu perubahan 
Pasal 184 ayat (1) 

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”. 
 
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 
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Panitera dengan Hakim. 
 
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 
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perolehannya merupakan cara yang lain. Hakim 
Suhartoyo berpendapat bahwa UU ITE telah mengatur 
mengenai cara perolehan informasi elektronik 
dan/atau dokumen 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan  revisi yang 
menjelaskan kedudukan alat bukti elektronik di dalam 
Hukum Acara Pidana, sehingga dapat lebih memberi 
kepastian hukum bagi pencari keadilan. 

Perlu perubahan 
Pasal 188 
 

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 
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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 
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. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan revisi yang 
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menjelaskan kedudukan alat bukti elektronik di dalam 
Hukum Acara Pidana, sehingga dapat lebih memberi 
kepastian hukum bagi pencari keadilan. 

Perlu perubahan 
Pasal 197 ayat (1) 

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.  
 
Oleh karena itu perlu dilakukan penambahan 
pengaturan ke dalam KUHAP sesuai dengan SEMA di 
atas 
Adapun format dimaksud sebagai berikut: 
“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.........Hakim-Hakim 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”. 

Perlu perubahan 
Pasal 202 

Contoh persidangan moderen seperti yang 
ditampilkan MK sebaiknya dapat dicontoh juga 
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persidangan perkara pidana khususnya terkait dengan 
pemberian salinan berita acara persidangan. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan 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 

Perlu perubahan 
Pasal 244 

Dalam implementasinya pasal 244 KUHAP, khususnya 
terhadap frasa “...kecuali terhadap putusan bebas” 
tidak berjalan sebagaimana mestinya. karena pada 
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. 
 
Oleh karena itu perlu dilakukan revisi frasa yang 
menyebutkan “kecuali terhadap putusan bebas” 

Perlu perubahan 
Pasal 245 ayat (1)  

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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Oleh karena itu perlu dimasukkan ketentuan yang 
terdapat di dalam SEMA tersebut ke dalam KUHAP 

Perlu perubahan 
Pasal 248 ayat (1)  

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. 
 
Oleh karena itu perlu dimasukkan ketentuan yang 
terdapat di dalam SEMA tersebut ke dalam KUHAP 

Perlu perubahan 
Pasal 268 ayat (3) 

Terhadap pasal tersebut terdapat Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, yang mempertegas 
bahwa pengajuan peninjuan kembali pada perkara 
pidana tidak seharusnya dibatasi jumlah 
pengajuannya. Melalui putusan ini, Mahkamah 
Konstitusi menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-
Undang 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 
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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 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 
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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. 
Oleh karena itu: 
- Perlu juga ada perubahan terhadap Pasal 24 ayat 

(2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman  

- Perlu juga ada perubahan terhadap 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.  

- Perlu mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung 
(SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 agar tidak 
menimbulkan kebingungan dalam praktek. 

- Perlu memberikan rumusan baru terhadap 
ketentuan tersebut dengan mengakomodir 
putusan MK dan juga memperhatikan kondisi 
beban perkara yang ditanggung oleh MA 

Perlu perubahan 
Pasal 270 

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 
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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\ 
 
Oleh karena itu perlu memasukan ketentuan yang 
terdapat dalam SEMA tersebut ke dalam KUHAP 

Perlu pencabutan 
Pasal 277 

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. 
 
Oleh karena itu ketentuan ini perlu dicabut dari 
KUHAP. 

Perlu perubahan 
Pasal 281 

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. 
 
Oleh karena itu ketentuan ini perlu dicabut dari 
KUHAP. 

Perlu mengadopsi 
ketentuan terkait 
putusan pada 
Peraturan 
Mahkamah Agung 
Nomor 13 Tahun 
2016 ke dalam 

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak 
Pidana Korporasi.   
Ketentuan ini terkait dengan kedudukan dan 
pertanggungjawaban pidana bagi korporasi serta  tata 
cara penanganan perkara tindak pidana oleh 
Korporasi. 
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Hukum Acara Pidana, 
sehingga dapat 
mempercepat 
pelaksanaan putusan 
pengadilan yang 
telah berkekuatan 
hukum tetap 

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. 

 
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

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 
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Perlu perubahan 
Pasal 1 dengan 
menambahkan 

Seharusnya di dalam penyusunan peraturan ini 
terdapat definisi tentang “peradilan umum” ke dalam 
Pasal 1. 
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pengertian 
“peradilan umum” 
dan “panitera” di 
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. 

Perlu perubahan 
Pasal 2 dengan 
rumusan “Peradilan 
umum adalah salah 
satu pelaku 
kekuasaan 
kehakiman” dan 
menghapus frasa 
“bagi rakyat pencari 
keadilan pada 
umumnya” 

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 
dimungkinkan mengajukan gugatan melalui 
pengadilan.  

Perlu perubahan 
Pasal 3 dengan 
menambahkan 
“Pengadilan Khusus” 

Seharusnya Pasal ini merupakan pasal pembuka juga 
terhadap “Pengadilan Khusus”, tanpa menyebutkan 
“pengadilan khusus” maka seolah-olah terdapat 
dikotomi Antara lingkungan Peradilan Umum dengan 
pengadilan khusus itu sendiri, padahal jika mengacu 
pada Pasal 8 maka jelas pengadilan khusus ada di 
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dalam lingkungan peradilan umum, terlebih lagi saat 
ini sudah terdapat beberapa pengadilan khusus yang 
telah terbentuk. 

Perlu perubahan 
Pasal 8 dengan 
ketentuan sebagai 
berikut: 
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) 

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.  

Perlu perubahan 
Pasal 10 

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 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017186

Rekomendasi  Penjelasan  

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 
 
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 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. 

Perlu perubahan 
Pasal 13 dengan 
menambahkan frasa 
Hakim dan organ 
pengadilan selain 
hakim 

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. 

Perlu perubahan 
Pasal 13F dengan 
merevisi ketentuan 
“dasar rekomendasi 

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, 
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untuk melakukan 
mutasi hakim” 
dengan dasar 
rekomendasi 
penetapan sanksi 
bagi hakim” 

dan apakah dengan tujuan menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim 
cukup dilakukan mutasi saja bagi seorang hakim yang 
melanggar. 
  

Perlu perubahan 
Pasal dengan 
14menambahkan 
syarat berupa 
berpengalaman di 
bidang hukum dan 
pola pendidikan 
hakim yang 
ditempuh tidak sama 
dengan jabatan PNS 
pada umumnya. 
Jabatan hakim tidak 
hanya teknis 
peradilan tetapi 
substansi hukum dan 
perundang-
undangan 

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. 
  

Perlu perubahan 
Pasal 14A ayat 3 dan 
Pencabutan  Pasal 
14A ayat 2 

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. Oleh karena itu perlu mencabut 
ketentuan ayat (2) dan merevisi ayat (3) menjadi 
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“Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur 
oleh Mahkamah Agung”. 

Perlu perubahan 
Pasal 14B 

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. Tetap diperlukan adanya lolos pendidikan 
teknis yudisial bagi seorang hakim ad hoc yang akan di 
angkat. 

Perlu perubahan 
Pasal 36B dengan 
pengaturan atau 
delegasi pengaturan 
terkait dengan kode 
etik panitera 

Seharusnya terdapat ketentuan yang mengatur 
penetapan kode etik panitera, di bentuk dan di 
tetapkan oleh siapa? 

Perlu perubahan 
Pasal 67 

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. 
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 
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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. 
  
Supaya tidak terjadi kerancuan seperti itu hendaknya 
harus 1 (satu) garis lurus yaitu Staf Peradilan Umum 
bertanggungjawab kepada Dirjend BADILUM. 

Perlu mencabut 
Pasal 68C karena 
sudah tidak relevan 

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  

 
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

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

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 9: 
 
 
 

Dengan disahkannya UU Nomor 30 tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan membawa 
implikasi yang tidak sedikit terhadap substansi/materi 
yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan TUN. Titik 
persinggungan diantara dua UU ini, antara lain 
meliputi: perluasan pemaknaan keputusan tata usaha 
negara dan perluasan kewenangan serta kompetensi 
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peradilan tata usaha negara. Akibatnya terjadi konflik 
norma hukum antara kedua UU ini yang akan dapat 
berdampak menyulitkan warga masyarakat, pejabat 
pemerintah bahkan hakim peradilan tata usaha negara 
itu sendiri. 
 
Dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan 
disebutkan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang 
ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 
Tahun 2009  harus dimaknai sebagai: a. penetapan 
tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. 
Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara 
di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 
penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat 
final dalam arti lebih luas;  e. Keputusan yang  
berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. 
Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.  
 
Dengan demikian terdapat perluasan definisi dari 
keputusan tata usaha negara atau keputusan 
administrasi pemerintahan yang disebut dalam UU 
Administrasi Pemerintahan sebagai obyek sengketa 
TUN.  
 
Selain itu, UU Administrasi Pemerintahan juga 
mengenal Keputusan berbentuk Elektronis 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU Administrasi 
Pemerintahan. Pada ayat 3nya bahkan disebutkan 
bahwa Keputusan  Berbentuk Elektronis berkekuatan 
hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan 
berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh 
pihak yang bersangkutan.  
 
Oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih, 
ketentuan dalam pasal ini harus dilakukan perbaikan 
dengan mengakomodir perluasan-perluasan 
sebagaimana diatur dalam UU Administrasi 
Pemerintahan.  

Perlu perubahan 
Pasal 2: 

Ketentuan pengecualian atau pembatasan 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU ini harus 
dicermati kembali, salah satunya adalah dengan 
lahirnya UU Administrasi Pemerintahan yang telah 
memberikan perluasan terhadap obyek dan juga 
kewenangan penyelesaian sengketa TUN oleh 
Pengadilan TUN. Apakah kemudian pembatasan ini 
akan menimbulkan potensi disharmoni dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang 
terkait dengan tata usaha negara, misalnya UU KIP, UU 
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum, UU tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Wakilota serta UU tentang Pemilu.  
Selain itu, pada huruf f mengenai pengecualian 
terhadap Keputusan TUN mengenai TUN TNI. Apakah 
saat ini masih relevan? Selain itu perlu juga diklarifikasi 
mengenai keberadaan pengadilan tata usaha militer 
apakah saat ini sudah ada berjalan dengan 
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sebagaimana mestinya?  

Perlu perubahan 
Pasal 3 ayat 2 
 

Pasal ini menganut rezim fiktif negatif dimana sikap 
diam badan/pejabat TUN yang tidak menerbitkan 
keputusan yang dimohon atau yang menjadi 
kewajibannya tersebut disamakan dengan Keputusan 
Penolakan.  
 
Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 53 
UU Administrasi Pemerintahan yang  menyatakan 
bahwa Apabila dalam batas waktu sebagaimana 
ditentukan undang-undang, Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan tidak menetapkan  dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan 
tersebut  dianggap dikabulkan secara hukum. 
Ketentuan ini mengandung makna fiktif positif.  
 
Perbedaan rezim dalam 2 UU ini juga berimplikasi 
pada kompetensi Peradilan TUN untuk memutuskan 
terhadap obyek  Keputusan Fiktif Positif (berdasaran 
UU Administrasi Pemerintahan) dan Keputusan Fiktif 
Negatif (berdasarkan UU TUN).  
 
Terhadap hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan 
PERMA No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara 
Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan 
Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/atau 
Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah. PERMA ini 
hadir sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 
53 UU Administrasi Pemerintahan. Selain mengatur 
mengenai tata cara pengajuan permohonan bagi 
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seorang pemohon, poin penting lain dalam PERMA ini 
salah satunya adalah putusan pengadilan atas 
permohonan untuk mendapatkan keputusan/tindakan 
ini bersifat final dan mengikat.  
 
Perlu harmonisasi ketentuan antara 2 UU ini, sehingga 
tidak saling bertolak belakang yang akan 
membingungkan masyarakat pemohon. Rumusan 
pasal ini perlu diperbaiki untuk memberikan kepastian 
hukum dan tidak menimbulkan potensi tumpang 
tindih norma. 

Perlu perubahan 
Pasal 3 ayat 3 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat (2)” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat (2). 
 
Perlu penyesuaian atau harmonisasi dengan ketentuan 
dalam Pasal 21 UU Administrasi pemerintahan  

Perlu perubahan 
Pasal 48 ayat (2): 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
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Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat (1)” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat (1). 

Perlu perubahan 
Pasal 51 ayat 3 
 
 
 

Merujuk pada Pasal 48 ayat 1 yang berbunyi: “Dalam 
hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi 
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan 
perundang-undangan untuk menyelesaikan secara 
administratif sengketa Tata Usaha Negara 
tertentu,maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa 
disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang 
tersedia.” 
 
Ketentuan dalam Pasal 48 jo Pasal 51 ayat 3 UU 
Peradilan TUN ini, Pengadilan Tinggi TUN diberikan 
wewenang untuk memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan sengketa TUN yang berasal dari upaya 
administratif. Ketentuan ini berpotensi disharmoni 
dengan ketentuan dalam UU Administrasi 
Pemerintahan  yang menyebutkan bahwa gugatan 
yang berasal dari Upaya Administratif (baik prosedur 
keberatan maupun banding administratif) adalah 
menjadi kewenangan Peradilan TUN Tingkat Pertama. 
Lihat ketentuan dalam Pasal 76 ayat 3 UU Administrasi 
Pemerintahan bahwa: “Dalam hal Warga Masyarakat 
tidak menerima atas penyelesaian banding oleh 
Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan 
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gugatan ke Pengadilan”. Hal ini dapat mengakibatkan 
ketidakpastian hukum.  

Perlu perubahan 
Pasal 51 ayat (4): 

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

Perlu perubahan 
Pasal 53 ayat 2: 
 
 
 

Dalam penjelasan disebutkan bahwa Yang dimaksud 
dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” 
adalah meliputi asas: - kepastian hukum; - tertib 
penyelenggaraan negara; - keterbukaan;  - 
proporsionalitas; - profesionalitas; - akuntabilitas,  
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
Lebih lanjut, dalam UU Administrasi Pemerintahan 
menegaskan bahwa Pengadilan TUN berwenang 
menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau 
tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang 
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (Pasal 21 UU 
Administrasi Pemerintahan).  
 
Kewenangan ini berpotensi tumpang tindih dengan 
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kewenangan peradilan umum, lebih khusus adalah 
peradilan pidana. Karena selama ini mengenai unsur 
ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam 
kasus pidana adalah menjadi kewenangan hakim 
pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 
31 Tahun 1999 (telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 
2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu 
tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau 
denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00.” Dalam hal ini terhadap 
penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang sebagai 
salah satu unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan 
oleh pejabat pemerintahan yang berwenang 
memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Umum 
(Pengadilan Tipikor).  
  
Sebagai pedoman beracara untuk permohonan 
pengujian unsur penyalahgunaan wewenang, telah 
diterbitkan PERMA No. 4 Tahun 2015 Tentang 
Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur 
Penyalahgunaan Wewenang 

Perlu perubahan 
Pasal 62 ayat (4) 

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



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 197

Rekomendasi  Penjelasan  

 menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat (3)” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat (3). 

Perlu perubahan 
Pasal 63 
Ayat (2) dan Ayat (3), 
Ayat (4) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 66 ayat (2): 

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

Perlu perubahan 
Pasal 67  
Ayat (3) dan Ayat (4) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 69 ayat (2)  

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

Perlu perubahan 
Pasal 70 ayat (3) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 71 ayat (2) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 72 ayat (2) 
 

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



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017200

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 73 ayat (3) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 78 ayat (3) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 79 
Ayat (2), Ayat (3), 
dan Ayat (4) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 83 ayat (1) 
  

Rumusan “selama pemeriksaan berlangsung” 
menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan, pada saat 
kapan orang yang berkepentingan dapat masuk dalam 
perkara. Mengingat pemeriksaan perkara meliputi 
berbagai tahapan.  
 
Tidak adanya penjelasan lebih lanjut atau batasan yang 
jelas dengan yang dimaksud dengan selama 
pemeriksaan berlangsung hal ini dapat mengakibatkan 
tidak terpenuhinya asas kepastian hukum. 

Perlu perubahan 
Pasal 83 
Ayat (2), Ayat (3) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 84 
Ayat (2), Ayat (3) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 85 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 89 ayat (2) 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 
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Perlu perubahan 
Pasal 91 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 92 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 97 
Ayat (2), Ayat (4),  
Ayat (9), Ayat (10), 
Ayat (11) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 98 ayat (2) dan 
ayat (3) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 100 ayat 1 

Perlu ditambahkan dengan dokumen elektronik 
sebagai alat bukti. 

Perlu perubahan 
Pasal 108 ayat (3) 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 
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Perlu perubahan 
Pasal 109 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 117 
Ayat (2), Ayat (3), 
Ayat (5), Ayat (6) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 120 ayat (2) 
 

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



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017206

Rekomendasi  Penjelasan  

Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 

Perlu perubahan 
Pasal 121 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 131 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 132 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 143 ayat (2) 
 

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

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 49 dan Pasal 50 
ayat (2) 

Ketentuan Pasal 49 ini sejatinya sudah menjelaskan 
kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan 
sengketa ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasalnya 
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disebutkan yang dimaksud dengan ekonomi syariah 
adalah  perbuatan atau kegiatan usaha yang 
dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain 
meliputi: bank syari'ah; lembaga keuangan mikro 
syari'ah, asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa 
dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga 
berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; 
pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun 
lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.  
 
Namun kewenangan ini menjadi tidak jelas ketika 
dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah menyebutkan 
bahwa dalam hal para pihak  telah memperjanjikan 
penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai 
dengan isi Akad. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 
55 ayat (2) disebutkan Yang dimaksud dengan 
“penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi 
Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. 
mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah 
Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; 
dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Umum. 
 
Ketentuan mengenai kehadiran Peradilan Umum 
dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah perlu 
ada penjelasan lebih lanjut. Mengingat dua ketentuan 
dalam 2 UU ini berpotensi disharmoni yang dapat 
menimbulkan permasalahan di masyarakat terkait 
kewenangan lembaga terhadap suatu perkara. 
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Terlebih lagi, ketika berbicara perkara syariah 
ketentuan yang mengikuti seharusnya sudah jelas, 
bahwa para pihak yang terlibat beragama Islam dan 
penyelesaiannya sengketanya pun seharusnya khusus 
harus memenuhi prinsip syariah agama Islam.  
 
Demikian juga dengan adanya ketentuan lembaga 
arbitrase lain dalam penyelesaian sengketa perbankan 
syariah, yang mana sebelumnya sudah disebutkan 
bahwa penyelesaian sengketa dilakukan juga melalui 
Badan Arbitrase Syariah Nasional.  

Perlu perubahan 
Pasal 54 
 

Penyelesaian perkara di Peradilan Agama dengan 
menggunakan hukum acara yang berlaku berdasarkan 
Pasal 54 UU Pengadilan Agama sesungguhnya banyak 
tidak relevan dengan karakteristik perkara yang 
menjadi wewenang Peradilan Agama. Adapun prinsip 
utama yang harus benar-benar dipahami dan 
diperhatikan dalam menangani perkara ekonomi 
syari’ah khususnya dan perkara bidang ekonomi 
syari’ah pada umumnya, bahwa dalam proses 
penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip syari’ah. Hal ini jelas 
merupakan prinsip ekonomi syari’ah di pengadilan 
agama karena ekonomi syari’ah seperti ditegaskan 
Pasal 1 Ayat (7) jo. Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 
dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain 
berdasarkan prinsip syari’ah.  
 
Oleh karena itu, jika terjadi sengketa berkaitan dengan 
kegiatan usaha tersebut jelas tidak mungkin 
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diselesaikan dengan cara-cara yang justru 
bertentangan dengan prinsip syari’ah. Hal ini penting 
diingatkan dan dipahami karena seperti diketahui 
hukum formil, dan bahkan mungkin sebagian hukum 
materiil, dalam hal ini seperti HIR / R.Bg, Rv dan KUH 
Perdata (BW), yang akan digunakan dalam 
menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah di 
lingkungan peradilan agama, pada awalnya memang 
bukan dibuat dengan tujuan untuk menegakkan dan 
melindungi hukum materiil Islam.  
 
Oleh karena itu, meskipun ketentuan-ketentuan 
hukum tersebut secara umum tidak banyak yang 
bertentangan dengan hukum Islam, tetapi tidak 
mustahil masih ada bagian-bagian dari ketentuan-
ketentuan tersebut yang apabila diterapkan apa 
adanya justru akan bertentangan atau dianggap tidak 
relevan dengan prinsip syari’ah yang menjadi dasar 
ekonomi syari’ah dalam menjalankan segala 
aktivitasnya sehingga hal itu menimbulkan persoalan 
baru. 
  
Untuk itu, perlu dibentuk hukum formil/acara khusus 
Peradilan Agama karena ada beberapa hukum materiil 
Peradilan agama memiliki spesifikasi sendiri yang 
berbeda dengan hukum materiil yang menjadi 
kewenangan Peradilan Umum 

Perlu perubahan 
Pasal 56 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 59 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 66 ayat (2)  
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 70 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 84 ayat (2) dan 
Pasal Pasal 84 ayat 
(3) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 70 ayat (6) 
 

Masa 6 bulan dianggap terlalu lama, sehingga status 
perkawinan tidak jelas selama 6 bulan. Dapat 
dipertimbangkan untuk menyingkat waktu misalnya 2 
bulan atau paling lama 3 bulan saja (FGD, Pengadilan 
Agama). 
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Perlu perubahan 
Pasal 99 ayat (2) 
 

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

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
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Perlu perubahan
Pasal 1 angka 3, 5, 8
dengan 
menyesuaikan nya
dengan UU Nomor 11
Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan
Pidana Anak 

Pengaturan Pasal 1 angka 3, 5, 8 sudah tidak lagi 
relevan, karena telah ada UU Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Perlu perubahan 
Pasal 6 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 
tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak.. 
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tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

Perlu perubahan 
Pasal 13 dengan 
merevisi nya menjadi 
“Peraturan Menteri” 

Pengaturan mengenai pendaftaran serta 
penggolongan Narapidana bersifat umum (regeling) 
sehingga tidak tepat jika dibentuk dengan Keputusan 
Menteri (beschiking).. 

Perlu perubahan 
Pasal 18 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 19 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 20 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 

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

Perlu perubahan 
Pasal 21 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 22 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 23 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah 
ada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak.. 
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Perlu perubahan 
Pasal 24 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 25 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 26 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 27 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 

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

Perlu perubahan 
Pasal 28 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 29 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 30 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah 
ada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak.. 
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Perlu perubahan 
Pasal 31 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 32 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 33 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 34 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 

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

Perlu perubahan 
Pasal 35 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 36 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 37 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah 
ada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak.. 
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Perlu perubahan 
Pasal 38 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 41 dengan 
mengubahnya 
menjadi dalam 
bentuk “Peraturan 
Menteri 

Pengaturan mengenai pendaftaran Klien bersifat 
(regeling) sehingga tidak tepat jika dibentuk dengan 
Keputusan Menteri (beschiking).. 

Perlu perubahan 
Pasal 42 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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

Perlu perubahan 
Pasal 43 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 

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

Perlu perubahan 
Pasal 47 dengan 
menyesuaikan nya 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2012 
tentang Sistem 
Peradilan Pidana 
Anak 

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.. 

Perlu perubahan 
Pasal 50 dengan 
mengubahnya 
menjadi dalam 
bentuk “Peraturan 
Menteri 

Pengaturan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS 
bersifat (regeling) sehingga tidak tepat jika dibentuk 
dengan Keputusan Menteri (beschiking). 

 
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu memperjelas 
pengertian dan 
indikator 
keseimbangan antara 
hak dan kewajiban 
dalam kemerdekaan 

Perlu ada revisi atas Pasal 3 huruf a Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang 
menyebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan 
pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan 
pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
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menyampaikan 
pendapat di muka 
umum 

Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam 
kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka 
umum merupakan salah satu bentuk pembatasan 
hak yang diberikan kepada individu atau korporasi, 
sayangnya pengertian asas keseimbangan antara hak 
dan kewajiban dalam Pasal 3 huruf a ini masih belum 
jelas. Oleh karena itu, pengertian asas keseimbangan 
antara hak dan kewajiban perlu dirumuskan secara 
lebih jelas setidaknya didalam penjelasan undang-
undang ini.  

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

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perumusan 
ulang konsepsi 
mengenai 
pelanggaran HAM 
juga harmonisasinya 
dengan perumusan 
aturan berikutnya 

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan 
”Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap 
perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk 
aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja 
atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak 
asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang 
dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak 
mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan 
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan 
benar, berdasarkan mekanisme hukum yang 
berlaku”. Pasal tersebut menunjukan bahwa 
pelanggaran HAM adalah HAM yang diatur dalam UU 
Nomor 39 Tahun 1999, sedangkan terdapat 
inkonsistensi pengaturan sebagaimana tercantum 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 223

Rekomendasi  Penjelasan  

dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan ”Setiap orang 
berhak untuk menggunakan semua upaya hukum 
nasional dan forum internasional atas semua 
pe-langgaran hak asasi manusia yang dijamin oleh 
hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai 
hak asasi manusia yang telah diterima negara 
Republik Indonesia. Disini terlihat adanya perluasan 
jangkauan terha-dap pengaturan pelanggaran HAM. 
Ada-nya perbedaan tersebut memerlukan sebuah 
harmonisasi pengaturan kembali terhadap 
keten-tuan pelanggaran HAM tersebut. Dari Pasal 1 
ayat (6) juga didapati frasa ”....tidak mendapatkan, 
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 
penyelesaian hukum yang adil dan benar....” 
keten-tuan tersebut memiliki penafsiran yang luas 
dan tidak terukur serta akan terjadi ketidakjelasan 
dalam menentukan wak-tu terjadinya pelanggaran 
HAM terhadap suatu perbuatan.  
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Perlu adanya 
perumusan ulang 
terhadap pengaturan 
tentang bantuan 
hukum yang 
merupakan bagian 
dari HAM 

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan 
”Setiap orang berhak mendapat bantuan dan 
perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif 
dan tidak berpihak” Frasa ”bantuan” dalam ayat ini 
tidak jelas menunjukan jenis/bentuk bantuan seperti 
apa yang harus diberikan, di dalam pejelasan pasal 
tersebut juga tidak ditemukan pengaturan lebih 
lanjut mengenai bantuan dimaksud. Kemudian frase 
”pengadilan” menunjukan entitas kelem-bagaan, 
sedangkan berdasarkan fungsi kelembagaannya 
pengadilan bukanlah lembaga yang memberi 
bantuan dan perlindungan, melainkan lembaga yang 
memiliki fungsi kekuasaan kehakiman. 

Perlu penambahan 
pengaturan terhadap 
hak-hak 
kependudukan bagi 
seorang anak 
semenjak 
kelahirannya. 

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan 
”Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu 
nama dan status kewarganegaraan”. Pengaturan 
tersebut hanya berisi dua hal pokok yakni 
”penggunaan nama” dan ”status kewarganegaraan” 
sedangkan hal penting dan sering menjadi 
permasalahan yakni mengenai ”status dan hak-hak 
administasi di bidang kependudukan”. 
Beberapa kasus dalam pelaksanaan SPPA yakni 
kesulitan yang dialami oleh Penyidik manakala 
mendapatkan kasus yang melbatkan seorang anak, 
namun anak tersebut tidak memiliki data 
kependudukan, sehingga dalam menentukan apakah 
seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan 
menjadi sulit dan akan berimbas dalam proses 
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pelaksanaan SPPA. 

Perlunya 
penambahan frasa 
”sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-
undangan” terhadap 
hak informasi 
seseorang 

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan 
bahwa ”Setiap orang berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan 
segala jenis sarana yang tersedia”. Frasa 
”menyampaikan informasi dengan menggunakan 
segala jenis sarana yang tersedia” sangat terikat 
dengan berbagai peraturan perundang-undangan 
seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 
Pers, UU KIP oleh sebab itu pada ketentuan ini perlu 
ditambahkan ”sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. 

Perlunya perumusan 
ulang terhadap 
ketentuan Pasal 4 UU 
HAM 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan ”....hak 
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. 
Dalam kenyataanya pernah terdapat pengaturan 
hukum yang terbit setelah berlakunya undang-undang 
ini yakni pengaturan yang terdapat pada Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2002 yang diundangkan dengan UU 15 Tahun 
2003 yang ditunjukan dalam Pasal 46 yaitu ”Ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan 
hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, 
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yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-
undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang tersendiri”. Agar tidak terjadi inkonsistensi 
pengaturan maka perlu dilakukan perumusan kembali 
ketentuan yang terdapat dalam UU HAM khususnya 
yang terdapat dalam Pasal 4. 

Perlu adanya 
pengaturan 
mengenai 
penyelesaian 
pelanggaran HAM 
secara hukum. 

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan 
definisi ”pelanggaran HAM” dan Pasal 104 ayat (1) 
disebutkan ”Untuk mengadili pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi 
Manusia di lingkungan Pengadilan Umum”. Dari 
ketentuan tersebut jelas hanya ”pelanggaran HAM 
berat” yang dapat dibawa ke pengadilan umum, lalu 
bagaimana dengan pelanggaran HAM (tidak 
berat/biasa), hal ini menyebabkan ketidak jelasan 
pengaturan.  

Akibat yang timbul yaitu sejak diundangkannya UU 
HAM tidak pernah ada kasus ”pelanggaran HAM” yang 
pernah diperiksa dan diputus sebagai ”pelanggaran 
HAM” oleh pengadilan. 

Perlunya pengaturan 
bagi korban 
pelanggaran HAM 
baik berupa remedy, 
kompensasi, restitusi 
atau rehabilitasi. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia sudah menyebutkan secara lengkap 
pengaturan mengenai hak asasi manusia yang harus 
dipenuhi, tetapi tidak terdapat suatu pengaturan 
mengenai hak yang diperoleh dari orang sebagai 
korban dari pelanggaran HAM, untuk itu diperlukan 
adanya pengaturan terhadap hal tersebut. 
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Perlunya pengaturan 
terhadap ”penerima 
rekomendasi” hasil 
pemeriksaan Komnas 
HAM untuk 
melaksanakan 
rekomendasi 
tersebut dan 
pengaturan 
konsekuensi tertentu 
bila tidak 
melaksanakannya 

Pada Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan 
mengenai penyampaian rekomendasi untuk 
ditindaklanjuti, namun tidak terdapat pengaturan 
terhadap pihak-pihak yang memiliki kewajiban 
melaksanakan rekomendasi (penerima rekomendasi). 

 
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu mencabut 
ketentuan yang 
terkait dengan 
Komisi Pemeriksa 
Kekayaan 
Penyelenggara 
Negara yang 
selanjutnya disebut 
Komisi Pemeriksa 
dalam Pasal 1 
 

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 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017228

Rekomendasi  Penjelasan  

Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku.  

Perlu mencabut 
ketentuan yang 
terkait dengan 
Komisi Pemeriksa 
Kekayaan 
Penyelenggara 
Negara yang 
selanjutnya disebut 
Komisi Pemeriksa 
dalam Pasal 10 

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. 

Perlu mencabut 
ketentuan yang 
terkait dengan 
Komisi Pemeriksa 
Kekayaan 
Penyelenggara 
Negara yang 
selanjutnya disebut 
Komisi Pemeriksa 
dalam Pasal 11 

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. 
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Perlu mencabut 
ketentuan yang 
terkait dengan 
Komisi Pemeriksa 
Kekayaan 
Penyelenggara 
Negara yang 
selanjutnya disebut 
Komisi Pemeriksa 
dalam Pasal 12 

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.  

Perlu mencabut 
ketentuan yang 
terkait dengan 
Komisi Pemeriksa 
Kekayaan 
Penyelenggara 
Negara yang 
selanjutnya disebut 
Komisi Pemeriksa 
dalam Pasal 13 

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. 

Perlu mencabut 
ketentuan yang 
terkait dengan 

Telah terdapat ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi yang menyebutkan: 
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Komisi Pemeriksa 
Kekayaan 
Penyelenggara 
Negara yang 
selanjutnya disebut 
Komisi Pemeriksa 
dalam Pasal 14 

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. 

Perlu mencabut 
ketentuan yang 
terkait dengan 
Komisi Pemeriksa 
Kekayaan 
Penyelenggara 
Negara yang 
selanjutnya disebut 
Komisi Pemeriksa 
dalam Pasal 15 

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. 

Perlu mencabut 
ketentuan yang 
terkait dengan 
Komisi Pemeriksa 
Kekayaan 
Penyelenggara 

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 
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Negara yang 
selanjutnya disebut 
Komisi Pemeriksa 
dalam Pasal 16 

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. 

Perlu mencabut 
ketentuan yang 
terkait dengan 
Komisi Pemeriksa 
Kekayaan 
Penyelenggara 
Negara yang 
selanjutnya disebut 
Komisi Pemeriksa 
dalam Pasal 17 

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. 

Perlu mencabut 
ketentuan yang 
terkait dengan 
Komisi Pemeriksa 
Kekayaan 
Penyelenggara 
Negara yang 
selanjutnya disebut 
Komisi Pemeriksa 

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 
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dalam Pasal 18 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. 

Perlu mencabut 
ketentuan yang 
terkait dengan 
Komisi Pemeriksa 
Kekayaan 
Penyelenggara 
Negara yang 
selanjutnya disebut 
Komisi Pemeriksa 
dalam Pasal 19 

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. 

Perlu mencabut 
Pasal 20 

Tidak Mengacu pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan,  
 
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: 
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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. 

Perlu mencabut 
Pasal 21 

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.. 

Perlu mencabut 
Pasal 22 

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.. 
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12. 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 
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Perlu perubahan 
Pasal 1 dengan 
memasukan 
pengertian terkait 
“Penyelenggara 
Negara” 

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.  

Perlu perubahan 
Penjelasan Pasal 2 
ayat (1) dengan 
mengubah 
penjelasan Pasal 2 
ayat (1) sesuai 
dengan putusan MK 

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 
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"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. 

Perlu perubahan 
Pasal 6 dengan 
mengubah Pasal 6 
dengan memasukan 
“Panitera” sebagai 
subjek yang dapat 
dikenakan tindak 
pidana tersebut. 
Selain itu juga perlu 
memperjelas kembali 
unsur pidana yang 
terdapat dalam Pasal 
6 ayat 1 huruf b 
dengan mengubah 
ketentuan tersebut 

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.  
 
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. 

Perlu perubahan 
Pasal 7 ayat (1) 
dengan memasukan 
korporasi sebagai 
subjek pelaku tindak 

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 
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pidana 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.  

Perlu mencabut  
Pasal 11 

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.  

Perlu perubahan 
Pasal 18 ayat (1) 
huruf d dengan 
merinci secara jelas 
hak-hak tertentu 
yang dimaksud agar 

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 
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menimbulkan 
kepastian hukum. 
Perlu mengubah 
ketentuan Pasal 18 
ayat (1) huruf d 

masyarakat oleh pemerintah, termauk pelanggaran 
HAM. 

Perlu mencabut 
Pasal 20 ayat (4) 

 (  
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 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”? 

Perlu perubahan 
Pasal 22 dengan 
mengubah urutan 
pasal sesuai dengan 
teknik pengacuan 

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”.. 

Perlu perubahan 24 
dengan mengubah 
urutan pasal sesuai 
dengan teknik 
pengacuan 

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” 
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Perlu perubahan 
Pasal 27 dengan 
mengganti frasa 
“Jaksa Agung” 
menjadi “Pimpinan 
Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi” 

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 KPK memiliki fungsi koordinasi sampai 
dengan supervisi, maka jika dikaitkan dengan Pasal ini 
akan terjadi tumpang tindih kewenangan.  
 

Perlu perubahan 
Pasal 39 dengan 
mengganti frasa 
“Jaksa Agung” 
menjadi “Pimpinan 
Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi” 

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.  

 
13. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar 

Negeri 
 

Rekomeendasi Penjelasan  

Perlu perubahan: 
 Pasal 8 ayat (1) 
 Pasal 13 
 Pasal 14 
 Pasal 31 ayat (1) 

terdapat terminologi-terminologi yang perlu 
disesuaikan seperti kata “departemen” yang kini telah 
berganti menjadi “kementerian”. 
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Perlu perubahan 
Pasal 2 
 

Bunyi Pasal: 
Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri 
didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara. 
 
Dalam pasal ini “Garis-garis Besar Haluan Negara” 
masih disebutkan sebagai dasar dari pelaksanaan 
hubungan luar negeri sementara saat ini GBHN sudah 
tidak lagi digunakan. Pasal ini perlu direvisi agar 
menjadi relevan dengan pengaturan saat ini 

Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat (3) 

Frasa “dipandang perlu” menunjukkan diskresi tetapi 
juga bersifat multitafsir.  
 
Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 3 disebutkan mengenai 
kemungkinan adanya tindakan atau keadaan yang 
memerlukan diambilnya langkah-langkah tertentu. 
Penjelasan Pasal 6 ayat 3 ini dapat secara substansi 
dapat dimasukkan ke dalam rumusan pasal, misalnya 
terkait dengan langkah-langkah yang dapat diambil 
dapat bersifat preventif ataupun represif. 
 
Bunyi pasal 6 ayat 3 ini sebenarnya tidak memenuhi 
indikator dalam hal kejelasan aturan dalam 
menyelesaikan konflik karena di dalam norma tidak 
disebutkan dengan jelas langkah-langkah apa saja yang 
dapat diambil oleh Menteri. Namun demikian kondisi 
dilapangan terkait dengan hubungan luar negeri 
adalah kasuistis, sehingga bisa jadi tidak dimungkinkan 
untuk membuat rumusan yang rinci dalam hal ini.     
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Perlu perubahan 
Pasal 7 ayat (2) 

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) menyebutkan konsultasi 
dan koordinasi diperlukan untuk mencegah terjadinya 
implikasi yang tidak sesuai dengan politik luar negeri 
Indonesia. Namun perlu dicermati, kelemahan dan 
kendala yang paling sering dihadapi adalah terkait 
dengan konsultasi dan koordinasi. Lalu, formulasi 
konsultasi dan koordinasi seperti apa yang tepat 
dalam hal ini? Terutama lagi jika jika hubungan luar 
negeri menyangkut isu-isu strategis.   
 
Ketentuan ini belum memenuhi indikator kejelasan 
aturan mengenai koordinasi. 
 

Perlu perubahan 
Pasal 8 ayat (1) 

Penjelasan dalam Pasal 8 ayat 1 menyebutkan: 
“Kemungkinan penempatan pejabat sebagaimana 
disebut dalam Pasal ini adalah sesuai dengan Konvensi 
Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961”. 
Frasa “kemungkinan” dalam suatu pengaturan 
memberikan kesan ketidakpastian. Sedangkan 
peraturan dibuat dalam rangka memberikan kepastian 
hukum. Rumusan ini perlu diperbaiki. 

Perlu perubahan 
Pasal 17 dengan 
menambahkan 
bahwa pemberian 
fasilitas-fasilitas ini 
dilaksanakan sesuai 
peraturan 
perundang-

Merujuk pada penjelasan Pasal 17 ayat (1) frasa  
"kewajiban tertentu" dalam pasal 17 mencakup antara 
lain pajak, bea masuk, dan asuransi sosial. 
 
Meskipun demikian masih terdapat beberapa 
terminologi yang tidak jelas seperti: “pertimbangan 
tertentu”, “pihak-pihak tertentu yang tidak ditentukan 
dalam Pasal 16”.  
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undangan nasional 
dan asas timbal balik. 
 

Pasal 17 ayat (2) kemudian hanya menyatakan bahwa 
pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilaksanakan berdasar pada peraturan 
perundang-undangan nasional. 
Dalam hal ini, tidak terdapat ketentuan bahwa akan 
ada pengaturan lebih lanjut yang bertujuan 
memberikan indikator atau ukuran yang lebih jelas 
terhadap terminologi-terminologi yang terdapat pada 
Pasal 17 ayat (1).  
 
Meski demikian saat diklarfifikasi pada Kementerian 
Luar Negeri, frasa seperti  “kewajiban tertentu” 
menunjukkan diskresi yang diberikan oleh PU dan 
dalam relasi internasional, diskresi adalah ruang untuk 
diplomasi. Bila ruang diskresi ini ditutup , maka justru 
ruang untuk diplomasi juga tertutup. Karenanya meski 
dianggap tidak memenuhi dimensi kejelasan rumusan, 
Kementerian Luar Negeri menyarankan agar frasa ini 
tidak diubah mengingat karakteristik hubungan 
internasional yang khas.  

Perlu perubahan 
Pasal 18 ayat (2) 

Pemberian perlindungan terhadap warga negara 
Indonesia dan badan hukum Indonesia yang 
menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan 
negara asing di Indonesia seharusnya tidak hanya 
berdasarkan ketentuan hukum dan kebiasaan 
internasional tetapi juga perlu memerhatikan 
ketentuan hukum nasional sesuai dengan kasus yang 
dihadapi. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 19 
huruf b yang sudah menyatakan bahwa:  
Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017242

Rekomeendasi Penjelasan  

memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan 
hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia 
di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan nasional serta hukum dan kebiasaan 
internasional. 

Perlu perubahan 
Pasal 31 ayat (2)  
 

Untuk hal-hal yang bersifat “mengatur” (regeling) 
sebaiknya diatur dengan menggunakan produk  
“Peraturan” dan bukan “Keputusan” (beschikking). 
 
Bunyi Pasal ini sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan 
mengenai pendidikan dan latihan Pejabat Dinas Luar 
Negri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Perlu perubahan 
Pasal 32 ayat (4)  
 

Untuk hal-hal yang bersifat “mengatur” (regeling) 
sebaiknya diatur dengan menggunakan produk  
“Peraturan” dan bukan “Keputusan” (beschikking). 
 
Bunyi Pasal ini sebaiknya diubah menjadi: 
Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri dan 
penempatannya pada Perwakilan Indonesia diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Perlu perubahan 
Pasal 34 
 

Untuk hal-hal yang bersifat “mengatur” (regeling) 
sebaiknya diatur dengan menggunakan produk  
“Peraturan” dan bukan “Keputusan” (beschikking). 
 
Bunyi Pasal ini sebaiknya diubah menjadi: 
Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri dan 
penempatannya pada Perwakilan Indonesia diatur 
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dengan Peraturan Menteri. 

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

Rekomendasi  Penjelasann 

Perlu perubahan 
dengan 
memformulasikan 
ketentuan-ketentuan 
yang dengan jelas 
memberikan 
perlindungan kepada 
individu/perseoranga
n/umat beragama 
(termasuk penganut 
kepercayaan) 

- UU ini perlu direvisi dengan memformulasikan 
ketentuan-ketentuan yang dengan jelas 
memberikan perlindungan kepada 
individu/perseorangan/umat beragama (termasuk 
penganut kepercayaan), karena hukum 
dimaksudkan bukan untuk melindungi agama, 
melainkan melindungi individu/perseorangan/ umat 
beragama (termasuk penganut kepercayaan). 

- UU yang di negara lain dikenal sebagai blasphemy 
law, seharusnya hanya melarang penghinaan 
terhadap agama, ternyata juga mengandung 
pelarangan penafsiran agama yang dianggap 
penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran suatu 
agama. 

- penodaan agama merupakan rezim hukum yang 
digunakan untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan kemasyarakatan dalam begitu banyak 
konteks kasus. Hal itu menunjukkan bahwa dalil 
penodaan agama mengandung tingkat subjektivitas 
dan elastisitas yang sangat tinggi, karenanya 
bertentangan dengan asas legalitas dalam 
konstruksi hukum positif, karena tidak memberikan 
kepastian hukum. 

- Tingginya subjektivitas dan elastisitas pasal-pasal 
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penodaan agama membuat penegakaan hukum 
penodaan agama juga sulit untuk dilakukan oleh 
pengadilan yang bersifat independen. Dalam 
konteks ini, proses hukum penodaan agama akan 
sangat diitentukan oleh tekanan massa. Tanpa 
tekanan massa, kasus-kasus “penodaan agama” 
banyak yang diselesaikan di luar mekanisme 
peradilan, misalnya dengan permintaan maaf, atau 
dalam kasus-kasus yang secara faktual diselesaikan 
melalui mekanisme peradilan, pada akhirnya 
diputus dengan vonis bebas. Bagi penegakan hukum 
di negara hukum dan negara demokrasi, pelibatan 
tekanan massa untuk mempengaruhi proses 
peradilan jelaslah tindakan yang merusak tertib 
hukum (law order) dan meruntuhkan supremasi 
lembaga pengadilan sebagai mekanisme puncak 
untuk mewujudkan tertib sosial (social order) 
dantertib politik (political order). 

 
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu penjelasan 
mengenai 
pembatasan 
terhadap hak tolak 
perlu di masukkan ke 
dalam batang tubuh 
Undang-Undang 

Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
1999 tentang Pers: Hak tolak yang diberikan kepada 
wartawan dalam mempertanggungjawabkan 
pem-beritaan di depan hukum merupakan bagian 
dari semangat perlindungan rakyat. Dalam 
Penjelasan Pasal 4 ayat (4) disebutkan 
bahwa:”Tujuan utama Hak Tolak adalah agar 
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Nomor 40 Tahun 
1990 tentang Pers 

wartawan dapat melindungi sumber informasi, 
dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber 
informasi. 
Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai 
keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta 
menjadi saksi di pengadilan”. Selain itu, dalam 
Penjelasan Pasal 4 ayat (4) ini disebutkan bahwa ”Hak 
Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan 
keselamatan negara atau ketertiban umum yang 
dinyatakan oleh pengadilan”. Pembatalan hak tolak 
demi kepentingan keselamatan negara atau 
keentingan umum tersebut merupakan bentuk 
pembatasan yang penting untuk dijadikan sebagai 
norma pasal dalam batang tubuh agar menjadi lebih 
operasional. Diusulkan juga agar Penjelasan Pasal 4 
ayat (4) yang menyebutkan bahwa ”Hak Tolak dapat 
dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan 
negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh 
pengadilan” dijadikan sebagai norma pasal dalam 
batang tubuh UU ini atau menjadi bagian dari revisi 
atas Pasal 4 agar menjadi lebih operasional. 

Perlu peningkatan 
edukasi masyarakat 
dalam mengartikan 
dan memahami 
kemerdekaan pers. 

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa 
”Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga 
negara” tanpa menyebutkan pembatasan. Pasal ini 
perlu dipahami lebih mendalam rumusannya agar 
pemaknaannya tidak terlepas dari pasal-pasal lain 
dalam UU ini seperti Pasal 5 yang menyebutkan 
bahwa ”Pers nasional berkewajiban memberitakan 
peristiwa dan opini dengan menghormati norma-
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norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta 
asas praduga tak bersalah” atau peraturan lain yang 
mengatur mengenai pembatasan hak dan kewajiban 
warga negara, seperti UU Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 

Perlu peningkatan 
kesadaran 
masyarakat pers 
bahwa ketika pers 
mencari dan 
menyebarkan 
informasi harus 
mengedepankan 
prinsip pemberitaan 
yang seimbang, tidak 
berpihak dan sesuai 
dengan kenyataan di 
lapangan. 

Dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 1999 tentang Pers diatur mengenai Hak untuk 
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan 
gagasan dan informasi yang diberikan oleh pasal 4 
ayat (3) pada dasarnya merupakan bentuk 
perlindungan kepada kebebasan pers. Dalam konsep 
hukum, kebebasan harus dibatasi oleh peraturan 
perundang-undangan agar kebebasan tersebut tidak 
justru merugikan hak-hak orang lain. Sayangnya 
kebebasan ini tidak disebutkan dalam pasal ini serta 
tidak terlihat diatur lebih jauh mengenai 
pembatasannya. Oleh karena itu, pasal ini perlu 
direvisi rumusannya agar pemaknaannya tidak 
terlepas dari pasal-pasal lain dalam UU ini seperti 
pasal 5 yang menyebutkan bahwa ”Pers nasional 
berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini 
dengan menghormati norma-norma agama dan rasa 
kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak 
bersalah” atau peraturan lain yang mengatur 
mengenai pembatasan hak dan kewajiban warga 
negara, seperti UU Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 
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16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 
Internasional 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 10  

Kriteria perjanjian internasional yang disahkan dengan 
undang-undang sebagaimana diberikan dalam Pasal 10 
merupakan praktek yang lazim dilakukan di berbagai 
negara dengan dasar pemikiran bahwa tidak seluruh 
perjanjian internasional memerlukan campur tangan 
parlemen.  
 
Dari segi kejelasan rumusan, pembagian kriteria yang 
dilakukan dalam Pasal 10 sangat generik dan 
berpotensi menimbulkan multitafsir.  
 
Pengklasifikasian secara limitatif juga menimbulkan 
pertanyaan bagaimana apabila terdapat perjanjian 
internasional yang tidak tergolong ke dalam salah satu 
klasifikasi dalam Pasal 10 namun berdampak pada 
kehidupan banyak orang misalnya perjanjian di bidang 
perdagangan? Mengacu pada asas pengayoman dalam 
pembentukan perundang-undangan, seharusnya 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 
mengusahakan perlindungan yang sebesar-besarnya 
pada masyarakat.  
 
Dari segi potensi tumpang tindih, ketentuan pasal ini 
berpotensi tumpang tindih dengan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 
Ketentuan pasal 84 ini menggeser kewenangan untuk 
menentukan apakah perjanjian internasional harus 
dibuat dalam bentuk undang-undang yang ada pada 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017248

Rekomendasi  Penjelasan  

Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional 
kepada DPR, khusus untuk perjanjian internasional di 
bidang perdagangan.  
 
Dari segi efektivitas, dapat dilihat bahwa dalam 
praktek, pemerintah tetap menjadi aktor utama yang 
pertama-tama menentukan apakah substansi suatu 
perjanjian internasional termasuk ke dalam salah satu 
kriteria yang disebutkan dalam Pasal 10. Namun 
demikian, beberapa kali terjadi bahwa ketika undang-
undang ratifikasi diajukan ke DPR, DPR berpandangan 
bahwa perjanjian internasional tersebut tidak perlu 
disahkan dalam bentuk undang-undang. Ini terkait 
dengan rumusan klasifikasi yang terlalu generik 
sehingga terdapat ruang perbedaan tafsir antara 
pemerintah dan DPR.  
 
Rekomendasi 
Kriteria mengenai pengesahakan perjanjian 
internasional yang dilakukan dengan undang-undang 
tetap dibutuhkan, namun perlu dibuat pengkriteriaan 
yang lebih jelas. Ketentuan ini perlu diubah untuk 
meminimalisir perbedaan tafsir antara Pemerintah dan 
DPR dalam menentukan perjanjian internasional mana 
yang perlu disahkan dengan Undang-Undang.  
 
Selain itu perlu juga dibuat indikator yang lebih jelas 
terhadap setiap kriteria sehingga memudahkan baik 
bagi pemerintah maupun DPR untuk menilai substansi 
perjanjian internasional mana yang perlu dibuat dalam 
bentuk undang-undang.  
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Perlu perubahan 
Pasal 11 ayat (2) 

Bunyi Pasal 11 ayat (2) mengesankan bahwa setiap 
perjanjian internasional yang disahkan melalui 
keputusan presiden akan dievaluasi oleh DPR (meski 
tidak dijelaskan lebih lanjut evaluasi seperti apa yang 
dimaksud, juga tidak disediakan pengaturan mengenai 
mekanismenya). Sementara itu, penjelasan 
menggunakan kata “dapat” seperti: DPR “dapat 
meminta pertanggungjawaban” dan “dapat dibatalkan 
atas permintaan DPR” dan juga tidak memberikan 
penjelasan seperti apa mekanisme evaluasi yang 
dimaksud.  
 
Meski demikian, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2014 tentang perdagangan secara khusus 
mengatur mekanisme evaluasi DPR terhadap 
perjanjian perdangangan internasional yang akan 
dibuat oleh pemerintah. Dalam ketentuan ini, evaluasi 
oleh DPR terhadap perjanjian internasional di bidang 
perdagangan bersifat wajib.  
 
Dengan demikian, terdapat potensi disharmoni 
pengaturan mengenai evaluasi DPR terhadap 
perjanjian internasional yang disahkan oleh keputusan 
presiden atau peraturan presiden.  
 
Dalam prakteknya, DPR tidak pernah melakukan 
evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini. 
 
Rekomendasi: 
Ketentuan ini perlu diperbaiki agar kewenangan dan 
mekanisme kontrol DPR terhadap perjanjian 
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internasional yang dibuat oleh pemerintah menjadi 
lebih jelas. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan 
dalam merevisi ketentuan ini sebagai berikut: Apakah 
evaluasi bersifat wajib atau opsional? Apakah seluruh 
perjanjian internasional harus dievaluasi oleh DPR 
ataukah perjanjian tertentu saja? Bagaimana 
mekasnime evaluasi perjanjian internasional oleh DPR?  

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

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 1 dengan 
menambahkan 
Penyidikan dan 
Penuntutan 

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. 

Perlu perubahan 
Pasal 4 dengan 
penambahan pasal 
baru yang 
menyebutkan bahwa 
Pengadilan HAM 
bertugas dan 
berwenang :  

a. memeriksa dan 
memutuskan 

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 ini perlu dituangkan dalam norma 
di batang tubuh agar memiliki kekuatan yang lebih 
mengikat.  
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perkara 
Pelanggaran hak 
asasi manusia 
yang berat. 

b. menyelesaikan 
perkara yang 
menyangkut 
kompensasi, 
restitusi dan 
rehabilitasi yang 
dituangkan dalam 
amar putusan 
pengadilan HAM 

Perlu mencabut 
Pasal 11 ayat (4) 

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 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. 

Perlu perubahan 
Pasal 18 dengan 
penambahan pasal 
terkait dengan tidak 

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 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017252

Rekomendasi  Penjelasan  

berwenangnya 
lembaga lain dalam 
melakukan 
penyelidikan atas 
kasus pelanggaran 
HAM yang berat 

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. 

Perlu perubahan 
Pasal 25 dengan 
menambahkan Ketua 
menjadi frasa “Ketua 
Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia” 

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

Perlu perubahan 
Pasal 28 dengan 
pembentukan hakim 
ad hoc 

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 
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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.  

Perlu perubahan 
Pasal 32 Ayat (3) dan 
(4) dengan 
pembentukan hakim 
ad hoc 

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. 
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Perlu perubahan 
Pasal 33 ayat (5) 
dengan 
pembentukan hakim 
ad hoc 

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. 

Perlu perubahan 
Pasal 34 dengan 
melakukan 
harmonisasi dengan 
UU Perlindungan 
Saksi dan Korban 

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.  

Perlu perubahan 
Pasal 35 dengan 
memperjelas maksud 

Pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi 
kepada setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya 
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dan tujuannya 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. 
 
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.  

Perlu perubahan 
Pasal 36 dengan 
mengembalikan 
rumusan asli pasal 8 
dalam rujukan pasal 
36 ini.  

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. 
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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.    

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.  

Perlu perubahan 
Pasal 41 dengan 
rumusan sebagai 
berikut : 
“Percobaan, 
permufakatan jahat, 
atau pembantuan 
untuk melakukan 
pelanggaran 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 8 atau Pasal 9 

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.  
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dipidana dengan 
pidana yang sama 
dalam pasal 8 atau 
9.” 

Perlu perubahan 
Pasal 42 

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.   
 
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  
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Perlu penambahan 
kewenangan 
kepolisian dalam 
melakukan 
penegakan hukum 
terhadap aliran yang 
dapat menimbulkan 
perpecahan atau 
mengancam persatuan 
dan kesatuan bangsa. 

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa: Dalam 
rangka menyelenggarakan tugas memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan 
hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara 
Republik Indonesia secara umum  berwenang 
mengawasi  al i ran yang dapat menimbulkan 
perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan 
bangsa. Pasal ini dalam praktik dianggap menghambat 
ruang gerak pihak kepolisian dalam melakukan 
penegakan hukum, karena hanya bisa melakukan 
pengawasan tanpa tindakan hukum. Oleh karena itu, 
perlu dirumuskan tindakan-tindakan lain selain 
pengawasan, seperti penangkapan dan penahanan. 

 
19. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

pasal ini memuat definisi yang seharusnya berada 
pada pasal 1 

Perlu perubahan 
Pasal 4 

substansi pasal ini telah diatur dalam ketentuan umum 
sehingga duplikat dengan substansi pasal 1 angka 1 
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Perlu perubahan 
Pasal 5 

substansi pasal ini seharusnya termuat dalam pasal 1 

Perlu perubahan 
Pasal 7 

UU ini hanya memberikan penjelasan terkait ancaman 
militer namun tidak memberikan penjelasan mengenai 
ancaman non militer  

Perlu perubahan 
Pasal 8 

UU ini tidak memberikan rumusan yang jelas 
mengenai perbedaan sumber daya nasional yang 
tergolong sebagai komponen cadangan dan sumber 
daya nasional yang tergolong komponen pendukung. 

Perlu perubahan 
Pasal 9 
 

- UU ini tidak jelas merumuskan mengenai 
pendidikan kewarganegaraan dalam hal 
pertahanan negara kaitannya dengan rezim 
pendidikan nasional, selain itu UU ini juga tidak 
menjelaskan apa yag dimaksud dengan 
pengabdian sesuai dengan profesi kaitannya 
dengan pertahanan negara. 

- Keberadaan pasal mengenai bela negara tidak 
tepat berada di dalam Pasal 9, substansi dalam 
pasal ini masih terlalu umum sehingga tidak selaras 
dengan keberadaan pasal 8 dan pasal 10 yang 
membahas mengenai komponen cadangan, 
komponen pendukung, dan TNI. 

Perlu perubahan 
Pasal 15 

UU ini tidak mengatur dalam bentuk hukum apa 
kebijakan umum pertahanan negara ditetapkan. Dalam 
prakteknya kebijakan pertahanan negara ditetapkan 
melalui perpres 
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Perlu perubahan 
Pasal 16 

- UU ini tidak jelas dalam merumuskan perbedaan 
antara kebijakan umum yang ditetapkan oleh 
Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh menteri 
sebagaimana dimaksdu pada ayat (3),  buku putih 
sebagamana dimaksud pada ayat (4) serta 
kebijakan umum penggunaan kekuatan TNI 
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 

- Pasal (7) tidak sempurna perumusannya sehingga 
menimbulkan penafsiran ganda apakah 
penyusunan dan pelaksanaan perencanaan 
strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk 
kepentingan pertahanan hanya dilakukan oleh 
Menteri atau harus bekerja sama dengan 
pimpinan departemen dan instansi pemerintah 
lainnya. 

Perlu perubahan 
Pasal 17 

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian panglima 
menurut materi muatannya harus diatur melalui 
peraturan presiden sedangkan penetapan panglima 
dapat dilakukan melalui keputusan presiden 

Perlu perubahan 
Pasal 20 

- Ketentuan ayat (2) tidak konsisten mengenai 
ruang lingkup sumber daya nasional yang 
seharusnya sumber daya manusia, sumber daya 
alam, sumber daya buatan dan sarana dan 
prasarana nasional. Dalam pasal ini sumber daya 
nasional yang berupa sumber daya manusia, 
sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, 
teknologi, dan dana 

- Materi muatan yang akan diatur lebih lanjut 
dalam delegasi ayat (2) akan tumpang tindih 
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dengan pengaturan mengenai komponen 
cadangan dan komponen pendukung yang juga 
merupakan delegasi dari pasal 8 ayat (3). 
Tumpang tindih tersebut karena adanya 
kesamaan objek yang akan diatur yaitu sumber 
daya nasional berupa sumber daya manusia, 
sumber daya alam, sumber daya buatan 

- Materi yang akan didelegasikan pada ayat (3) 
rumusannya tidak jelas, apakah akan 
mendelegasikan materi mengenai pembangunan 
di daerah atau materi mengenai pembinaan 
kemampuan pertahanan  

Perlu perubahan 
Pasal 22 

Penetapan wilayah sebagai instalasi militer seharusnya 
dilakukan melalui perpres berikut kriteria wilayah 
seperti apa yang dapat dijadikan sebagai instalasi 
militer dan latihan militer 

 
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Pertahankan Pasal 1 
angka 6 
 

Penggunaan kata Banding pada UU Pengadilan Pajak 
memiliki karakter yang khas yang membedakannya 
dengan pengertian Banding pada umumnya. Kata 
“Banding” umumnya merujuk pada upaya hukum 
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.  
 
Sementara, dalam hal Pengadilan Pajak, “Banding” 
dilakukan atas Surat Keputusan Keberatan yang 
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dikeluarkan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak 
(Pasal 27  Undang-Undang Ketentuan Umum 
Perpajakan). Pengadilan Pajak, menurut UU 
Pengadilan Pajak, bukanlah pengadilan tingkat kedua, 
tetapi merupakan pengadilan tingkat pertama dan 
terakhir dalam memutus sengketa pajak (Pasal 33 UU 
Pengadilan Pajak).  
 
Penggunaan kata “banding” dalam UU Pengadilan 
Pajak menjadi membingungkan karena orang akan 
cenderung berpikir ada pengadilan tingkat pertama 
sebelum perkara tersebut masuk ke dalam 
Pengadilan Pajak.  
 
Sebaiknya istilah “banding” diganti agar tidak 
menimbulkan kesalahpahaman demikian. Tetapi 
perlu diperhatikan terlebih dahulu konsep besar 
mengenai peradilan-peradilan khusus di Indonesia 
(seperti Pengadilan Pajak, Komisi Banding pada 
perkara HAKI, dsb.) untuk dapat membuat 
kesimpulan yang lebih utuh atas persoalan ini. 

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 7 

Pasal 1 angka 2 Kitab RUU Hukum Acara Perdata, 
gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung 
sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat 
putusan pengadilan.  
 
Kata “gugatan” pada UU Pengadilan Pajak sebetulnya 
memiki karakter yang sangat khas di mana gugatan 
dimaksud hanya dilakukan terhadap perkara-perkara 
yang termuat dalam Pasal 23 UU KUP (Sehingga 
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membedakan karakternya dengan “gugatan” 
sebagaimana dikenal dalam hukum perdata pada 
umumnya- yang ditunjukkan dalam Pasal 1 angka 2 
RUU Hukum Acara Perdata).  
 
Pasal 23 UU KUP sendiri menggunakan istilah 
“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak” untuk 
memperjelas hal yang dimaksudkan pembentuk 
Undang-Undang. Sebaiknya istilah “gugatan” dalam 
UU ini diperjelas agar tidak mengesankan 
inkonsistensi atau makna yang kabur misalnya 
menjadi Gugatan Pajak, dsb. 

Perlu perubahan 
Pasal 2 
 

Ketentuan dalam Pasal 2 tersebut dapat diartikan 
bahwa kedudukan Pengadilan Pajak merupakan 
pelaksana kekuasaan kehakiman, sehingga dapat 
dikatakan bahwa Pengadilan Pajak merupakan 
lembaga yudisial yang berfungsi untuk menyelesaikan 
sengketa perpajakan. Namun jika dilihat kembali 
kepada ketentuan-ketentuan lain di dalam UU 
Peradilan Pajak tersebut, tidak ditemukan ketentuan 
yang dengan jelas menyebutkan kedudukan 
pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus pada 
lingkup peradilan mana. Sebagai komparasi bisa 
dilihat pada Pasal 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang 
menyebutkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
merupakan pengadilan khusus yang berada di 
lingkungan Peradilan Umum. 
 
Oleh karena itu perlu revisi terhadap ketentuan pasal 
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tersebut untuk dapat menjelaskan kedudukan 
pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus dalam 
lingkungan peradilan tata usaha negara.  
 
Selain itu, penggunaan frasa “yang melaksanakan 
kekuasaan kehakiman” dan “yang mencari keadilan” 
merupakan frasa penjelasan yang membuat kalimat 
menjadi tidak efisien dan multitafsir. Sebaiknya 
dirumuskan ulang agar dapat lebih efisien dan jelas.   

Perlu perubahan 
Pasal 3 
 

Ketentuan Pasal 3 ini bertentangan dengan prinsip 
peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan 
sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 
48 th 2009, sebab bila hanya ada satu pengadilan 
Pajak di Jakarta, tentunya beban pengadilan Pajak 
sangat besar/berat, sementara Wajib Pajak yang jauh 
dari jakarta sangat repot dalam melakukan banding, 
karena harus menghadiri sidang berkali-kali.  
 
Perlu dipertimbangkan Pengadilan Pajak tidak hanya 
di Jakarta saja tapi juga dikota-kota besar lain. 

Perlu perubahan 
Pasal 4 ayat (1) 
 

Pada hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak 
dilakukan di tempat kedudukannya. Namun, dengan 
pertimbangan untuk memperlancar dan 
mempercepat penanganan Sengketa Pajak, tempat 
sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai 
dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan 
dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.  
Ketentuan dalam pasal ini membuka peluang 
penyelenggaraan sidang pemeriksaan dilakukan di 
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tempat lain diluar pengadilan. Namun frasa “tempat 
lain” tetap harus memiliki batasan untuk menjamin 
kepastian hukum. 

Perlu perubahan 
Pasal 4 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 5 ayat 1, ayat 2, 
dan ayat 3 
 
 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 
 
Dalam ketentuan pasal ini terlihat adanya dualisme 
lembaga pembinaan, yang menyangkut pembinaan 
organisasi, administrasi dan keuangan berada di 
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bawah Kementerian Keuangan dan Pembinaan teknis 
peradilan dibawah MA.  
Dualisme dalam hal pembinaan ini berpotensi terjadi 
konflik kepentingan dan mengurangi independensi 
hakim pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa 
pajak. Karena secara kelembagaan, Kementerian 
Keuangan menaungi Direktorat jenderal Pajak, yang 
dalam sengketa pajak berkedudukan sebagai salah 
satu pihak dalam sengketa. 
 
Walaupun ada jaminan dalam Pasal 5 ayat (3) nya, 
namun tetap saja ketentuan tersebut berpotensi untuk 
mengurangi kebebasan hakim dalam memutus 
perkara. 

 
Selain itu ketentuan ini berpotensi disharmoni dengan 
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
pasal 21 ayat (1) yang menyatakan “Organisasi, 
administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang ada dibawahnya, berada 
dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Hal tersebut 
dinyatakan lagi dalam Pasal 39 ayat (1) UU No.48 
Tahun 2009 bahwa “Pengawasan tertinggi terhadap 
penyelenggaraan peradilan pada semua badan 
peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung 
dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Pada Pasal 39 ayat 
(2) ditegaskan bahwa, selain pengawasan 
penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung 
melakukan pengawasan tertinggi terhadap 
pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.  
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Berdasarkan pada pengaturan tersebut jelas, bahwa 
pembinaan dan pengawasan dalam organisasi, 
administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus 
berada dibawah Mahkamah Agung. Namun demikian, 
hendaknya dijadikan concern bersama, bahwa pajak 
merupakan penerimaan negara dominan yang 
diperlukan dalam pembangunan di republik ini. Sebab 
tunjangan dan ketentuan begi Ketua, Wakil Ketua, 
Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris 
Pengganti Pengadilan Pajak tidak sama dengan 
pengadilan-pengadilan lain. Apakah memang 
dimaksudkan bahwa Pengadilan Pajak tidak berada di 
dalam lingkungan salah satu peradilan sebagaimana 
dimaksud dalam UU Kekuasaan Kehakiman? Ini ada 
kerancuan dan membingungkan posisi Pengadilan 
Pajak dalam sistem peradilan Indonesia. (anggota 
pokja dari BalitbangKumham). 

Perlu perubahan 
Pasal 8 ayat (1) 
 

Jika hendak selaras dan harmoni dengan ketentuan 
peradilan lainnya, maka ketentuan mengenai 
pengangkatan hakim dari daftar nama calon yang 
diusulkan oleh menteri dalam hal ini menteri 
keuangan sejatinya sudah tidak sesuai lagi. Terlebih 
jika dikaitkan dengan sistem satu atap sebagaimana 
menjadi semangat dari UU Kekuasaan Kehakiman 
dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 
yang bebas dan merdeka.  

Perlu perubahan 
Pasal 9 ayat (1) huruf 
f 

Dalam prakteknya hakim yang diangkat sebagai hakim 
pengadilan pajak berijazah Sarjana Ekonomi yang juga 
merupakan mantan pegawai Ditjen Pajak.   
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Terkait independensi hakim dan untuk meminimalisir 
onflik kepentingan, perlu perubahan pola rekruitmen 
hakim pada hakim pengadilan pajak dengan 
menyesuaikan pola rekruitmen yang ada dipengadilan 
khusus dalam lingkungan peradilan lain seperti 
pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum.  
 
Selain itu, Sengketa kepabeanan juga menjadi obyek 
pengadilan pajak, sehingga terdapat usulan untuk 
memasukkan syarat bagi calon hakim selain keahlian 
di bidang perpajakan, juga ditambahkan dengan 
keahlian di bidang kepabeanan dan cukai (FGD BPHN, 
Ditjen Bea Cukai).  

Perlu perubahan 
Pasal 9 ayat (3) 
 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 9 ayat (5)  
 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
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Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 
 
Setiap bentuk peraturan perundang-undangan 
memiliki materi muatan yang khas. Keputusan Menteri 
memiliki materi muatan berupa beschikking. Tata cara 
penunjukan hakim Ad Hoc tergolong pada jenis 
Regeling dan bukan Beschikking  sehingga seharusnya 
diatur dengan menggunakan Peraturan Menteri dan 
bukan Keputusan Menteri.  

Perlu perubahan 
Pasal 11 ayat (3) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 12 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 13 ayat (1) 
huruf c  
 

Untuk rumusan yang lebih efisien, ayat (2) dapat 
dijadikan poin d dari ayat (1). 
 
Terkait dengan ayat 1 huruf c yang menyatakan 
mengenai syarat umur 65 tahun perlu memperhatikan 
keputusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang 
menyatakan bahwa  frasa “telah berumur 65 (enam 
puluh lima) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang 
tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian 
dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi 
tata usaha negara. 

Perlu perubahan 
Pasal 20 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 22 
 

Pasal tersebut mengatur kedudukan protokoler Ketua, 
Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Peraturan 
Pemerintah dan tunjangan diatur dengan Keputusan 
Menteri. Menteri disini adalah Menteri Keuangan.  

 
Pasal ini menimbulkan persepsi bahwa kedudukan 
protokoler dan tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan 
Hakim Pengadilan Pajak tidak sama  dengan 
pengadilan lain yang berada dalam lingkungan 
peradilan sebagaimana dimaksud dalam UU Kekuasaan 
Kehakiman.  

 
Jika hendak selaras dengan pengaturan pengadilan lain 
dibawah Mahkamah Agung maka sudah selayaknya 
pengaturan mengenai kedudukan dan tunjangan 
hakim di lingkungan pengadilan pajak disesuaikan 
dengan pengaturan pengadilan lainnya, dimana tidak 
lagi ada dualisme lembaga pengawas.  

Perlu perubahan 
Pasal 27 

Setiap bentuk peraturan perundang-undangan 
memiliki materi muatan yang khas. Keputusan Menteri 
memiliki materi muatan berupa beschikking. 
Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris 
Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri tergolong 
pada jenis Regeling dan bukan Beschikking  sehingga 
seharusnya diatur dengan menggunakan Peraturan 
Menteri dan bukan Keputusan Menteri. 
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Perlu perubahan 
Pasal 28 

Pengaturan mengenai tugas, tanggung jawab dan 
susunan organisasi, tata kerja kesekretariatan 
Pengadilan Pajak dan Tata Tertib persidangan 
merupakan materi pengaturan sehingga seharusnya 
diatur dengan Peraturan Presiden, Praturan Menteri, 
atau Peraturan Ketua Pengadilan Pajak.  

Perlu perubahan 
Pasal 32 ayat (1) 
 
 

Apa yang dimaksud dengan: Pengadilan pajak 
memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi 
kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum 
dalam sidang-sidang pengadilan pajak? Apakah ini 
berarti pengadilan memiliki kewenangan untuk 
termasuk mengevaluasi, menerima aduan, membina, 
dan sejenisnya terhadap kuasa hukum? 
 
Jika demikian apakah pengaturan ini sudah tepat 
dikaitkan dengan tusi lembaga peradilan?  

Perlu perubahan 
Pasal 32 ayat (2) 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 
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Perlu perubahan 
Pasal 33 ayat (1) 

Dalam Penjelasan Pasal 33 disebutkan bahwa sebagai 
pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan 
atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan 
Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak 
dapat diajukan gugatan ke pengadilan umum, 
peradilan tata usaha negara atau badan peradilan 
lainnya, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” 
yang menyangkut kewenangan / kompetensi. Selain 
itu dalam pengadilan pajak tidak dikenal banding dan 
kasasi. Dalam Pasal 80 ayat 2 disebutkan bahwa 
terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau 
kasasi. Dengan demikian, kewenangan akhir 
memutuskan sengketa pajak adalah di pengadilan 
pajak dan bukan di Mahkamah Agung. Keterlibatan 
Mahkamah Agung terbatas pada Peninjauan Kembali 
(PK) ang merupakan upaya hukum luar bias.  

 
Ketentuan dalam pasal ini dapat memberikan 
penafsiran mengenai posisi pengadilan pajak sebagai 
badan peradilan diluar Mahkamah Agung. Karena 
memberi kesan mengesampingkan peran Mahkamah 
Agung dalam penyelesaian sengketa perpajakan.  

Perlu perubahan 
Pasal 34 
 

Pasal 34 ayat (2) yang berkaitan dengan syarat yang 
harus dipenuhi oleh kuasa hukum sebagaimana 
terdapat dalam huruf c, (yaitu: persyaratan lain yang 
ditetapkan oleh Menteri) dalam praktiknya banyak 
mantan pejabat pajak dan mantan hakim pajak begitu 
pensiun langsung menjadi kuasa hukum pajak (tanpa 
jeda waktu) sehingga menimbulkan konflik 
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kepentingan. Agar tidak terjadi konflik kepentingan 
tersebut, perlu diatur dengan jelas, dan persyaratan 
tersebut ditetapkan di dalam peraturan pengadilan 
bukan oleh Menteri.  

 
Perlu ditetapkan jangka waktu minimum bagi mantan 
hakim atau mantan panitera pengadilan pajak untuk 
bisa menjadi kuasa hukum.  

 
Siapakah yang dimaksud pegawai dalam ketentuan ini? 
Apakah pegawai pemohon, pegawai Dirjen pajak? 
Rumusan ini belum jelas.  

 
Mengapa ketentuan ayat (3) menyatakan bahwa 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
tidak diperlukan padahal ayat (2) merupakan 
persyaratan yang sangat umum. Dengan rumusan 
pasal seperti Ini maka seolah-olah bagi mereka yang 
termasuk kriteria pada ayat (3) tidak terdapat 
prasyarat sama sekali untuk menjadi kuasa hukum. 
 
Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
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menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 

Perlu perubahan 
Pasal 35 ayat 2 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 35 ayat (3) 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 
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Perlu perubahan 
Pasal 36 ayat (4) 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 
 
Perlu konsistensi/harmonisasi ketentuan dalam pasal 
ini mengenai pengajuan banding hanya dapat 
dilakukan apabila jumlah terutang telah dibayar 
sebesar 50% sedangkan ketentuan dalam Pasal 95 UU 
Kepabeanan disebutkan bahwa: “Orang yang 
berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal 
atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 
93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan 
permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam 
jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 
penetapan atau tanggal keputusan, ssetelah pungutan 
yang terutang diluunasi.”  

 
Pertimbangan lain, dapat melihat pada ketentuan 
Pasal 41 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
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yang menyatakan permohonan banding tidak 
menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan 
penagihan pajak. 
 
Dengan tujuan agar hak-hak keuangan negara 
terlindungi sesuai dengan asas rechmatig atau 
presumption iustae causa yaitu keputusan TUN harus 
dianggap benar sehingga tidak menghalangi 
pelaksanaan keputusan sampai dengan ada 
pembatalan. (FGD BPHN, Ditjen Bea Cukai). 

Perlu perubahan 
Pasal 39 ayat 2 dan  
ayat (3) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 40 ayat (3) dan 
ayat (4) dan ayat (5) 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
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Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 
 
Apa yang dimaksud dengan “Keputusan selain 
gugatan”? Secara sistematika, frasa ini menjadi aneh 
karena ditempatkan di bawah bab “Gugatan”.  
 
Apakah ada “keputusan selain gugatan”? Pasal 31 ayat 
(1) menyatakan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai 
tugas dan wewenang memeriksa dan memutus 
Sengketa Pajak. Di mana pada Pasal 1 ayat 5, terdapat 
rincian mengenai apa saja yang objek dari sengketa 
pajak yaitu surat keputusan yang dapat diajukan 
banding atau gugatan. Persoalan banding telah diatur 
dalam Pasal 35-39 UU Pengadilan Pajak, sehingga yang 
perlu diatur adalah mekanisme “gugatan”. Dengan 
demikian menjadi membingungkan ketika terdapat 
frasa “Keputusan selain gugatan” pada ketentuan ini. 

Perlu perubahan 
Pasal 42 ayat 2 dan 
ayat 3 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 
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Perlu perubahan 
Pasal 43 Ayat (2), 
Ayat (3), dan Ayat (4) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 44 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 45 Ayat (2), 
Ayat (3), dan Ayat 
(4), dan Ayat (5) 

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



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017280

Rekomendasi  Penjelasan  

Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 

Perlu perubahan 
Pasal 47 ayat (2), 
ayat (3) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 50 ayat (3) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 51  
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 52 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 53 ayat (1) 
 

Pengunaan kata “dapat” dalam kalimat ini perlu 
klarifikasi apakah dalam implementasi membawa 
dampak tertentu karena kata “dapat” ini berarti 
memberikan kemungkinan bagi pemohon banding 
atau penggugat untuk tidak hadir memberikan 
keterangan lisan dalam persidangan. Sehingga perlu 
pertimbangan jika memang kehadiran pihak tersebut 
penting bagi persidangan, maka kata “dapat” bisa 
dirumuskan menjadi kata “wajib” sehingga lebih 
memberi kepastian hukum bagi para pihak.  
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Perlu perubahan 
Pasal 55 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 57 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 61 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 62 
 

Apa yang dimaksud orang yang pandai bergaul dengan 
pemohon Banding atau penggugat atau saksi dan apa 
tolak ukurnya?  
 
Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 

Perlu perubahan 
Pasal 66 ayat (2) 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 
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Perlu perubahan 
Pasal 69 ayat (1) 
 

Pertimbangan untuk memperluas alat bukti sehingga 
mengakomodir kondisi terkini. Misalnya rekaman, 
digital dokumen (printscreen), surat elektronik, dll agar 
bisa sejalan dengan UU ITE. 

Perlu perubahan 
Pasal 77 ayat (1) 
 

Terkait dengan dalam pengadilan pajak tidak dikenal 
banding dan kasasi. Dalam Pasal 80 ayat 2 disebutkan 
bahwa terhadap putusan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, 
Banding, atau kasasi. Dengan demikian, kewenangan 
akhir memutuskan sengketa pajak adalah di 
pengadilan pajak dan bukan di Mahkamah Agung. 
Keterlibatan Mahkamah Agung terbatas pada 
Peninjauan Kembali (PK) ang merupakan upaya hukum 
luar biasa.  

 
Ketentuan dalam pasal ini dapat memberikan 
penafsiran mengenai posisi pengadilan pajak sebagai 
badan peradilan diluar Mahkamah Agung. Karena 
memberi kesan mengesampingkan peran Mahkamah 
Agung dalam penyelesaian sengketa perpajakan. 

Perlu perubahan 
Pasal 80 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 81 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 82 ayat (4) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 83 ayat (2)  
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 84 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 88 ayat (3) 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 
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Perlu perubahan 
Pasal 89 ayat (1) 
 

Ketentuan ini di satu sisi memberikan jaminan kepada 
masyarakat untuk memberikan penilaian/koreksi 
terhadap hasil peradilan. Namun di sisi lain perlu 
ditelaah secara konseptual, ketika disebutkan bahwa 
putusan pengadilan pajak adalah putusan pengadilan 
tingkat pertama dan terakhir maka apakah 
terhadapnya dapat dilakukan peninjauan kembali? 

Perlu perubahan Bab 
IV. Hukum Acara 
Pasal 34 - Pasal 93 

Dalam Bab IV UU ini diatur mengenai hukum acara 
yang berlaku di pengadilan pajak. Tidak ditemukan 
dalam pasal-pasal tersebut pengaturan hukum acara 
yang merujuk pada hukum acara perdata atau hukum 
acara pidana. Hal ini berbeda dengan pengaturan 
pengadilan khusus lainnya, dimana hukum acaranya 
masih mengacu pada sistem hukum acara yang ada 
kecuali beberapa ketentuan khusus saja. Sebagai 
perbandingan dengan pengadilan khusus lain seperti 
pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan 
hubungan industrial yang masih merujuk pada hukum 
acara perdata atau pidana dengan pengecualian 
beberapa ketentuan saja.  
 
Mengenai hal ini, ditegaskan kembali dalam 
penjelasan umum disebutkan bahwa Sebagai 
konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam 
Undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri 
untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak.  
 
Perlu pertimbangan untuk bisa mengharmonisasikan 
ketentuan ini dengan ketentuan yang berlaku pada 
pengadilan khusus lainnya.  
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Perlu perubahan 
Pasal 93 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 95 ayat (2) 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan 
frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat..... ” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ..... 
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21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang 
Grasi 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

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”. 

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. 

Perlu mengubah atau 
mencabut ketentuan 
Pasal 6A ayat (2), 
mengubah dengan 
menambahkan 
ketentuan yang 
menyebutkan tata 
cara pengajuan 
diatur melalui PP; 

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 
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jika mencabut maka 
akan meniadakan 
Pasal 6A ayat (2) 
 

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. 

Perlu 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”. 

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 
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MK. Dengan adanya Putusan MK tersebut justru tidak 
ada lagi tenggat waktu yang mengikat. 

Perlu mengubah 
dengan menambah 
ketentuan yang 
menyebutkan tata 
cara permohonan 
grasi diatur lebih 
lanjut melaui PP atau 
Perpres 

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. 

 
22. 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 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Karena tidak jelas 
tujuan dan batasan 
yang ingin diatur 
dalam Pasal 6 huruf 

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 
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e, maka sebaiknya 
dicabut. 

dilakukan oleh KPK. Pasal 6 huruf e tidak 
dioperasionalkan melalui norma berikutnya seperti 
yang ada pada Pasal 6 huruf a, b, c dan d. 

Perlu diubah 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 
PemerintahPasal 19 

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. 

Perlu mengubah 
Pasal 24 ayat (3) 
menjadi: 
(2) Ketentuan 
mengenai syarat dan 
tata cara 
pengangkatan 
pegawai Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi diatur lebih 
lanjut dengan 

Pengaturan yang terdapat pada Pasal 24 ayat (3) 
bersifat regeling sehingga seharusnya di bentuk 
melalui “Peraturan” bukan “Keputusan” 
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Peraturan Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi. 
Pasal 24 ayat (3) 

Perlu mengubah 
Pasal 25 ayat (2) 
menjadi: 
(2) Ketentuan 
mengenai prosedur 
tata kerja Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi diatur lebih 
lanjut dengan 
Peraturan Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi. 
 

Pengaturan yang terdapat pada Pasal 25 ayat (2) 
bersifat regeling sehingga seharusnya di bentuk 
melalui “Peraturan” bukan “Keputusan” 
 

Perlu mengubah 
Pasal 27 ayat (4) 
menjadi: 
(4) Ketentuan 
mengenai tugas dan 
fungsi Sekretariat 
Jenderal ditetapkan 
lebih lanjut dengan 
Peraturan Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi. 
 

Pengaturan yang terdapat pada Pasal 27 ayat (4) 
bersifat regeling sehingga seharusnya di bentuk 
melalui “Peraturan” bukan “Keputusan” 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017294

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu mengubah 
Pasal 32 ayat (1) 
huruf c sesuai 
dengan Putusan MK 

Berdasarkan Putusan  MK  Nomor    133/PUU-VII/2009  
Tanggal 25 Nopember 2009,   dinyatakan:  
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”.  

Perlu mengubah 
Pasal 34 dengan 
mengakomodir 
Putusan MK 

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 “. 

Perlu mengubah 
Pasal 44 ayat (1) dan 
(3) menjadi: 
(1) Jika penyelidik 
dalam melakukan 
penyelidikan 
menemukan bukti 
permulaan yang 

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.  
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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. 
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Perlu mencabut 
Pasal 53 

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”. 

Perlu mencabut 
Pasal 54 

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”. 

Perlu mencabut 
Pasal 55 

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 
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Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku”. 

Perlu mencabut 
Pasal 56 

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”. 

Perlu mencabut 
Pasal 57 

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”. 

Perlu mencabut 
Pasal 58 

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”. 

Perlu mencabut 
Pasal 59 

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”. 

Perlu mencabut 
Pasal 60  

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 
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Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku”. 

Perlu mencabut 
Pasal 61 

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”. 

Perlu mencabut 
Pasal 62 

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”. 

Perlu mengubah 
Pasal tersebut agar 
sinkron menjadi: 
“Setiap Pimpinan 

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

 
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu adanya revisi 
RUU Penyiaran yang 
baru meskipun 
selama 5 tahun telah 
berkembang bayak 
versi draft. 

Undang-Undang ini telah 15 tahun berlaku dan 
revisinya di DPR sudah mencapai 5 tahun dan masih 
belum selesai, perlu menjadi prioritas Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas) karena kebutuhan 
masyarakat terkait dengan informasi yang sehat dan 
bermanfaat. 
 
Konten dengan ujaran kebencian (hate speech) 
bertebaran di masyarakat, baik melalui media massa 
online maupun media sosial dengan membawa isu 
SARA, bahkan terkait dengan ideologi tertentu atau 
pemahaman tertentu terhadap suatu hal yang 
cenderung bertentangan dengan orang lain. Aturan 
hukum yang berlaku terkait tindakan intoleran yang 
berupa ujaran kebencian, sudah termuat dalam KUHP, 
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pasal 156-157. Beberapa Peraturan Perundang-
undangan juga dapat dijadikan landasan untuk 
mempidana ujaran kebencian seperti UU no. 11 Tahun 
2008 tentang  informasi dan Transaksi Elektronik 
(Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat 2), UU No 40 Tahun 2008 
tentang Penanganan Konflik Sosial. Namun demikian 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo), tidak bisa melakukan pemantauan 
apalagi pemblokiran jika ada konten pemberitaan 
negatif dan baru bisa melakukan pemblokiran situs 
internet jika ada pihak yang melaporkan.. Saat ini. 
Kemenkominfo menggandeng Dewan Pres dalam 
melakukan pemantauan. Mengenai Kemenkominfo 
baru bisa melakukan pemblokiran situs internet jika 
ada pihak yang melaporkan, perlu dipertimbangkan 
apakah konten negatif merupakan pelanggaaran 
bersifat delik aduan atau delik biasa. Apabila 
merupakan delik aduan maka siapa saja yang dirugikan 
termasuk PNS Kominfo bisa melaporkan. 
Kita memiliki Lembaga Sensor Film, perlu dilaksanakan 
kajian apakah perlu dibuat semacam lembaga sensor 
konten negatif? Mengingat ruang dan waktu serta 
penikmat dunia maya lebih dahsyat dari sekedar 
sejumlah kursi gedung bioskop? 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran 
Daerah Indonesia (KPID melakukan pengawasan 
condongnya pengawasan isi siaran berita di tv dan 
radio sedangkan media cetak ada Dewan Pers. Namun 
banyak ragamnya berita yang disiarkan berpotensi 
bermasalah dan menimbulkan konflik, untuk itu perlu 
penguatan tugas wewenang terutama kaitannya 
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dengan pemberian sanksi.  Terhadap masyarakat dari 
segi budaya, Perlu menjadi perhatian Pemerintah 
khususnya Pemerintah Daerah bahwa tidak semua 
lapisan masyarakat sudah bisa menyaring berita yang 
disiarkan, karena sifatnya, berita itu bersifat ekspansif, 
jika terdapat berita yang negatif (berkonten negatif, 
berpaham negatif). Bukan saja menjadi tugas KPI dan 
KPID untuk mengawasi, tetapi LSM dan Pemerintah 
serta Pemerintah Daerah perlu mencerahkan 
masyarakat tentang media massa ini menjadi tugas 
KPID saja. 

 
24. 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  Penjelasan  

Perlu memperjelas 
dengan merumuskan 
ulang yang dimaksud 
dengan Terorisme 
dan Teroris 

Ketentuan Umum di atas masih belum mendefinisikan 
secara jelas terkait yang dimaksud dengan arti dari 
Terorisme dan Teroris 

Tidak mengubah 
substansi tetapi 
mengubah susunan 
isi dari Pasal 
tersebut. 

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. 
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Perlu mengubah 
Pasal 8 huruf r 
dengan 
menambahkan frasa 
terkait akibat yang 
ditimbulkan akibat 
dari gangguan 
ketertiban dan tata 
tertib. 

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. 

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

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 
 

Perlu mengubah 
urutan pasal sesuai 
dengan teknik 
pengacuan 

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” 

Perlu mencabut 
Pasal 26 ayat (1) 

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 
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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.. 

Perlu mencabut 
Pasal 28  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 305

25. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu mengubah 
Pasal  1 ayat(1) 

  UU Keuangan Negara belum mengakomodir 
persoalan keuangan negara secara tuntas. Hal tersebut 
dapat dilihat melalui pernyataan Pasal 1 ayat(1) yang 
tidak jelas tentang Keuangan Negara. Pengertian 
Keuangan Negara masih sering merujuk pada Pasal 23 
Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara sebagai wujud dari 
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun 
dengan mengundang dan dilaksanakan secara terbuka 
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.”  Definisi Keuangan Negara 
belum jelas  jika hanya merujuk pada Pasal 23 ayat (1) 
UUD 1945, keuangan negara hanya  berupa APBN, 
APBD sedangkan keuangan BUMN, keuangan BUMD 
serta badan-badan lain yang dibentuk dengan 
kewenangan negara atau pemerintah tidak termasuk 
ke dalam keuangan negara. Sedangkan makna 
keuangan negara yang dijelaskan di dalam UU 
Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara 
secara luas yang berbunyi : “Keuangan negara adalah 
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang 
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut. UU Keuangan Negara ini 
menjelaskan bahwa siapapun yang mengelola dan 
merupakan uang milik  negara adalah keuangan 
negara sehingga maknanya terlalu luas. 
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Perlu mengubah 
Pasal 2 huruf (g) dan  
(i) 

Pasal ini perlu diperjelas rumusannya disesuaikan 
dengan perkembangan jaman khususnya huruf(g) dan 
(i) yang menjadi polemik sampai Putusan MK No. 
NOMOR 48/PUU-XI/2013 yang menolak permohonan 
Uji materi oleh Center for Strategic Studies University 
of Indonesia (CSS UI) atau Forum Hukum BUMN dan 
Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia. 
Berdasarkan permohonan para pemohon, pemohon 
menyatakan bahwa Pemisahan kekayaan BUMN dari 
keuangan Negara merupakan bagian dari perbaikan 
GCG (good corporate governance), sehingga kekayaan 
BUMN harus dipisahkan dengan kekayaan negara. 
Sedangkan menurut MK: ketentuan Pasal 2 huruf (g) 
UU Keuangan Negara merupakan Perwujudan Amanat 
Konstitusional Pasal 33 UUD 1945. Kekayaan BUMN 
tidak dapat dipisahkan dengan keuangan Negara 
dikarenakan adanya BUMN bertujuan untuk mengatur 
segala sesuatu hal yang mengatur hajat hidup dan 
kepentingan hidup seluruh bangsa Indonesia. 
Masuknya kekayaan BUMN dalam keuangan Negara 
juga bertujuan untuk memberikan kesejahteraan 
untuk seluruh warga Indonesia, dengan ini akan 
terciptanya good corporate governance. 
Apabila kekayaan BUMN dipisahkan dengan keuangan 
Negara maka akan terjadi privatisasi BUMN yang akan 
dikuasai oleh pihak asing dan menyingkirkan andil atau 
menyingkirkan peran Negara dalam mengelolanya, 
sehingga BUMN yang bergerak di bidang hajat hidup 
orang banyak seperti minyak, pertambangan, listrik 
akan lebih mudah dikuasai oleh pihak asing, hal ini 
mengakibatkan kesejahteraan rakyat semakin tidak 
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terwujud. 

Perlu pengaturan 
lebih tegas 
mengenai 
penyertaan modal 
negara 
sebagaimana Pasal 
4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 19 
Tahun 2003 
tentang BUMN agar 
modal negara tidak 
dimaknai harus 
berupa uang. 

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 
2003 tentang keuangan negara, kekayaan negara 
meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan 
uang. Oleh karena itu penyertaan modal negara pada 
BUMN yang berupa barang harus melalui persetujuan 
DPR. Belum adanya pengaturan mengenai kriteria 
BUMN yang dapat memperoleh PMN. Akibatnya 
BUMN tidak berkinerja dan terus merugi tetap 
dimungkinkan untuk memperoleh PMN. Sumber 
Penyertaan Modal Negara kepada BUMN.Dalam 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, sumber 
penyertaan modal 
negara disamakan antara penyertaan dalam rangka 
pendirian, penambahan penyertaan modal, dan 
penyertaan pada PT yang belum ada saham negara. 
Hal ini menimbulkan komplikasi hukum karena 
ternyata terdapat sumber penyertaan modal yang 
tidak dapat diterapkan dalam konteks penyertaan 
pada semua kondisi, seperti penyertaan dari konversi 
hutang tidak dapat dilakukan dalam rangka ”pendirian 
BUMN”. Oleh karena itu, diperlukan rumusan yang 
sesuai dengan ketiga macam penyertaan tersebut. 
Selain itu tidak tegasnya pengaturan mengenai 
penyertaan modal negara menyebabkan penafsiran 
bahwa yang dimaksud dengan modal negara harus 
berupa uang. Menurut ketentuan Undang-Undang 
Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
kekayaan negara meliputi uang dan barang yang dapat 
dinilai dengan uang. Oleh karena itu penyertaan modal 
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negara pada BUMN yang berupa barang juga harus 
melalui persetujuan DPR, seperti pembelian pesawat 
oleh pemerintah. 

Perlu mengubah 
Pasal  34 

Pasal 34 perlu disesuaikan dengan perkembangan 
jaman karena menimbulkan polemik di masyarakat 
Pasal ini menjadi tidak lazim dalam Hukum 
Administrasi Negara, di mana penyimpangan kebijakan 
dapat dihukum pidana. Belum lagi, UU Keuangan 
Negara ini belum mendapatkan tandatangan Presiden 
sebagai dokumen resmi negara pada saat 
diundangkan.  Jika dilihat dalam sudut pandang Hukum 
Adminsitrasi Negara, kebasahannya secara yuridis 
tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena 
sebagai dokumen resmi negara yang dibuat di atas 
kertas resmi negara dengan lambang Garuda Pancasila 
dan berkepala “Presiden Republik Indonesia,” tetapi 
tidak ditandatangani Presiden. Artinya, sudut Hukum 
Adminsitrasi Negara jelas mengatakan bahwa 
dokumen negara yang tidak ditandatangani yang 
berhak adalah tidak sah dan belum memiliki kekuatan 
hukum mengikat umum atau anggota masyarakat. 

 
26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu mengubah 
ketentuan Pasal 1 
angka 1 dan angka 2 

Dengan adanya Putusan MK nomor 006/PUU-II/2004 
yang telah menyatakan Pasal 31 UU Advokat tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat maka 
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 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.  

Terhadap ketentuan 
Pasal 3 ayat (1) huruf 
f, Perlu 
mempercepat 
pembentukan 
organisasi advokat 
sesuai dengan 
amanah Pasal 32 
ayat (4).  
 
Terhadap ketentuan 
Pasal 3 ayat (1) huruf 
g, perlu untuk 
menghapus frasa 
“terus menerus”. 
 
Perlu untuk 
mencabut ketentuan 
Pasal 3 ayat (2) 
 

Untuk ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f. Menimbulkan 
persoalan, tidak jelas organisasi yang mana yang diakui 
sebagai penyelenggara ujian profesi advokat, karena 
sampai 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 

Perlu mengubah 
ketentuan diatas 

Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terkait 
dengan frasa “dalam sidang pengadilan”, bagaimana 
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dengan menghapus 
frasa “dalam sidang 
pengadilan” dan 
mengganti dengan 
frasa “di dalam 
dan/atau di luar 
sidang pengadilan. 

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?  

Perlu mengubah 
ketentuan Pasal 22 
ayat (2)  dengan 
mengubah  frasa 
“diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan 
Pemerintah.” 
Menjadi 
“berdasarkan 
ketentuan peraturan 
perundang-
undangan”. 

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) telah terdapat ketentuan 
yang mengatur khusus mengenai bantuan hukum 
melalui Undang-Undang Bantuan Hukum.  

Perlu mengubah 
ketentuan Pasal 23 
ayat (4)  dengan 
mengubah  frasa 
“diatur lebih lanjut 
dengan dengan 
Keputusan Menteri.” 
Menjadi “diatur lebih 
lanjut dengan 
dengan Peraturan 

Ketentuan Pasal 23 ayat (4) bersifat regeling oleh 
sebab itu perlu mengubah ketentuan tersebut.  
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Menteri.” 

Perlu mencabut 
ketentuan Pasal 31 

Ketentuan ini telah diyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 
006/PUU-II/2004, sehingga organisasi seperti LKBH 
yang ada di kampus kampus fakultas hukum dapat 
memberikan konsultasi dan bantuan hukum. 

 
27. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
rumusan mengenai 
alat bukti yang sah 
dan cukup 

Perlu ada revisi atas Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang 
menyebutkan bahwa: Demi keadilan dan kebenaran 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa 
melakukan penuntutan dengan keyakinan 
berdasarkan alat bukti yang sah. Hal ini karena 
keharusan adanya alat bukti seharusnya tidak hanya 
sekadar ”sah” tetapi juga ”cukup”, barulah jaksa 
dapat melakukan penuntutan. Keharusan adanya alat 
bukti yang cukup ini penting agar jaksa lebih berhati-
hati dalam melakukan penuntutan.  
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Perlu kajian 
mendalam apakah 
pelaksanaan 
wewenang 
penuntutan 
berdasarkan sistem 
hierarki secara 
struktural dapat 
mengurangi 
independensi dan 
menghambat sistem 
kerja yang kooperatif 

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa 
bertindak untuk dan atas nama negara serta 
bertanggung jawab menurut saluran hierarki. 
Berdasarkan beberapa penelitian, sistem kerja 
berdasarkan saluran hierarki dapat meningkatkan 
sistem kerja yang kooperatif, tetapi sekaligus 
mereduksi independensi jaksa penuntut. Oleh karena 
itu, perlu ditelusuri lebih jauh apakah penataan di 
tataran yang lebih praktis mendorong atau 
menghambat sistem kerja yang kooperatif.  

 
28. 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 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu mengubah ayat 
(3) menjadi 
“Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
pembentukan, 
susunan, dan tata 
kerja penghubung 
Komisi Yudisial di 
daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat 

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.  
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(2) diatur dengan 
Peraturan 
Pemerintah.” 

Perlu mengubah 
Pasal 7 ayat (2) 
menjadi “Ketentuan 
mengenai tata cara 
pemilihan pimpinan 
Komisi Yudisial diatur 
oleh Peraturan 
Komisi Yudisial.” 

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).  

Perlu mengubah 
rumusan Pasal 10 
 
 

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. 
  
Dengan demikian sebaiknya umusan Pasal 10 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:  
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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.  
 

Perlu perubahan  
terhadap Pasal 14 
dengan 
menyesuaikan 
terhadap perubahan 
ketentuan Pasal 13. 
Selain itu juga perlu 
dilakukan 
penambahan norma 
yang mengatur 
Komisi Yudisial wajib 
menjaga kerahasiaan 
keterangan atau 
informasi yang 
diperoleh dari 
masyarakat terkait 
calon Hakim Agung. 
 

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. 
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Perlu perubahan 
Pasal 18 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.” 

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.  
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29. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial Menjadi Undang-Undang 
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Perlu perubahan 
Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2005 

 Meskipun Perppu secara materi muatan sama 
dengan Undang-Undang tetapi dalam sistematika 
berbeda, Perppu hanya berisi 2 pasal 
penangguhan berlakunya Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrialdan pasal mulai berlakunya 
Perppu. 

 Perppu ini hanya 2 pasal karena materi 
muatannya hanya menyangkut penangguhan 
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial.. 

 Pemerintah menangguhkan pemberlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
dan memberlakukan kembali Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Per-
selisihan Perburuhan. Pernyataan penundaan 
tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 
Tahun 2005.  Di dalam Perppu yang 
ditandatangani oleh Presiden SBY pada 13 Januari 
2005 ini dinyatakan, pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
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Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
yang sedianya hari ini dilaksanakan,  ditangguhkan 
hingga 14 Januari 2006. Pada bagian penjelasan 
diuraikan, pertimbangan pemerintah 
mengeluarkan Perppu berdasarkan pada 
kenyataan di lapangan bahwa institusi hukum 
yang bertugas menangani penyelesaian masalah 
perselisihan hubungan industrial masih belum 
siap. Sehingga apabila Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial dipaksakan berlaku pada 14 
Januari 2005, sebagaimana jadwal semula, 
dikhawatirkan akan mempengaruhi suasana 
hubungan industrial dan pada gilirannya akan 
berdampak negatif bagi pemulihan ekonomi 
Indonesia secara umum. Hal itu dapat terjadi, 
karena di satu sisi lembaga hukum penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 belum 
dapat melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana mestinya. Namun di sisi lain, 
ketentuan hukum yang selama ini dipakai sebagai 
dasar menyelesaikan perselisihan hubungan 
industrial yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1957 dan Undang-Undang Nomor  12 Tahun 1954 
tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 
perusahaan swasta telah dicabut sebagai 
konsekuensi pemberlakukan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2004. Situasi demikian 
mengakibatkan, Panitia Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan Pusat (P4P) dan Panitia Penyelesaian 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017318

Rekomendasi  Penjelasan  

Perselesihan Perburuhan Daerah (P4D) tidak lagi 
punya kewenangan untuk menyelesaikan 
persoalan perburuhan yang terjadi. Atas per-
timbangan itulah, pemerintah memandang perlu 
untuk menangguhkan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 hingga tahun depan. Selama 
tenggang waktu itu, tiap penyelesaian hubungan 
industrial atau perburuhan akan menggunakan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan 
Undang-Undang Nomor  12 Tahun 1954 tentang 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perpu ini 
dibuat setelah mempertimbangkan juga surat 
Ketua Mahkamah Agung (MA) kepada Presiden 
SBY bernomor KMA\/674\/XII\/2004.  

Perlu mencabut 
Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2005 

 Secara materi muatan Perppu ini tidak perlu ada 
karena: 
a. Alasan hal ikhwal kegentingan yang memaksa 

yang akan mengancam keamanan dan 
pertahanan Negara tidak relevan. 

b. Adanya keadaan/kebutuhan mendesak untuk 
menyelesaikan masalah hukum secara cepat 
berdasarkan Undang -Undang dan 
mekanisme penyusunan Undang-Undang 
memerlukan waktu yang cukup lama 
(Putusan MK No.138/PUU-VII/2009). 

c. Bila penundaan hanya membutuhkan waktu 
2 (dua) tahun, seharusnya sudah bisa 
diperkirakan saat Penyusunan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
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Industrial, sehingga bisa dimuat dalam pasal 
Undang-Undang tersebut perihal 
keberlakuannya. 

 
30. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal 

Balik dalam Masalah Pidana 
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Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 2 

Dalam KUHAP, apa yang dimaksud sebagai 
“pernyataan” dalam UU MLA ini adalah keterangan 
saksi, ahli, dan terdakwa. Jika direkam dalam bentuk 
elektronik, maka istilah yang lebih tepat digunakan 
adalah rekaman keterangan ahli, saksi, atau terdakwa 
dan bukan “pernyataan”. Dalam hal ini terdapat 
potensi tumpang tindih antara pengertian 
“Pernyataan” dalam UU MLA dengan “Keterangan” 
dalam KUHAP.  
Sebaiknya istilah yang digunakan dalam UU MLA 
diselaraskan dengan KUHAP.  
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Perlu perubahan 
Pasal 2 

Undang-Undang ini dibuat oleh Pemerintah Indonesia 
sehingga pernyataan, “bertujuan memberikan dasar 
hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia...” adalah 
berlebihan dan berpotensi memberikan pemahaman 
keliru – karena ketentuan dalam undang-undang akan 
menjadi dasar hukum bagi setiap pihak yang terlibat 
dan tidak hanya pemerintah Indonesia saja.  
 
Rumusan ketentuan ini dapat disederhanakan 
menjadi:  
“Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam 
meminta dan/atau memberikan bantuan...” 

Perlu perubahan 
Pasal 6 huruf e 
dengan memperjelas 
rumusan pasal agar 
dapat lebih memberi 
kepastian hukum 

Rumusan ini berpotensi tumpang tindih dengan 
ketentuan Pasal 7 huruf d. yang berbunyi:  
Permintaan Bantuan dapat ditolak jika: 
d. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan 
Bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di 
Indonesia, membahayakan keselamatan orang, atau 
membebani kekayaan negara. 
 
Selain itu, bunyi pasal ini terlalu luas dan umum. Tidak 
tersedia indikator yang jelas apa yang diimaksud 
“merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan 
hukum nasional”.  Di satu sisi, rumusan ini bersifat 
sangat longgar, namun konsekuensinya sangat tegas: 
permohonan bantuan ditolak.   

Perlu perubahan 
Pasal 7 huruf d 

Review United Nations Convention against Corruption 
(UNCAC) terhadap UU MLA: 
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Aturan yang mengatur permintaan MLA dapat ditunda 
ketika permintaan tersebut dapat mengganggu proses 
penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan di 
Indonesia 
 
Pengaturan ini pada UU MLA 1/2006 merupakan dasar 
penolakan yang bersifat diskresi, permintaan MLA 
dapat ditolak apabila permintaan tersebut dapat 
mengganggu proses penyidikan, penuntutan atau 
proses pengadilan di Indonesia. 
 
Pertimbangan yang dapat diberikan adalah apakah 
permintaan tersebut dapat ditunda (bukan ditolak), 
sampai dengan proses penyidikan, penuntutan atau 
peradilan di Indonesia telah selesai dilakukan. 
(konstruksi bisa meniru di UU ekstradisi) 

Perlu perubahan 
Pasal 9 ayat (1) 
dengan menghapus 
kata “dapat” 

Rumusan pasal ini dapat dibuat menjadi lebih tegas 
dengan menghapus kata “dapat” dan mengubahnya 
menjadi:  
Permintaan bantuan kepada negara asing secara 
langsung atau melalui saluran diplomatik atas nama 
Pemerintah Republik Indonesia dilakukan oleh 
Menteri. 
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Perlu perubahan 
Pasal 9 ayat (3) 
dengan 
mencantumkan 
pengertian  Ketua 
Komisi 
Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Korupsi 

Pada bagian ketentuan umum tidak disebutkan siapa 
yang dimaksud dengan “Ketua Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi” – apakah sama dengan Ketua 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 
diatur dalam Undang-Undang KPK? Bandingkan 
dengan Pasal 1 angka 9 sampai dengan angka 11 yang 
memberikan satu persatu definisi untuk Menteri, 
Kapolri, dan Jaksa Agung.  
 
Untuk menghindari ketidakjelasan, sebaiknya Ketua 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga 
dicantumkan pengertiannya pada Pasal 1. 

Perlu perubahan 
Pasal 19 
 

UU MLA  memberi kewenangan kepada Menteri untuk 
mengajukan permintaan bantuan melakukan 
pemblokiran. Ketentuan ini berpotensi tumpang tindih 
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan lain mengenai pemblokiran yang 
memberikan batasan-batasan untuk dilakukannya 
pemblokiran. Sebagai contoh Pasal 71 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Tindak Pidana 
Pencucian Uang mengatur mengenai mekanisme 
dilakukannya pemblokiran.  
Apabila dalam UU MLA batasan-batasan ini tidak 
dsebutkan secara spesifik penegak hukum dalam 
prakteknya akan mengalami hambatan ketika 
terbentur dengan peraturan perundang-undangan 
lainnya misalnya dalam hal tindak pidana pencucian 
uang  
 
Frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan yang terkait” pada poin d 
seharusnya tidak dibatasi pada ketentuan d saja tetapi 
untuk baik poin a, b, dan c. Rumusan pasal perlu 
direvisi. 

Perlu perubahan 
Pasal 55  
 

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan 
permintaan Bantuan dibebankan kepada Negara 
Peminta yang meminta Bantuan, kecuali ditentukan 
lain oleh Negara Peminta dan Negara Diminta. 
 
Dalam pelaksanaannya ketika saat penegak hukum 
negara Indonesia melakukakn penyelidikan, 
pembiayaan tidak meminta kepada negara yang 
meminta MLA tersebut dan dibebankan pada masing-
masing satuan kerja. 

 
Selain dari hasil penilaian dimensi dua sampai dengan dimensi lima 
sebagaimana diuraikan di atas, terdapat juga beberapa hasil evaluasi UU 
MLA terhadap United Nation  Convention Against Corruption (UNCAC) 
sebagai berikut: 
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Perlu dilakukan 
pengkajian dan 
pembahasan lebih 
lanjut mengenai hal 
ini: 
1. Obligation UNCAC; 
2. Ketentuan-

Aturan yang mengatur penyampaian informasi kepada 
Negara peserta UNCAC lainnya tanpa terlebih dahulu 
diminta ketika melibatkan Negara tersebut. Menurut 
Kementerian Luar Negeri, hal seperti ini belum pernah 
ada karena pendekatan UU 1/2006 adalah pasif. Tapi 
di negara lain juga Indonesia jarang menerima 
spontaneous information dalam rangka MLA, meski di 
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ketentuan  Negara 
lain; 

3. Ketentuan UU 
terkait lainnya (UU 
Nasional). 

saluran lain (antarkepolisian, antarkejaksaan, PPATK), 
hal seperti ini sering terjadi. Ketika dikerangkakan 
dalam bentuk MLA seringkali negara-negara akan 
mengarahkan juga ke aparat penegak hukum 
(antaragency) 

Perlu dilakukan 
pengaturan 
kewenangan 
penegak hukum 
untuk meniadakan 
kerahasiaan 
perbankan ketika 
dimintakan dalam 
permintaan MLA 
 

Berdasarkan UU Nasional saat ini, terkait kerahasiaan 
perbankan, ketika dimintakan informasi rekening bank 
berdasarkan permintaan MLA dapat diberikan dengan 
pengecualian terhadap tindak pidana terorisme, 
narkotika, dan money laundering. Informasi dapat 
diberikan tanpa melewati prosedur ijin Kepolisian 
Negara RI yang dilanjutkan dengan ijin dari Bank 
Indonesia. 
Terhadap usulan ini, saat ini sedang dalam proses 
dengan OJK. Ada dua usulan: revisi UU Perbankan atau 
pemberian kewenangan penyidikan terbatas hanya 
untuk memenuhi permintaan MLA.   
*Tidak ada limit dalam UU MLA mengenai batas 
kerugian yang dapat dimintakan MLA 

Perlu dilakukan 
pengaturan terkait 
penilaian efektifitas 
central authority 
apabila berada di 
bawah competent 
authorities selain 
Menkumham, 
misalnya di bawah 
wewenang KPK 

Pasal ini sudah disetujui untuk tidak diterima oleh 
interdep. 
Catatan: 
Review UNCAC terkait central authority ini telah 
disepakati sebelumnya bahwa sampai saat ini KPK 
tidak akan menjadi CA khusus pada kasus-kasus 
pengembalian aset/ asset recovery). 
Sebisa mungkin diusahakan hanya ada satu central 
authority untuk penanganan MLA di Indonesia. 
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(khusus pada kasus-
kasus pengembalian 
aset/ asset recovery) 

Perlu dilakukan 
pengaturan yang 
menyatakan secara 
khusus mengenai 
batasan waktu 
keputusan 
ditindaklanjuti atau 
tidaknya sebuah 
permintaan MLA 
dalam suatu SOP 

Mengenai batasan waktu keputusan ditindaklanjuti 
atau tidaknya sebuah permintaan MLA sebaiknya tidak 
perlu dicantumkan dalam RUU MLA, karena akan 
menjadi beban. Sebaiknya batasan waktu ini diatur 
dalam peraturan pelaksana/  SOP MLA yang sifatnya 
lebih teknis. 
Saran: 
Perlu mempertimbangkan Model Law UNODC dan 
praktek Negara-negara 
 

Perlu pengaturan 
tentang penyerahan 
informasi publik 
kepada Negara 
peminta 

Pengaturan mengenai hal ini tidak dapat langsung 
dimasukkan ke dalam RUU MLA tetapi harus dipastikan 
terlebih dahulu mengenai kategori informasi publik 
yang dimaksud dihubungkan dengan hukum nasional. 
Mengenai penyerahan informasi dari Negara Peminta 
kepada Negara Diminta, dapat terdapat beberapa 
perbedaan termasuk mengenai prosedur legalisasi dan 
otentikasi informasi/ dokumen yang dimintakan. Hal 
tersebut terkait dengan kepentingan untuk 
menggunakan informasi/ dokumen yang dimintakan 
tersebut untuk kepentingan Peradilan. 
Saran: 
Perlu dilakukan pertimbangan terhadap hal ini dengan 
melihat Model Law UNODC serta bagaimana 
pengaturan Negara pihak lainnya mengenai hal ini. 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017326

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu dilakukan 
pertimbangan 
dengan melihat 
Model Law UNODC 
serta bagaimana 
pengaturan Negara 
pihak lainnya 

Aturan mengenai penyerahan informasi dan dokumen 
yang bukan merupakan informasi publik kepada 
Negara peminta dalam UU MLA masih memerlukan 
pembahasan lebih lanjut dengan competent 
authorities.Dapat dipertimbangkan masukan dari KPK, 
mengenai cara kerja KPK dalam mengelola dokumen 
serta informasi rahasia. 

 
31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
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Perlu memperluas 
konsepsi ”dinas 
tentara asing” 
sebagai bukan saja 
dinas sebuah Negara 
”resmi” tetapi 
termasuk juga 
”milisi” atau Negara 
yang belum diakui 
secara internasional. 

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 
menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia 
kehilangan kewarganegaraannya jika yang 
bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa 
izin terlebih dahulu dari Presiden; secara sukarela 
mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia 
kepada negara asing atau bagian dari negara asing 
tersebut. Revisi atas Pasal 23 huruf d perlu dilakukan 
dengan memperluas konsepsi ”dinas tentara asing” 
sebagai bukan saja dinas sebuah negara ”resmi” 
tetapi termasuk juga ”milisi” atau negara yang belum 
diakui secara internasional. 

Perlu memperluas 
konsepsi ”dinas 
tentara asing” 
sebagai bukan saja 

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 
menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia 
kehilangan kewarganegaraannya jika yang 
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dinas sebuah 
Negara ”resmi” 
tetapi termasuk 
juga ”milisi” atau 
Negara yang belum 
diakui secara 
internasional. 

bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa 
izin terlebih dahulu dari Presiden; secara sukarela 
mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia 
kepada negara asing atau bagian dari negara asing 
tersebut. Revisi atas Pasal 23 huruf d perlu dilakukan 
dengan memperluas konsepsi ”dinas tentara asing” 
sebagai bukan saja dinas sebuah Negara ”resmi” 
tetapi termasuk juga ”milisi” atau Negara yang belum 
diakui secara internasional. 

 
32. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu memperjelas 
pengertian dan 
indikator prinsip 
kehati-hatian. 

Perlu ada revisi atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik yang menyebutkan bahwa pemanfaatan 
teknologi informasi dan transaksi elektronik 
dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, 
manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan 
memilih teknologi atau netral teknologi. Meski dalam 
Pasal 3 ini telah disebutkan mengenai pemanfaatan 
teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan 
prinsip kehati-hatian, tetapi ketentuan dalam pasal ini 
belum cukup jelas menggambarkan mekanisme 
pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini.  

Perlu mempertegas 
hukum nasional 

Perlu ada revisi atas Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
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sebagai hukum yang 
digunakan ketika 
para pihak tidak 
menyebutkan pilihan 
hukum dalam 
Transaksi Elektronik 
internasional. 

Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa jika 
para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam 
Transaksi Elektronik internasional, hukum yang 
berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata 
Internasional. Pilihan hukum merupakan hal yang 
wajar dalam hukum perdata atau hukum 
perdagangan internasional, dan pilihan tersebut 
biasanya harus tertuang di dalam kontrak. Namun, 
ketika para pihak tidak mencantumkan pilihan hukum 
tersebut, maka seharusnya hukum yang digunakan 
adalah hukum nasional. Sedangkan, Pasal 18 ayat (3) 
justru menyebutkan bahwa ”Jika para pihak tidak 
melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik 
internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada 
asas Hukum Perdata Internasional.” Begitu juga 
dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik yang menyebutkan jika para pihak tidak 
melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, 
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa 
alternatif lainnya yang berwenang menangani 
sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, 
didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. 
Hal ini berpotensi menurunkan derajat kedaulatan 
hukum nasional. 

Perlu kajian 
mendalam untuk 
memberikan 
sebagian 

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 
menyebutkan bahwa: (1) Pemerintah memfasilitasi 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi 
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kewenangan dan 
tanggung jawab 
Pemerintah (Pusat) 
kepada Pemerintah 
Daerah –terutama 
terkait fasilitasi 
pemanfaatan 
teknologi informasi 
dan transaksi 
elektronik-, agar 
tugas tersebut dapat 
dijalankan secara 
lebih optimal dalam 
kerangka otonomi 
daerah. 

Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. (2) Pemerintah melindungi 
kepentingan umum dari segala jenis gangguan 
sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik 
dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban 
umum, sesuai  dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. (3) Pemerintah menetapkan 
instansi atau institusi yang memiliki data elektronik 
strategis yang wajib dilindungi. UU ini tidak 
menyebutkan pembagian ”kewenangan” pemerintah 
antara pusat dan daerah. Perlu dipikirkan untuk 
memberikan sebagian kewenangan dan tanggung 
jawab Pemerintah (Pusat) kepada Pemerintah Daerah, 
agar tugas tersebut dapat dijalankan secara lebih 
op ti mal  da lam ke ran gka  oto nom i dae r ah. 

Perlu memperjelas 
ruang akses 
informasi dan 
mempertegas 
penegakannya ketika 
tidak disediakan. 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 
menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan 
produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan 
informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan 
syarat kontrak, produsen, dan produk yang 
ditawarkan. Meski demikian, hal ini tidak serta merta 
menunjukkan secara jelas menyebutkan adanya 
ketentuan mengenai upaya yang bisa dilakukan ketika 
akses informasi publik tersebut tidak didapatkan.  
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Perlu memperjelas 
ruang akses 
informasi dan 
mempertegas 
penegakannya ketika 
tidak disediakan. 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 
menye-butkan bahwa Penyelenggara Sertifikasi 
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan 
informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap 
pengguna jasa. Sama halnya dengan Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, hal ini tidak serta merta 
menunjukkan secara jelas menyebutkan adanya 
ketentuan mengenai upaya yang bisa dilakukan ketika 
akses informasi publik tersebut tidak didapatkan. 

Perlu memperjelas 
mekanisme 
penegakan hukum 
perbuatan yang 
dilarang oleh 
Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 
2008 tentang 
Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
terhadap Sistem 
Elektronik yang 
berada di wilayah 
yurisdiksi Indonesia 
yang pelakunya di 
luar wilayah 
Indonesia. 

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 
menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja 
melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di 
luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik 
yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketentuan 
ini cukup baik dalam artian dapat menjerat setiap 
orang termasuk warga negara asing yang melakukan 
kejahatan terhadap sistem elektronik di Indonesia. 
Namun perlu mendapat perhatian terkait dengan 
mekanisme penegakan hukumnya.  
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Perlu ditambahkan 
ketentuan mengenai 
persyaratan atau 
pembatasan 
kebebasan dalam 
mengeluarkan 
pendapat (terkait 
dengan budaya 
masyarakat sekarang 
dalam menyikapi 
trend media sosial) 

Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik menyebutkan bahwa setiap orang dilarang 
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 
individu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar 
golongan (SARA). Ketentuan ini sering dasar untuk 
mengkriminalkan para pengguna media sosial yang 
menjadikan media internet sebagai sarana 
menyampaikan pendapat pribadinya. Banyaknya 
tuntutan hukum yang dilandasi dari pasal ini 
menyebabkan terjadinya over kriminalisasi terhadap 
ketentuan dalam pasal ini. Oleh karena itu perlu 
penambahan ketentuan berupa persyaratan atau 
pembatasan kebebasan dalam mengeluarkan 
pendapat yang tidak bertentangan dengan peraturan 
yang berlaku namun tetap memberikan kebebasan 
bagi masyarakat untuk menggunaan media sosial. 

Perlu diatur 
mengenai ketentuan 
mengenai 
transparansi dan 
akuntabilitas dalam 
hal terkait dengan 
mekanisme 
pencegahan korupsi. 

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
disebutkan mengenai pemanfaatan teknologi 
informasi dan transaksi elektronik dengan prinsip 
kehati-hatian. Ketentuan dalam Pasal 3 ini hanya 
berupa pernyataan saja, namun tidak secara jelas 
menggambarkan mekanisme terhadap pencegahan 
korupsi. 
Dalam pasal-pasal lain di undang-undang inipun tidak 
ada yang menyebutkan mengenai pencegahan 
korupsi (seperti tranparansi dan akuntabilitas). Oleh 
karena itu perlu revisi atas UU ini dengan 
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menambahkan pengaturan khusus mengenai 
transparansi dan akuntabilitas. 

Perlu pengaturan 
mengenai transaksi 
elektronik yang 
berkembang 
sekarang ini seperti 
pengaturan 
mengenai ojek 
online, taksi online, 
jual beli online (baik 
lokal maupun lintas 
negara) Sehingga 
perlindungan 
terhadap konsumen 
bisa dilaksanakan 
dengan maksimal 

Dalam Bab V tentang Transaksi Elektronik dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik  belum mengatur 
bentuk-bentuk transaksi elektronik yang berkembang 
dengan pesat (belum mengakomodir perkembangan 
jaman dan perkem-bangan teknologi elektronik). 
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Perlu penegakan 
hukum lebih tegas 
terhadap pelaku 
yang menyebarkan 
berita bohong atau 
informasi yang 
menimbulkan rasa 
benci. Mengingat 
juga informasi ini 
juga dapat sifatnya 
subyektif tergantung 
dari sudut pandang 
yang menerima 
informasi. Informasi 
juga bisa diperoleh 
dari media seperti 
pers. Bagaimana 
pengawasan dan 
penegakan 
hukumnya? 

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (1) Setiap 
Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menye-barkan 
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian kon-sumen dalam Transaksi Elektronik; (2) 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 
individu dan/atau kelompok masyarakat ter-tentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar 
golongan (SARA). Disini, pers baik online maupun 
offline juga dapat membantu penyebaran informasi 
yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa benci 
atau permusuhan. 
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Perlu memperjelas 
mekanisme 
penegakan hukum 
yang dilakukan 
terhadap kejahatan 
lintas negara.  

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ketentuan 
ini baik dalam artian dapat menjerat setiap orang 
termasuk warga negara asing yang melakukan 
kejahatan terhadap sistem elektronik di Indonesia. 
Namun perlu mendapat perhatian terkait dengan 
mekanisme penegakan hukumnya. Oleh karena itu, 
perlu revisi atas pasal ini karena meskipun dalam Bab 
dimana pasal ini berada menyebutkan mengenai 
perbuatan-perbuatan yang dilarang, namun rumusan 
pasal tersebut tidak jelas. Hal ini tidak sesuai dengan 
kaidah penyusunan kalimat perundang-undangan 
dalam UU 12 Tahun 2011. Sehingga perlu dirubah 
bunyi pasal 37 dengan rumusan: ”Setiap Orang 
(dilarang) dengan sengaja melakukan perbuatan yang 
dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia 
terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah 
yurisdiksi Indonesia.” 
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Perlu pelibatan KIP 
dan Badan Publik 
dalam penegakan 
hukum pada saat 
membuka informasi 
yang dikecualikan.  

Pasal 18 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) Undang-Undang 
Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik: Meskipun didalam pasal 18 ayat (3), 
(4), (5), (6), dan (7) menyebutkan interaksi 
antarlembaga penegak hukum dalam hal kepentingan 
pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, namun 
dalam ketentuan ini justru Komisi Informasi dan 
Badan Publik tidak dilibatkan melainkan penegak 
hukum langsung meminta izin pada Presiden jika 
hendak membuka informasi yang dikecualikan. Jika 
hendak membuat sistem kerjasama yang kolaboratif 
dan kooperatif, seharusnya KIP dan Badan Publik 
dilibatkan dalam proses ini. Komisi Informasi sebagai 
lembaga mandiri yang menjalankan UU ini seharusnya 
dilibatkan dalam hal pembukaan informasi yang 
dilakukan dengan melibatkan beberapa lembaga 
penegak hukum. Perlu dipikirkan juga apakah izin 
hingga ke tingkat presiden masih diperlukan atau 
tidak.  

Perlu edukasi untuk 
mendewasakan 
budaya hukum 
terkait dengan makin 
meningkatnya 
pengguna internet 
yang memanfaatkan 
media-media sosial. 
Perlu sosialisasi yang 
lebih luas terkait 
dengan ketentuan 

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
menyebut-kan bahwa Setiap Orang dengan sengaja, 
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik (terkait juga 
dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 UU 
Informasi dan Transaksi Elektronik). 
Terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama 
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penghinaan, 
pencemaran nama 
baik dan sanksi yang 
dijatuhkan, agar 
masyarakat dapat 
memahami delik ini. 

baik, hal ini sudah diatur dengan jelas di dalam KUHP. 
Rumusan sanksi yang diberikan hendaknya tidak 
bertentangan dengan KUHP, agar tidak terjadi 
tumpang tindih pengaturan norma. 

Perlu perubahan 
Pasal 28 ayat 2 
dengan memberikan 
defenisi dan batasan 
yang jelas 
 

Pasal ini sebaiknya memberikan definisi dan 
memberikan batasan yang jelas terkait kata 
menyebarkan, kebencian, dan permusuhan dan harus 
sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 
Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia pada 
28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang 
Pengesahan International Covenant On Civil And 
Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-
Hak Sipil Dan Politik)  

 
33. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang 
menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. 
Sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. 
Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan 
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yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak 
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab cukup 
elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum 

Ubah Pasal 3 Tujuan  UU pada dasarnya telah tercermin dalam 
konsiderans menimbang dan lebih rincci tercantum 
dalam penjelasan umum pada lampiran undang-
undang. dan lebih rinci lagi terdapat dalam naskah 
akademiknya. Jika ketetentuan mengenai tujuan ini 
dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-
undangan maka dirumuskan dalam salah satu butir 
pasal tentang ketentuan umum. Hal ini sbgmn 
dimaksud dalam petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II 
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-
Undangan 
Pengelolaan BPJS tertutup, tidak open manajemen dan 
terpusat sesuai perintah Pasal 8 UU BPJS. Disebutkan 
disana 
BPJS berkedudukan di Pusat. Sebagai instrumen 
perlindungan sosial, yang diperuntukkan bagi semua 
orang mestinya BPJS dikelola secara gotong royong 
sesuai prinsip yang dianutnya. 
Gotong royong tidak hanya pada pertanggungan 
asuransi sosial saat pemanfaatan, tetapi juga pada saat 
pengelolaan. Pengelolaan yang tidak 
didesentralisasikan adalah akibat UU no 40 Tahun 
2004 tentang SJSN dan UU no 24 Tahun 2011 tentang 
BPJS tidak memerintahkannya. Tentu saja hal ini 
inkonsisten dengan UU no 36 Tahun 2009 tentang 
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Kesehatan dan UU no  23 Tahun 2014 tentang Pemda 
yang justru mengamanahkan pelaksanaan BPJS yang 
didesentralisasikan secara hierarkis dalam sebuah 
sistem nasional seperti diatur dalam Pasal 167 UU 
SJSN dan Pasal 12 UU Pemda, termasuk keterlibatan 
masyarakat dalam Pasal 354 UU Pemda serta Pasal 
174 UU Kesehatan. 
Hak masyarakat untuk berperanserta secara 
terorganisasi adalah bagian dari penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik (good governance) sehingga 
pelayanan kesehatan sebagai bagian dari 
pembangunan akan lebih berjalan efektif, efisien dan 
terlembaga. Pelibatan masyarakat melalui partisipasi 
yang melembaga dibutuhkan uuntuk keberlanjutan 
BPJS. PPasal 354 UU Pemda dan pasal 3 UU KIP  harus 
menjadi rujukan. 

Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat (3) huruf 
e 

Di dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e yang menyatakan 
bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan 
oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah informasi publik yang diminta belum 
dikuasai atau didokumentasikan. Ketentuan ini 
berpotensi memperlemah akses publik terhadap data-
data publik. Dengan demikian, Badan publik dapat 
menolak permintaan masyarakat untuk memperoleh 
informasi dengan alasan belum didokumentasikan. 

Perlu perubahan 
Pasal 7 ayat (3) 
 

Masyarakat atau pihak yang memerlukan informasi , 
karena tidak jelas rumusan frase bahwa Badan Publik 
harus membangun dan mengembangkan sistem 
informasi dan dokumentasi,  dalam bentuk ada hal 
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tersebut. 

Ubah Pasal 9 UU KIP dibuat karena hak asasi manusia yang berupa 
hak untuk mendapatkan informasi masih sulit 
terpenuhi. Budaya aparat yang masih menutup-nutupi 
informasi sehingga masyarakat tidak tahu apa saja 
yang terjadi di pemerintahan 
 
Undang-Undang KIP menginginkan adanya 
keterbukaan meskipun tetap dimungkinkan adanya 
informasi yang boleh ditutup namun pengecualian 
tersebut bersifat ketat dan terbatas. Hal tersebut telah 
mengubah budaya organisasi di pemerintahan yang 
selama ini cenderung tertutup. Pelayanan publik 
dalam hal layanan informasi masih sangat banyak 
permasalahan, salah satunya dalam mengakses 
informasi publik. Ada beberapa kewajiban yang harus 
dilakukan sebagai badan publik Pemerintah yang 
diantaranya adalah: mengumumkan dan menyediakan 
informasi publik; membentuk PPID; dan membuat 
standar pelayanan oprasional. 

Pertahankan Pasal 11 
ayat (1) huruf d 

Pasal 11 ayat 1 huruf d UU KIP menyatakan bahwa 
salah satu Informasi Publik yang harus disediakan 
setiap kepada publik adalah rencana kerja proyek 
termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan 
Badan Publik. Ketentuan ini memberikan akses 
informasi kepada publik untuk dapat mengetahui 
rencana kerja atau rencana pengeluaran pemerintah 
sehingga masyarakat dapat mengawasi hal tersebut 
secara langsung serta diharapkan dapat memicu 
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partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan 
pendapat terkait dengan rencana kerja atau rencana 
pengeluaran pemerintah tersebut.  

Perlu perubahan 
Pasal 14-Ps. 16 

UU KIP tidak taat azas. Dalam hal ini, ketentuan azas 
Maximum Access Limited Exemption justru disimpangi 
dengan adanya ketentuan dalam pasal 14-16 UU KIP 
yang membatasi informasi-informasi yang wajib dibuka 
oleh BUMN/D, Partai Politik, dan Organisasi Non-
Pemerintah. Prinsip maximum6fialah prinsip 
fundamental dalam hak atas informasi yang 
menentukan dua hal, pertama, pemberlakuan 
pengecualian informasi (yang dapat ditutup aksesnya) 
atau istilah teknisnya adalah exemption harus 
didasarkan pada asas kehati-hatian dengan 
menggunakan metode uji konsekuensi (consequential 
harm test) dan uji menimbang kepentingan publik 
(balancing public interest test). Kedua, pemberlakuan 
status kerahasiaan terhadap informasi memiliki batas 
waktu (tidak permanen). 

Pertahankan Pasal 17 
huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d, 
huruf e, huruf f, 
huruf i, dan huruf j  

Pasal Pasal 17 huruf a, b, c, d, e, f, i, dan j UU KIP ini 
memberikan batasan mengenai informasi yang 
dikecualikan, yakni mencakup Informasi Publik yang 
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik:  
1. dapat menghambat proses penegakan hukum 
2. dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak 

atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari 
persaingan usaha tidak sehat 

3. dapat membahayakan pertahanan dan keamanan 
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Negara 
4. dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia 
5. dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional 
6. dapat merugikan kepentingan hubungan luar 

negeri 
7. Merupakan informasi yang sifatnya dirahasiakan 
8. tidak boleh diungkapkan berdasarkan 

UndangUndang 
Artinya ketentuan ini memberikan jaminan agar 
pengungkapan informasi publik wajib mengedepankan 
kepentingan nasional. 

Pertahankan Pasal 17 
huruf g dah h 

Pasal 17 huruf g dan huruf h UU KIP ini memberikan 
batasan mengenai informasi yang dikecualikan, yakni 
mencakup Informasi Publik yang apabila dibuka dapat 
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi 
dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang dan 
dapat mengungkap rahasia pribadi. Artinya ketentuan 
ini memberikan jaminan agar setiap pengungkapan 
informasi publik memperhatikan perlindungan 
terhadap privasi masyarakat. 

Perlu perubahan 
Pasal 22 dengan 
menambahkan 
pengaturan terkait 
jangka waktu 
kewajiban Badan 
Publik untuk 
memberikan 
informasi kepada 

UU KIP tidak mengatur secara jelas tentang jangka 
waktu kewajiban Badan Publik untuk memberikan 
informasi kepada peminta informasi. Dalam Pasal 22 
UU KIP hanya dinyatakan bahwa Badan Publik hanya 
wajib memberitahukan informasi yang berada pada 
penguasaannya atau tidak kepada peminta informasi 
selambat-lambatnya sepuluh hari kerja yang dapat 
diperpanjang selambat-lambatnya tujuh hari kerja. 
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peminta informasi 

Perlu memperjelas 
struktur hukum 
dalam hal pembagian 
kewenangan yang 
jelas antar lembaga 
komisi informasi 
yang di pusat dan di 
daerah 

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
disebutkan beberapa kewenangan yang diberikan 
kepada Komisi Informasi. Menurut Pasal 24 ayat (1) 
Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, 
Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi 
Informasi kabupaten/kota. Namun, Pasal 26 ayat (1) 
tdak memberikan penjelasan tugas mana yang 
dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi 
Informasi provinsi, dan Komisi Informasi 
kabupaten/kota. Begitu juga dengan Pasal 27 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan 
beberapa kewenangan yang diberikan kepada Komisi 
Informasi. Dengan rumusan demikian dapat 
diasumsikan bahwa kewenangan yang disebutkan 
tersebut dapat dilaksanakan oleh Komisi Informasi 
Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan Komisi Informasi 
kabupaten/kota. Pada-hal, kewenangan-kewenangan 
ter-ten--tu seperti ”menetapkan kebijakan umum 
pelayanan Informasi Publik” dan ”menetapkan 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk Teknis” 
seharusnya menjadi kewenangan Komisi Informasi 
Pusat. Selain itu, ditemukan penggunaan istilah yang 
tidak konsisten antara Komisi Informasi, Komisi 
Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan Komisi 
Informasi kabupaten/kota dalam pelaksanaan 
kewenangannya seperti pada Pasal 26 dan Pasal 27. 
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Sehingga membingungkan kewenangan mana menjadi 
bagian siapa.  

Perlu perubahan 
Pasal 48 ayat (1)  

Ketentuan ini secara implisit menyatakan bahwa 
putusan komisi informasi yang tidak digugat hingga 
jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah 
diterimanya putusan tersebut maka putusan tersebut 
telah berkekuatan hukum tetap. Namun ketentuan ini 
belum memberikan prosedur yang jelas kepada 
pemohon informasi publik apabila pihak termohon 
tidak melaksanakan putusan komisi informasi yang 
telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Hal ini 
diperlukan agar terdapat prosedur yang jelas atas 
upaya yang dapat dilakukan oleh pemohon informasi 
publik apabila pihak termohon tidak melaksanakan 
putusan komisi informasi publik yan telah berkekuatan 
hukum tetap secara sukarela. Adapun rekomendasi 
prosedur sebagaimana dimaksud dapat mengadopsi 
ketentuan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Mahkamah 
Nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Oleh karena 
itu perlu merubah Pasal 48 ayat (1) dengan rumusan 
sebagai berikut 
 
asal 48 ayat 1 huruf a 
“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh 
apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa 
secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan 
Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan 
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tersebut” 
 
Pasal 48 ayat 1 huruf b 
Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa 
tidak mengajukan gugatan hingga jangka waktu 14 
(empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan 
tersebut, maka putusan tersebut telah berkekuatan 
hukum tetap dan dapat dimintakan penetapan 
eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang 
oleh pemohon informasi. 

Perlu perubahan 
Pasal 52 
  
 
 

Pasal 52 tersebut memang sudah mengatur mengenai 
pengenaan sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana 
dimaksud di atas, namun sebagaimana dijelaskan pada 
penjelasan Pasal 52 tersebut diketahui bahwa sanksi 
tersebut hanya mencakup pada Badan Publik bukan 
Negara (dalam hal ini; badan hukum, perseroan, 
perkumpulan, atau yayasan, dan orang yang 
memberikan perintah atau pimpinan Badan Publik 
bukan Negara), sedangkan sanksi terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik negara 
atau pejabat Badan Publik Negara belum diatur secara 
jelas. Bahwa semakin terbuka penyelenggaraan suatu 
Badan Publik untuk diawasi oleh masyarakat, 
penyelenggaraan Badan Publik tersebut semakin dapat 
dipertanggungjawabkan, oleh karena itu sanksi 
terhadap Badan Publik Negara atau pejabat Badan 
Publik Negara yang melanggar ketentuan dalam Pasal 
52 perlu diatur secara jelas agar Badan Publik Negara 
ataupun Pejabat Badan Publik Negara tidak dengan 
mudah mengabaikan pentingnya penyediaan informasi 
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publik, terutama terkait pelaksanaan putusan Komisi 
Informasi ataupun putusan pengadilan yang 
memerintahkan Badan Publik Negara atau pejabat 
Badan Publik Negara untuk memberikan sebagian atau 
seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon 
Informasi Publik. Dengan demikian Pasal 52 tersebut 
seharusnya diubah dengan menambahkan ketentuan 
sanksi terhadap Badan Publik Negara atau pejabat 
Badan Publik Negara, yakni dalam hal ini sanksi berupa 
pidana denda dan pidana tambahan berupa 
pengumuman putusan hakim. Oleh karena itu perlu 
merubah rumusan Pasal 52 menjadi sebagai berikut: 
 
Pasal 52 ayat 1 
Badan Publik bbukan negara yang dengan sengaja tidak 
menyediakan,  tidak memberikan, dan/atau tidak 
menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik 
secara berkala, Informasi Publik yang wajib 
diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang 
wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik 
yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai 
dengan UndangUndang ini, dan mengakibatkan 
kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
 
Pasal 52 ayat 2  
Badan Publik Negara dan/atau Pejabat Badan Publik 
Negara yang dengan sengaja tidak menyediakan,  
tidak memberikan, dan/atau tidak  menerbitkan 
Informasi Publik berupa Informasi Publik secara 
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berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan 
secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib 
tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang 
harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan 
UndangUndang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi 
orang lain dikenakan pidana denda paling banyak Rp 
5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pidana tambahan 
berupa penggumuman putusan hakim 

Perlu perubahan 
Pasal 51 – Pasal 62 

- Perumusan sanksi pidana pada undang-undang ini 
tidak dirumuskan secara komprehensif sesuai 
dengan asas dan tujuannya. Hal ini dapat dilihat 
dari tidak adanya perlindungan bagi pejabat 
publik yang dengan itikad baik mengungkapkan 
informsi untuk kepentingan publik, dan tidak ada 
sanksi bagi badan publik yang tidak menjalankan 
putusan komisi informasi yang telah bersifat final 
dan mengikat. 

Perlu pengaturan 
tata cara 
pembayaran ganti 
rugi oleh Badan 
Publik akibat 
pelanggaran Undang-
Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang 
KIP dengan 
Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan 
”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik” namun 
dalam undang-undang tidak ditemukan pengaturan 
lain mengenai ganti rugi sehingga membingungkan 
ketentuan lebih lanjut apa yang dimaksud. Dengan 
demikian, meskipun pasal ini menyebutkan mengenai 
tata cara pembayaran ganti rugi tetapi masih belum 
memenuhi indikator ketiga dari prinsip demokrasi 
sehingga memerlukan pengaturan lebih detil dalam 
undang-undang ini. Rumusan pasal ini perlu direvisi 
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atau perlu dibuat pasal baru yang memperjelas 
mengenai ketentuan ini. 

 
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Pertahankan pasal 
399 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2009 
tentang 
Penerbangan  

Bila terjadi pelanggaran udara, kewenangan untuk 
melakukan peyidikan terkait dengan ketentuan pidana 
diberikan kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). 
Hal tersebut seperti termaktub dalam Undang-Undang 
No.1 Tahun 2009. “Sesuai dengan aturan KUHAP, yang 
punya kewenangan untuk melakukan penyidikan 
sesuai dengan KUHAP itu adalah Polri dan PPNS,”  
 
Pasal 399: 
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 
di bidang penerbangan diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini.  

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berada di bawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik polisi Negara Republik 
Indonesia. Dari sisi keamanan kolaborasi Polri 
dengan PPNS (Penerbangan) ada benarnya, tetapi 
kalau sudah menyangkut pertahanan atau 
kedaulatan Negara tentu perlu koordinasi juga 
dengan TNI Angkatan Udara. Atau paling tidak UU 
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Penerbangan harus bersinergi dengan UU 
Pertahanan dan Keamanan. 
 

Bagaimana sinergitas dengan KNKT. Komite Nasional 
yang dibentuk adalah berdasarkan delegasi provisio 
dari undang-undang penerbangan. Secara mutatis 
mutandis, Komite Nasional yang dimaksud adalah 
Komite Nasional Penerbangan. 

 
35. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Pertahankan Pasal 7 
Undang - Undang 
Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan dalam kegiatan 
pelayanan langsung 
kepada masyarakat 
dilakukan oleh 
Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, 
badan hukum, 
dan/atau 
masyarakat.  

Pasal lain dalam UU terkait penyelenggaraan LLAJ 
yang dilakukan oleh masyarakat lebih pada 
keanggotaan dalam forum LLAJ, selanjutnya pada 
Pasal 256 peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan LLAJ sebagaimana juga dalam 
peraturan pelaksana UU Nomor 22 Tahun 2009 yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan menyebutkan peran masyarakat dalam 
penyelenggaraan angkutan jalan hanya dibatasi pada 
pemberian masukan, pendapat dan pertimbangan, 
serta dukungan terhadap pemantauan pelaksanaan, 
dan pelaporan terhadap penyelenggaraan angkutan 
jalan. 
Sebagai penyelenggara pelayanan langsung kepada 
masyarakat sebagaimana dalam Pasal 7 masyarakat 
memiliki kewenangan dalam kegiatan pelayanan 
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langsung dalam penyelenggaraan angkutan jalan. Pasal 
7 ini dapat menjadi payung hukum keberadaan ojek 
baik konvensional maupun non konvensional (secara 
perorangan) dan mobil omprengan/taksi plat hitam, 
karena mereka bagian dari masyarakat yang termasuk 
dalam penyelenggara kegiatan pelayanan langsung 
kepada masyarakat tanpa harus berbentuk 
badan/lembaga seperti Koperasi, PT, dsb. 

Perlu perubahan 
pasal 152 ayat (3) 
Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan dengan Pasal 7 
ayat 3 Permenhub 
No. 26 Tahun 2017 
 
 

Terkait angkutan umum tidak dalam trayek UU Nomor 
22 Tahun 2009 
Pasal 152 ayat (3) menyebutkan bahwa “Wilayah 
operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal 
kebutuhan taksi ditetapkan oleh: 
a. walikota untuk taksi yang wilayah operasinya 

berada dalam wilayah kota; 
b. bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada 

dalam wilayah kabupaten; 
c. gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya 

melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten 
dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau 

d. Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana 
dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk 
taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah 
provinsi. 

Permenhub No. 26 Tahun 2017 
Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa wilayah operasi 
angkutan taksi ditetapkan oleh : 
a. Kepala Badan, untuk wilayah operasi taksi yang  

melampaui lebih dari 1 daerah provinsi di wilayah 
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Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi 
(Jabodetabek); 

b. Gubernur, untuk wilayah operasi taksi yang 
melampaui lebih dari 1 daerah kabupaten/kota 
dalam 1 provinsi; 

c. Bupati/Walikota untuk wilayah operasi taksi yang 
seluruhnya berada dalam wilayah 
kabupaten/kota. 

Terdapat potensi disharmoni ataupun multitafsir 
dimana UU menetapkan kewenangan penetapan oleh 
Menteri sedangkan Permenhub penetapan oleh 
Kepala Badan. Selain itu terdapat juga Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2016 yang 
pada ketentuan penutupnya menyebutkan bahwa 
semua peraturan menteri terkait penyelenggaraan 
transportasi berintegrasi antarmoda dan intermoda 
wajib dan mendasarkan pada Peraturan Menteri No. 
66 Tahun 2016 yang mendelegasikan kewenangan 
dari Menteri kepada Kepala Badan. Adapun dasar 
hukum dari Peraturan Menteri ini adalah berdasarkan 
pada Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2015. Secara 
hirarki peraturan perundang-undangan, Perpres 
berada di bawah UU sehingga dapat menimbulkan 
multi tafsir dan tumpang tindih kewenangan. 
Kepala Badan yang dimaksud adalah Kepala Badan 
Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi 

Pertahankan Pasal 
138, Pasal 139, Pasal 
158 Undang-Undang 

Dalam pasal 138, 139 dan 158 UU No. 22 Tahun 2009 
disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan angkutan umum, Pemerintah wajib 
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Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan dengan Pasal 
139 (4) 
 
 

menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa 
angkutan orang dan/atau barang antarkota 
antarprovinsi serta lintas batas negara, Pemerintah 
menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis 
Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang 
dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan 
perkotaan namun pada pasal Pasal 139 (4) UU No. 22 
Tahun 2009 tentang Penyediaan Jasa Angkutan Umum 
dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Hukum lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Didalam Peraturan Menteri Perhubungan RI 
No. 66 tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang 
Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola 
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 
Bekasi. 

Perlu penyamaan 
persepsi agak tidak 
menimbulkan 
perbedaan 
penafsiran 

Pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menurut 
PP No. 65 Tahun 2005 adalah ketentuan tentang jenis 
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan 
wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga 
secara minimal, sedangkan Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah 
ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh 
Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, 
nyaman, terjangkau, setara dan teratur. 
Baik SPM Kementerian Perhubungan maupun SPM 
Kementerian Dalam Negeri dapat di implementasikan 
meskipun merupakan 2 hal yang berbeda, oleh karena 
itu perlu penyamaan persepsi agak tidak menimbulkan 
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perbedaan penafsiran. 

Perlu penyelarasan 
antara UU Nomor 22 
Tahun 2009 tentang 
LLAJ dengan PP 
Nomor 65 Tahun 
2005 tentang 
Pedoman 
Penyusunan dan 
Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal 

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
Angkutan Jalan kewajiban pemenuhan SPM 
dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum 
sedangkan PP No. 65 Tahun 2005 kewajiban 
pemenuhan SPM oleh Pemerintah Provinsi dan 
Kab/Kota. 

 
36. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
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Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat (3) 
diatur rumusan 
norma yang 
mengatur ketentuan 
pidana dalam hal 
penyalahgunaan atau 
peredaran gelap zat 
baru yang 
berdasarkan uji 
laboratorium 
forensik memiliki 

Dari segi hirarki peraturan perundang-undangan, 
Peraturan Menteri tidak dapat mengubah ketentuan 
lampiran undang-undang yang merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari undang-undang.  
 
Meski demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 
tersebut, perubahan penggolongan narkotika telah 
dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni berdasarkan: 
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 

2014; 
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 

2017. 
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karakteristik yang 
sama dengan 
narkotika dan 
prekursor narkotika 
 

Untuk mengantisipasi lamanya perumusan perubahan 
penggolongan narkotika atas penyalahgunaan 
beberapa zat baru (new psychoactive substances/NSP) 
yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan yang belum termasuk dalam golongan 
narkotika maupun prekursor narkotika sebagaimana 
diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II UU Narkotika, 
perlu diatur rumusan norma yang mengatur 
ketentuan pidana dalam hal penyalahgunaan atau 
peredaran gelap zat baru yang berdasarkan uji 
laboratorium forensik memiliki karakteristik yang 
sama dengan narkotika dan prekursor narkotika. 
 
Catatan : 
Dalam Pasal 6 ayat (3) RUU Perubahan UU Narkotika, 
perubahan dan/atau penambahan jenis narkotika ke 
dalam penggolongan Narkotika diatur dengan 
Peraturan Kepala BNN. 

Perlu perubahan 
Pasal 49 ayat (3) 

Dari segi hirarki peraturan perundang-undangan, 
Peraturan Menteri tidak dapat mengubah ketentuan 
lampiran undang-undang yang merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari undang-undang.  

Perlu perubahan 
Pasal 74 ayat (2) 

Upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, 
dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian 
grasi harusnya tidak diatur dalam Bab XII yang 
mengatur tentang Penyidikan, Penuntutan, dan 
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; 
 
Dari segi kejelasan rumusan terdapat kontradiksi 
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dalam frasa ”harus dipercepat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 

Perlu perubahan 
Pasal 75  
 

Pasal 75 yang mengatur kewenangan BNN, secara 
eksplisit menyebutkan “penyidik BNN berwenang..” 
berarti kewenangan-kewenangan tersebut khusus 
untuk penyidik BNN dan tidak berlaku untuk penyidik 
Polri dan PPNS. Namun, dalam penjelasan Pasal 75 
huruf i yang mengatur tentang kewenangan 
penyadapan disebutkan “penyidik BNN atau penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia” sehingga ada 
kontradiksi antara rumusan Pasal 75 dengan 
penjelasannya. 

Perlu perubahan 
Pasal 76 

Pasal 76 yang mengacu pada Pasal 75 huruf g, 
mengatur tentang kewenangan BNN melakukan 
penangkapan. Dalam prakteknya, rumusan ini 
menimbulkan permasalahan karena adanya 
multitafsir, apakah penyidik Polri dan PPNS juga 
berwenang melakukan penangkapan untuk waktu 
paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam 
sebagaimana BNN (vide Pasal 81 dan Pasal 82), 
mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP 
mengatur bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk 
paling lama satu hari. 

Perlu perubahan 
Pasal 77 

Ketentuan Pasal 77 yang mengacu pada ketentuan 
Pasal 75 huruf i, mengatur tentang kewenangan BNN 
melakukan penyadapan tetapi dalam rumusan 
pasalnya disebutkan “Penyidik” sehingga ada 
multitafsir apakah juga berlaku untuk penyidik Polri 
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(vide Pasal 81). 
 
Rumusan pasal ini akan menjadi jelas apabila 
pengertian “penyidik” pada ketentuan Pasal 75 
diperjelas, atau pasal ini diubah rumusannya menjadi 
menyebutkan secara rinci penyidik yang diberi 
kewenangan melakukan penyadapan. 

Perlu perubahan 
Pasal 78 

Ketentuan Pasal 78 yang mengacu pada ketentuan 
Pasal 75 huruf i, mengatur tentang kewenangan BNN 
melakukan penyadapan tetapi dalam rumusan 
pasalnya disebutkan “Penyidik” sehingga ada 
multitafsir apakah juga berlaku untuk penyidik Polri 
(vide Pasal 81). 
 
Rumusan pasal ini akan menjadi jelas apabila 
pengertian “penyidik” pada ketentuan Pasal 75 
diperjelas, atau pasal ini diubah rumusannya menjadi 
menyebutkan secara rinci penyidik yang diberi 
kewenangan melakukan penyadapan. 

Perlu perubahan 
Pasal 79 dengan 
memperjelas 
pengertian penyidik 

Pasal 79 mengatur tentang under cover buy dan 
controlled delivery. Persoalan dalam ketentuan ini 
serupa dengan yang ada pada Pasal 77 dan Pasal 28 di 
mana tidak jelas apakah kata “penyidik” dalam 
rumusan pasal termasuk juga penyidik Polri? 
 
Rumusan pasal ini akan menjadi jelas apabila 
pengertian “penyidik” pada ketentuan Pasal 75 
diperjelas, atau pasal ini diubah rumusannya menjadi 
menyebutkan secara rinci penyidik yang diberi 
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kewenangan melakukan penyadapan. 

Perlu perubahan 
Pasal 82 ayat (2) 

Tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud 
dengan “bahan bukti” dan apa yang membedakannya 
dengan barang bukti karena KUHAP juga tidak 
mengenal nomenklatur “bahan bukti” sehingga 
multitafsir dan perlu diatur dalam penjelasan.  

Perlu perubahan 
Pasal 86 

Harusnya UU Narkotika menyebutkan secara tegas 
dan spesifik “alat bukti elektronik” sebagai salah satu 
alat bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana 
narkotika di samping alat bukti yang diatur dalam 
KUHAP. Dengan demikian, rumusan norma dalam 
Pasal 86 ayat (1) juga tidak perlu menyebutkan kata 
“dapat”.  
 
Ketentuan Pasal 86 ayat (2) yang mengatur apa saja 
yang dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, 
harusnya diatur dalam penjelasan karena bukan 
merupakan norma.  

Perlu perubahan 
Pasal 88-95 

UU Narkotika menggunakan nomenklatur “barang 
sitaan” sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur 
“benda sitaan”. Secara substanstif, kualifikasi benda 
sitaan dalam KUHAP (vide Pasal 39 KUHAP) masih 
relevan dengan barang sitaan dalam UU narkotika. 

Perlu perubahan 
Pasal 91 ayat (5) 
 

Untuk pemusnahan barang sitaan yang dilakukan oleh 
penyidik, tidak tepat apabila merujuk pada ketentuan 
Pasal 75 huruf k karena ketentuan tersebut secara 
eksplisit hanya berlaku untuk penyidik BNN. Oleh 
karena itu perlu dirumuskan menjadi sebagai berikut: 
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Pasal 75 huruf k: 
Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN 
berwenang: 
k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

Perlu perubahan 
Pasal 99 ayat (1) 
 

orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak 
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan 
nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan 
kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. 

Perlu perubahan 
Pasal 101 ayat (3) 
 

Terdapat inkonsistensi antara ketentuan pasal ini 
dengan penjelasannya di mana dalam hal penggunaan 
aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor 
narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari 
tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika yang 
dinyatakan dirampas untuk negara, penjelasan 
memuat kata “dapat” sedangkan dalam rumusan 
normanya tidak ada. 
 
Ketentuan Pasal 101 ayat (3) berlaku untuk seluruh 
harta kekayaan atau harta benda yang merupakan 
hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika 
dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana 
narkotika dan prekusor narkotika sedangkan menurut 
ketentuan Pasal 47 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 2013, 
hanya terbatas pada penggunaan uang hasil aset 
tindak pidana narkotika sehingga multitafsir. 
 
Ketentuan Pasal 101 ayat (3) tidak mengatur tentang 
aset yang dirampas untuk negara digunakan untuk 
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pembayaran premi namun dalam penjelasannya 
dicantumkan dan diatur juga dalam PP Nomor 40 
Tahun 2013.   

Perlu perubahan 
Pasal 111 dan Pasal 
112 

Rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 tIdak 
mempertimbangkan unsur Kesengajaan. Apabila pada 
seseorang didapati ada narkotika dalam bentuk 
tanaman maupun bukan tanaman padanya maka 
terdapat dua kemungkinan yakni sebagai pengedar 
atau pemakai yang harus direhabilitasi. Namun dengan 
rumusan pasal yang demikian, maka dalam hal ini tidak 
menjadi penting pembuktian apakah kepemilikan 
seseorang terhadap narkotika adalah untuk 
dikonsumsi pribadi ataukah untuk diedarkan (hal itu 
tidak perlu dibuktikan). Ini menjadi celah untuk 
menghukum seorang pemakai seolah-olah ia adalah 
pengedar dan menjadi ruang bagi oknum penegak 
hukum menyalahgunakan pasal ini.  
 
Apabila dikaitkan dengan Pasal 127, yang merupakan 
ketentuan pidana bagi penyalahguna yang memuat 
ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna yang terbukti 
sebagai korban penyalahguna, persoalan Pasal 111 
dan Pasal 112  menjadi semakin nyata. Pasal 127 
merupakan ketentuan ini selaras dengan tujuan 
undang-undang Narkotika sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 4 untuk menjamin hak rehabilitasi bagi 
para penyalahguna.  
Dalam prakteknya, terdapat kecenderungan Jaksa 
menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika  
bagi pengguna narkotika. Secara teknis pasal 111 dan 
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Pasal 112 UU Narkotika lebih mudah dibuktikan 
dibandingkan ketentuan pasal 127 UU Narkotika. Pasal 
127 yang mengamanatkan pembuktian seseorang  
sebagai pengguna narkotika dan mempertimbangkan 
hal-hal lain diluar sekedar menguasai narkotika 
tersebut. Selain itu, ancaman pidana Pasal 111 dan 
112 UU Narkotika minimal 4 tahun dan maksimal 12 
tahun, lebih berat dari pasal 127 UU Narkotika yang 
hanya dikenai pidana paling lama 4 tahun untuk 
narkotika golongan I. Demikian juga Pasal 127 ayat (1) 
UU Narkotika jarang disertakan oleh jaksa dalam hal 
tersangka adalah pengguna, agar pemidanaan 
langsung masuk ke Pasal 111 ayat (1) ataupun Pasal 
112 ayat (2) UU narkotika. Dalam beberapa putusan 
MA, hal ini dikritik oleh Hakim. 
 
Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 misalnya 
menyebut ketentuan Pasal 112 sebagai pasal 
keranjang sampah atau pasal karet. Sedangkan dalam 
Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2012, hakim 
memperingatkan pengabaian ketentuan Pasal 127 
oleh aparat penegak hukum dalam dakwaan terhadap 
pemakai atau pengguna berpotensi menimbulkan 
pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi 
Terdakwa. 
 
Penelitian ICJR dan Lembaga Kajian dan Advokasi 
Untuk Independensi Peradilan (LeIP) mengenai 
implementasi Putusan MA terhadap penggunan 
Narkotika selama Tahun 2012: dari 37 sampel putusan, 
Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menempati posisi 
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yang paling banyak digunakan sebagai dasar 
penuntutan dengan persentase lebih dari 20 Putusan, 
disusul Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, dan 
berbanding dengan itu pasal 127 UU Narkotika 
menempati urutan paling bawah.  
 
Revisi pengaturan pasal 111 dan 112 perlu dilakukan 
untuk mengembalikan ke pendekatan utama UU 
narkotika dibentuk yaitu aspek kesehatan masyarakat 
dan memberikan diferensiasi perlakuan yang jelas 
terhadap korban penyalahguna dengan pengedar 
narkotika untuk mendapatkan hasil penegakan hukum 
yang efektif.  

Perlu perubahan 
Pasal 127 
 

Beberapa catatan terhadap ketentuan Pasal 127 yang 
menyebabkan implementasinya tidak efektif di 
antaranya: 
• Tidak ada pidana denda; 
• Sebagian besar penyalah guna pasti menguasai 

narkotika sehingga lebih sering digunakan Pasal 
111 dan Pasal 112. 

• Terdakwa didakwa sebagai penyalah guna tetapi 
untuk dapat direhabilitasi, harus dalam kualifikasi 
sebagai pecandu narkotika atau korban 
peyalahgunaan narkotika, konsekuensi yuridisnya 
terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan sebagai 
penyalah guna, untuk dapat menuntut pecandu 
narkotika atau korban peyalahgunaan narkotika 
menjalani rehabilitasi maka Penuntut Umum 
terlebih dahulu harus menuntut bebas penyalah 
guna; 
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• Harusnya untuk memudahkan penyusunan surat 
dakwaan dan pembuktian maka ketentuan pidana 
untuk pecandu narkotika dan korban 
peyalahgunaan narkotika diatur secara tegas 
dalam ketentuan pidana, yakni dipisahkan dengan 
penyalah guna (vide Pasal 103) karena penyalah 
guna dengan pecandu narkotika dan korban 
penyalahgunaan narkotika bukan bersifat 
subsidiaritas atau gradasi; 

• Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) harusnya 
tidak diatur dalam ketentuan pidana. 

Perlu perubahan 
Pasal 131 

Salah satu hak masyarakat yang diatur dan dilindungi 
secara hukum dalam Pasal 106 huruf a adalah hak 
untuk memberikan informasi adanya dugaan telah 
terjadi tindak pidana Narkotika dan prekursor 
narkotika. Sejalan dengan penekanan kata “hak” yang 
artinya bukan merupakan suatu pembebanan 
kewajiban, Pasal 107 juga menyatakan, “Masyarakat 
dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang 
atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan 
atau peredaran gelap narkotika dan prekursor 
narkotika” namun  
Pasal 131 mengesampingkan hak tersebut dengan 
mengkriminalisasi setiap orang yang dengan sengaja 
tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. 
Pasal ini merupakan bentuk kriminalisasi yang 
berlebihan. Jika dilihat dari dimensi materi muatan, 
pasal ini justru bertentangan dengan asas 
pengayoman dengan indikator jaminan perlindungan 
masyarakat. Alih-alih melindungi masyarakat, pasal ini 
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justru dapat membahayakan masyarakat.  
 
Dalam prakteknya, ketentuan pasal ini juga sangat 
sulit diterapkan.  

Perlu perubahan 
Pasal 128 ayat (1) 
dan Pasal 134 

Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 134 ini merupakan 
kriminalisasi juga terhadap pecandu narkotika yang 
sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak 
melaporkan diri serta keluarga dari pecandu narkotika 
tersebut yang dengan sengaja tidak melaporkannya, 
termasuk orang tua atau wali dari pecandu narkotika 
yang belum cukup umur. 
 
Yang dipidana harusnya perbuatan pecandu narkotika 
yang menyalahgunakan narkotika bukan perbuatan 
tidak melaporkan penggunan narkotika karena pada 
praktek penegakan hukumnya, penerapan ketentuan 
pidana ini tidak efektif dan tidak implementatif karena 
hampir tidak pernah didakwakan secara kumulatif 
dalam surat dakwaan.  
 
Namun sekalinya ada contoh kasus di Jakarta Barat, 
yakni ketika ketentuan pidana ini diberlakukan kepada 
istri dari seorang pecandu narkotika yang juga menjadi 
terdakwa dalam perkara narkotika, alhasil yang 
menjadi korban dari rezim penegakan hukum ini 
adalah anak-anak mereka. 
Jika dilihat dari dimensi materi muatan, pasal ini justru 
bertentangan dengan asas pengayoman dengan 
indikator jaminan perlindungan masyarakat. Alih-alih 
melindungi masyarakat, pasal ini justru dapat 
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membahayakan masyarakat.  
 
Di samping itu penerapan pasal ini juga berpotensi 
menimbulkan ketidakadilan dalam hal pecandu 
narkotika diberi kesempatan untuk rehabilitasi 
sedangkan terhadap masyarakat (setiap orang), orang 
tua atau wali, dan keluarga pecandu narkotika sebagai 
pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam tindak 
pidana narkotika diancam dengan pidana 
penjara/kurungan dan denda. 

Perlu perubahan 
Pasal 130 ayat (1) 
dengan mengatur 
mekanisme 
perampasan aset 
sebagai pidana 
tambahan terhadap 
korporasi atau dalam 
hal korporasi tidak 
membayar denda 
(Perma Nomor 13 
Tahun 2016). 
 

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 
115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 
120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 
125, 
Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, 
selain pidana penjara dan denda terhadap 
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 
korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 
(tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal-Pasal tersebut. 
 
Penjatuhan pidana denda sebagai pidana pokok 
terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana 
narkotika tidak bersifat imperatif atau multitafsir 
karena dalam rumusan pasalnya menggunakan kata 
“dapat”.   
Pidana penjara dan denda terhadap pengurus 
koperasi harusnya diatur dalam norma tersendiri.  



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017364

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 137 

Ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam UU 
Narkotika tidak efektif dan tumpang tindih dengan UU 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  

Perlu perubahan 
Pasal 140 dan Pasal 
141 

Perlu dibuat batasan yang tegas untuk membedakan 
perbuatan aparat penegak hukum yang secara mens 
rea memang dimaksudkan untuk menguasai atau 
menyimpan barang sitaan secara melawan hukum 
dengan tindakan yang bersifat administratif yang pada 
dasarnya tidak bisa dikriminalisasi, misalnya tidak 
membuat berita acara penyitaan, surat pemberitahuan 
penyitaan atau surat penetapan status barang sitaan 
karena UU Narkotika mengkriminalisasi tindakan 
aparat penegak hukum yang bersifat administratif 
yang diancam dengan sanksi pidana (vide Pasal 140 
dan Pasal 141). 
 
Sebagai contoh hal penyidik tidak melakukan 
penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, atau 
tidak memberitahukan penyitaan yang dilakukannya 
kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, memang 
dari perbuatan tersebut terdapat indikasi untuk 
menguasai barang sitaan secara melawan hukum 
tetapi yang harusnya disasar adalah niat jahatnya 
(mens rea), motivasinya mengapa tidak membuat 
berita acara penyitaan, inilah yang harusnya 
dikriminalisasi, yakni dalam yang bersangkutan secara 
nyata menguasai barang sitaan secara melawan 
hukum, bukan perbuatannya yang tidak melakukan 
tindakan administratif (vide Pasal 140 ayat (1) jo. Pasal 
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87). 
 
Demikian juga dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) 
yang memberikan kewenangan kepada Kepala 
Kejaksaan Negeri untuk menetapkan status barang 
sitaan narkotika dan prekursor narkotika dalam waktu 
7 (tujuh) hari. Pelaksanaan kewenangan tersebut 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kebijakan 
Kepala Kejaksaan Negeri untuk menetapkan apakah 
barang sitaan digunakan untuk kepentingan 
pembuktian perkara, pengembangan iptek, pendidikan 
dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. 
 
Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri tidak 
melaksanakan ketentuan tersebut atau terjadi 
penyalahgunaan wewenang maka perbuatannya 
merupakan maladministrasi yang harusnya dikenai 
sanksi administratif, bukan sanksi pidana, kecuali 
dalam hal ditemukan indikasi tindak pidana, misalnya 
karena dilatarbelakangi suap, perbuatan curang, 
sebagai turut serta atau pembantuan menguasai 
barang sitaan secara melawan hukum, mengingat 
barang sitaan belum dalam penguasaan pihak 
Kejaksaan. 
 
Catatan: RUU Narkotika masih mengatur ketentuan 
pidana yang mengkriminalisasi tindakan administratif 
aparat penegak hukum, harusnya cukup sanksi 
administratif. 
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Perlu perubahan 
Pasal 148 
 

Berangkat dari adagium qui non potest solvere in aere, 
luat in corpore yang berarti siapa tidak mau membayar 
maka ia harus melunasinya dengan derita badan, 
pembentuk UU mengatur pidana penjara pengganti 
denda dalam UU narkotika. Entah apa legal reasoning 
pembentuk UU mengatur demikian, mengingat 
penjatuhan pidana denda yang terlalu besar dalam UU 
Narkotika tidak implementatif sehingga timbul 
pertanyaan apakah ketidakmampuan terdakwa untuk 
membayar denda merupakan suatu kejahatan 
sehingga terdakwa patut untuk dijatuhi pidana penjara 
pengganti denda paling lama 2 (dua) tahun, meskipun 
menurut ketentuan Pasal 103 KUHP hal tersebut 
dimungkinkan namun kebijakan ini perlu dikritisi. 

Perlu perubahan 
Ketentuan pidana 
minimum denda 

Besaran minimum khusus pidana denda dalam 
beberapa ketentuan pidana tindak pidana narkotika 
tidak realistis karena nominalnya terlalu besar dan 
tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi 
terdakwa pada umumnya. Demikian juga dalam hal 
seluruh harta kekayaan terdakwa hasil dari tindak 
pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang 
telah dilakukan penyitaan.    
Tidak efektifnya penjatuhan pidana denda yang terlalu 
besar, berkorelasi terhadap over capacity jumlah 
penghuni rutan dan meningkatnya biaya untuk 
menghidupi terpidana perkara narkotika yang 
bersumber dari APBN. 

Perlu perubahan 
Ketentuan pidana 

Jika dibandingkan dengan UU narkotika sebelumnya 
(UU No.27 Tahun 1997 tentang Narkotika), UU ini 
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minimum mencantumkan ancaman sanksi pidana yang lebih 
berat. Hampir pada setiap pasal ketentuan pidananya 
mencantumkan ancaman pidana minimal yang cukup 
tinggi sehingga dirasa menimbulkan ketidakadilan 
dalam penerapannya.  
 
Terhadap ancaman pidana minimum ini Mahkamah 
Agung telah mengeluarkan  
Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan 
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 
menyimpangi ketentuan tersebut. Dalam SEMA itu, 
hakim diperbolehkan untuk menyimpangi ketentuan 
pidana minimum khusus dengan membuat 
pertimbangan yang cukup dengan menyatakan bahwa: 
“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus 
didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa 
mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 
persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana 
pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai 
pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 
Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat 
dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana 
minimum khusus dengan membuat pertimbangan 
yang cukup. 
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Perlu perubahan 
Pasal 8 dengan 
mengubah ketentuan 
tersebut dengan 
memasukan “Juru 
Sita” 

Susunan pengadilan tersebut tidak disebutkan adanya 
“Juru Sita” apakah memang tidak diperlukan juru sita 
di dalam pengadilan Tipikor, karena di dalam Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 terdapat peran Juru 
Sita di dalam proses peradilan. 

Perlu perubahan 
Pasal 11 dengan 
mengubah ketentuan 
tersebut dengan 
menyesuaikan UU 
KPK. 

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. 
 

Perlu perubahan 
Pasal 26 dengan 
mengubah ketentuan 
tersebut dengan 
mengacu pada UU 
KPK 

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 
sebanyak-banyaknya 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 
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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.  

 
38. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 1 dengan 
penambahan frasa 
pengertian terkait 
dengan jabatan 
“Panitera” dan “Juru 
Sita” 

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 
undang-undang 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. 

Peru perubahan 
Pasal 2 ayat (4) 
dengan Membentuk 
substansi hukum 
yang mendukung 
asas ini, menciptakan 
struktur birokrasi 
yang efektif dan 
efisien di lingkungan 
peradilan, dan 

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.  
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membangun budaya 
hukum yang 
mencegah adanya 
pungli dan mafia 
peradilan 

Perlu perubahan 
Pasal 3 ayat (2) 
dengan melakukan 
revisi terhadap 
pengaturan Pasal 3 
ayat (2) agar tidak 
multitafsir 

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. 

Perlu mencabut 
Pasal 4 ayat (2)  

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.  

Perlu ada norma 
lebih lanjut yang 
mengatur mengenai 
penerimaan hakim 
sebagai konsekuensi 
dari pengaturan 
Pasal 5 ayat (2) 

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” 
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oleh sebab itu perlu adanya perombakan sistem 
penerimaan hakim. 
 
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.  

Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat (2) 
dengan mengganti 
“undang-undang” 
menjadi “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 undang-
undang 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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Perlu perubahan 
Pasal 7 dengan 
memasukan unsur 
“tertangkap tangan” 
sebagai salah satu 
unsur pengecualian. 

Dari pengaturan tersebut, bagaimana dengan perihal 
“tertangkap tangan”, pengecualian yang dimaksud 
dalam pasal tersebut apakah dapat mencakup 
pengecualian yang ada pada proses “tertangkap 
tangan”.  

Perlu perubahan 
Pasal 8 ayat dengan 
menambahkan 
“wajib 
memperhatikan 
putusan-putusan 
hakim 
(yurisprudensi) 
dalam kasus yang 
serupa” (2) 

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”. 

Perlu perubahan 
Pasal 9 dengan 
melakukan 
perumusan ulang 
terhadap ketentuan 
tersebut dengan 
memperhatikan 
Putusan MK yang 
telah memperluas 
pranata Pra 
Peradilan 

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. 
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Perlu perubahan 
Pasal 10 ayat (1) 
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. 

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 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.  

Perlu perubahan 
Pasal 15 dengan 
melakukan 
penambahan 
pengaturan yang 

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 
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menyebutkan 
ketentuan lebih 
lanjut akan diatur 
dalam Peraturan 
Mahkamah Agung 

bertugas? 

Perlu perubahan  
Pasal 16 dengan 
memberikan 
rumusan yang 
bersifat “alternatif” 
sehingga jika terjadi 
tindak pidana yang 
menyebabkan 
korban sipil dengan 
pelaku adalah militer 
maka dikenakan 
peradilan umum. 

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?. 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”. 

Perlu perubahan  
Pasal 17 ayat (3) dan 
(4) agar tidak terjadi 
multi tafsir dengan 
melakukan revisi 
terhadap frasa: 
- Jaksa menjadi 

penuntut 
umum; 

- Advokat menjadi 
kuasa 
hukum/penasiha

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 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 375

Rekomendasi  Penjelasan  

t hukum; 
- Panitera menjadi 

panitera sidang; 

“penuntut umum, dan panitera sidang” 

Perlu perubahan  
Pasal 24 ayat (2) 
dengan 
mengakomodasi 
putusan yang telah 
diterbitkan oleh MK 

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-
XI/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 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.   

Perlu perubahan  
Pasal 5 ayat 2 
sehingga secara 
administrasi dan 
keuangan Pengadilan 
Pajak terletak pada 
satu unit yaitu MA 

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 
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tidak lagi berada 
dalam dua kaki 

Departemen Keuangan?  

Perlu perubahan  
Pasal 54 dengan 
merevisi ayat (3) 
menjadi: “Putusan 
pengadilan 
dilaksanakan sesuai 
dengan isi putusan”. 

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.  

Perlu 
revisi/perumusan 
ulang terhadap Pasal 
56 

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

Perlu 
revisi/perumusan 
ulang terhadap 
ketentuan  
Pasal 57 

Saat ini telah terbit Undang-Undang Bantuan Hukum, 
oleh sebab itu pengaturan mengenai bantuan hukum 
perlu kembali diharmoniskan dan disinkronkan. 
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39. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu dikaji apakah 
waktu 5 (lima) hari 
untuk penundaan 
transaksi terlalu 
singkat atau sudah 
cukup, agar 
penegakan hukum 
dapat dilaksanakan 
secara optimal. 

Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa: 
Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja. Perlu 
dikaji apakah waktu 5 (lima) hari untuk penundaan 
transaksi terlalu singkat atau sudah cukup, agar 
penegakan hukum dapat dilaksanakan secara optimal. 

Perlu dikaji apakah 
waktu 30 (tiga puluh) 
hari untuk 
pemblokiran terlalu 
singkat atau sudah 
cukup, agar 
penegakan hukum 
dapat dilaksanakan 
secara optimal. 

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa: 
Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Perlu 
dikaji apakah waktu 30 (tiga puluh) hari untuk 
pemblokiran terlalu singkat atau sudah cukup, agar 
penegakan hukum dapat dilaksanakan secara optimal. 

Perlu perubahan 
Pasal 12 ayat (1) agar 
menjadi lebih jelas 
dan tidak 
menimbulkan beban 
biaya berlebihan 
kepada stakeholder 
 

Dalam pasal ini, terdapat rumusan yang tidak jelas 
sebagai berikut:  
1. Frasa “Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 

(LTKM) yang sedang disusun” apakah mencakup 
informasi transaksi keuangan dalam proses 
Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due 
Diligence (EDD)? 

2. Frasa “pihak lain” apakah mencakup jasa pihak 
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ketiga (outsourcing services yang masih banyak 
digunakan kantor Pusat/Regionaln Bank Asing untuk  
melakukan CDD dan EDD? 

 
Jika dibaca secara letterlijk akan mengakibatkan 
hambatan dalam pelaksanaan Program Anti Pencucian 
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 
(APU/PPT) khususnya untuk Bank Asing.  

Perlu perubahan 
Pasal 30 
 

1 Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) langsung diatur 
dalam Undang-Undang sedangkan untuk substansi 
yang sama diserahkan sepenuhnya kepada 
Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) 

2 Ketentuan sanksi berpotensi diskriminatif karena 
masing-masing tunduk pada ketentuan yang 
dibuat oleh LPP. 

3 Sanksi denda yang tunduk pada Peraturan Kepala 
PPATK dinyatakan sebagai PNBP sedangkan sanski 
denda yang tunduk pada peraturan BI dan OJK 
tidak masuk ke dalam PNBP. 

4 Sanksi denda sampai dengan saat ini belum dapat 
efektif dilaksanakan menunggu kesesuaian 
pandangan di antara LPP dan PPATK. 

 

Perlu perubahan 
Pasal 31 
  

1 Penggunaan frasa “dan/atau” pada pasal 31 ayat 
(1) menimbulkan perbedaan pandangan tentang 
apakah masih terdapat kewenangan pengawasan 
kepatuhan oleh PPATK terhadap Pihak pelapor 
yang sudah ada LPPnya. 

2 Terdapat potensi konflik antara PPATK dan LPP 
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dalam implementasinya. 
3 Terdapat potensi disharmoni pada peraturan 

pelaksanaan oleh PPATK dan LPP. 
4 Disharmoni peraturan pelaksanaan undang-

undang dapat mengakibatkan tidak efektif dan 
efisiennya pelaksanaan undang-undang. 

Perlu perubahan 
Pasal 65 dan  
Pasal 67 dengan 
Mengkaji lebih jauh 
opsi untuk 
menyelesaikan 
persoalan apakah 
memang perlu 
dilakukan pada 
tataran norma 
ataukah cukup 
diperjelas 
mekanisme 
pelaksanaan di 
lapangan kepada 
para penegak 
hukum. 
  

1 Pengertian aset hanya menyangkut transaksi 
keuangan di Penyedia Jasa Keuangan sehingga 
jangkauannya sangat terbatas. 

2 Pasal 67 mensyaratkan adanya pelaksanaan Pasal 
65. Dalam praktek banyak aset yang diduga kuat 
berasal dari tindak pidana tetapi tidak dapat 
diproses dengan Pasal 67 karena tidak dimulai 
dengan pelaksanaan Pasal 65. Akibatnya status 
aset menjadi terkatung-katung. 

Perlu perubahan 
Pasal 77 

Pada prinsipnya dalam KUHAP, Penuntut Umum 
berkewajiban melakukan pembuktian seluruh unsur 
yang didakwakan, namun dalam UU TPPU, rumusan 
Pasal 69 dan Pasal 77 memberikan kesempatan pada 
Terdakwa untuk membuktikan sebaliknya dakwaan 
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Jaksa (Penuntut Umum),  terutama yang terkait 
dengan harta hasil kejahatan (Proceeds of Crimes). 
 
Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan pembuktian 
dalam KUHAP pada umumnya.  

Perlu perubahan 
Pasal 69 dengan 
merubah rumusan 
pasal menjadi: 
“Untuk dimulainya 
penyidikan, 
penuntutan, dan 
pemeriksaan di 
pengadilan atas 
tindak pidana 
pencucian uang tidak 
harus dimulai 
dengan penyidikan, 
penuntutan, dan 
pemeriksaan di 
pengadilan atas 
tindak pidana asal.” 
 
 

Berkaitan dengan prinsip bahwa tidak mungkin ada 
kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan 
awalnya maka ada masalah yang sangat penting yaitu 
bahwa ketentuan Pasal 69 justru bisa diartikan tidak 
perlu ada kejahatan utama yang dibuktikan untuk 
menuntut.  
 
Rumusan Pasal 69 ini juga menunjukkan pertentangan 
dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) yang memuat daftar 
tindak pidana yang menjadi tindak pidana asal dari 
tindak pidana pencucian uang. 
 
Di sisi lain, Kejaksaan berpendapat bahwa TPPU selalu 
dikaitkan dengan tindak pidana asalnya namun TPPU 
adalah Delik Mandiri (berdiri sendiri) karena unsurnya 
berbeda dengan tindak pidana asalnya. TPPU sebagai 
Delik Mandiri bukan Delik lanjutan (Voortgezette-
Delicten) karena dalam delik lanjutan suatu tindak 
pidana yang sama berulangkali dilakukan dan 
merupakan atau dapat dianggap kelanjutan dari 
tindakan semula. Misalnya pemegang kas yang tiap 
hari menggelapkan uang kantor sedikit demi sedikit. 
 
Dalam Pasal 69 UU TPPU telah diatur suatu prinsip 
yang menjawab keragu-raguan yang ada dalam UU 
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TPPU sebelumnya, Sehingga perdebatan yang terjadi 
mengenai apakah harus dibuktikan terlebih dahulu 
tindak pidana asalnya atau tidak, sudah tidak menjadi 
relevan lagi. Akan tetapi dlm menangani kasus TPPU, 
harus ditelusuri uang tersebut berasal dari tindak 
pidana atau kejahatan apa (Follow the Money). 
 
Dalam prakteknya, telah terdapat beberapa putusan 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang 
memperkuat penerapan Pasal 69, namun rumusan 
pasal ini perlu diperbaiki untuk memberi kepastian 
hukum yang lebih baik.  

Perlu perubahan 
Pasal 67 
 

Berkenaan dengan “Penanganan Harta Kekayaan yang 
diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana”, 
diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana 
Pencucian Uang dibentuk untuk mengisi kekosongan 
“hukum acara” pelaksanaan Pasal 67 UU TPPU dengan 
memberikan kewenangan kepada penyidik TPPU untuk 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri 
untuk memutuskan Harta Kekayaan yang diketahui 
atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana 
menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang 
berhak.  
Permasalahannya adalah penyidik tidak mempunyai 
legal standing untuk membawa langsung perkara ke 
depan persidangan tanpa kuasa Penuntut Umum. 
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Perlu perubahan 
Pasal 74 

Dalam Pasal 74 telah memperluas lingkup penyidikan 
yang pada undang-undang sebelumnya hanya terbatas 
pada domain Polri. Berdasarkan undang-undang yang 
baru ini siapapun instansi penyidik tindak pidana asal 
berwenang pula menyidik tindak pidana turutannya. 
Pasal ini merupakan salah satu dari beberapa 
terobosan baru yang dimuat oleh undang-undang ini. 
Menurut Kejaksaan, banyak manfaat yang bisa 
dirasakan dengan adanya pasal ini. Pertama: 
penanganan perkara menjadi lebih ekfektif dan efisien, 
karena tindak pidana asal (Predicate Crime) dan tindak 
pidana turutannya (yaitu pencucian uang) ditangani 
secara terintegrasi ditangan satu instansi penyidik. 
Bandingkan dengan sebelumnya dimana kedua tindak 
pidana tersebut ditangani oleh dua instansi yang 
berbeda dengan sistem birokrasi penanganan perkara 
yang berbeda. Sistem penanganan yang terdahulu 
jelas tidak mengacu kepada prinsip peradilan pidana 
kita yang seharusnya cepat dan murah (Speedy and 
Inexpensive Criminal Justice System) 
 
Di sisi lain, Pasal 74 menyatakan bahwa penyidikan 
tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik 
tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum 
acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. 
 
Sedangkan penjelasan Pasal 74 berbunyi Yang 
dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah 
pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi 
kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika 
Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana 
asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana 
Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan 
yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang 
saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai 
kewenangannya. 
 
Penjelasan Pasal 74 mempersempit lingkup penyidik 
yang diatur dalam batang tubuh sehingga tidak 
mencerminkan semangat di dalam Pasal 2 ayat (1). 
Pertentangan antara ketentuan Pasal 74 dengan 
penjelasannya ini juga menimbulkan keraguan untuk 
menerapkan UU TPPU di lingkungan TNI. Sekalipun 
dalam praktek UU ini telah diterapkan di lingkungan 
TNI, namun secara yuridis masih belum memberikan 
kepuasan atas penafsirannya. 

Perlu perubahan 
Pasal 79 dengan 
mengatur jangka 
waktu untuk 
pemeriksaan in 
absentia 
 

Pengadilan in absentia pada prinsipnya telah diatur 
dalam Pasal 196 ayat (1) Jo Pasal 214 ayat (1) KUHAP, 
artinya KUHAP sendiri telah menyediakan sarana untuk 
diberlakukannya pemeriksaan secara in absentia. 
Hanya saja memang di dalam praktek ini yang terjadi 
penyimpangan, bahwa dengan tidak hadirnya 
terdakwa atau kuasa hukumnya dijadikan alasan untuk 
menunda  pemeriksaan.  
 
Pembatasan jangka waktu hanya terdapat dalam Pasal 
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76 UU TPPU, akan tetapi dalam Pasal 79 tidak 
dirumuskan adanya batas waktu pemeriksaan, 
sehingga idealnya adalah pemeriksaan secara in 
absentia hanya dilakukan apabila terdakwa tidak 
ditemukan dalam jangka waktu tertentu.  

Perlu perubahan 
Pasal 95 

Berdasarkan Pasal 95 UU TPPU dinyatakan “TPPU yang 
dilakukan sebelum berlakunya UU ini diperiksa dan 
diputus dengan UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU 
sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 
tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 
tentang TPPU.  
 
Bagaimana apabila perbuatan pencucian uang 
dilakukan sebelum berlakunya UU TPPU yang lama, 
misalnya tahun 2000 sampai dengan 2011. Apabila 
digunakan UU TPPU apakah tidak melanggar asas 
legalitas? Atau apakah dapat menggunakan Asas 
Retroactive? 
 
Berdasarkan Pasal 95 UU TPPU dinyatakan “TPPU yang 
dilakukan sebelum berlakunya UU ini diperiksa dan 
diputus dengan UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU 
sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 
tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 
tentang TPPU, selanjutnya bagaimana apabila 
perbuatan pencucian uang dilakukan sebelum 
berlakunya UU TPPU yang lama, misalnya tahun 2000 
sampai dengan 2011. Apabila digunakan UU TPPU 
apakah tidak melanggar asas legalitas? Atau apakah 
dapat menggunakan Asas Retroactive?Menurut 
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pendapat Jan Remmelink terkait Delik Selesai dan Delik 
Berlanjut, Delik yang selesai adalah tiada lebih dari 
suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau 
melalaikan (suatu kewajiban hukum) atau 
menimbulkan akibat tertentu, misalnya mengambil 
(dalam pencurian), menghasut, membunuh, dan 
membakar. 
 
Sebaliknya dalam Delik Berkelanjutan/ 
berkesinambungan (Voortdurende Delicten) terdapat 
perbuatan yang menciptakan atau menimbulkan suatu 
keadaan yang dilarang secara berkelanjutan. 
Merampas kemerdekaan seseorang adalah satu 
perbuatan secara melawan hukum yang selesai (delik 
selesai), namun mempertahankan keadaan 
terampasnya kemerdekaan seseorang merupakan 
Delik Berlanjut (Pasal 328 KUHP). Memiliki atau 
menyimpan bahan-bahan dan perlatan yang 
digunakan untuk melakukan pemalsuan (Pasal 264 
KUHP). 
 
Perbuatan Pencucian Uang adalah suatu perbuatan 
yang dilarang UU (delik formil) misalnya: seseorang 
menempatkan harta kekayaan hasil kejahatan dalam 
Bank pada tahun 2000 maka sejak menempatkan uang 
tersebut ke dalam bank, Delik Pencucian Uang telah 
selesai dilakukan (voltooid met het intreden van het 
gevolg) namun dengan mempertahankan penempatan 
uang tersebut di bank hingga tahun 2011 maka 
menimbulkan suatu keadaan yang dilarang itu 
berkelanjutan, oleh karena itu TPPU disebut Delik 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017386

Rekomendasi  Penjelasan  

Berkelanjutan (voortdurende delicten). 

 
40. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu memperjelas 
Konsepsi ”Keadaaan 
darurat” agar tidak 
berpotensi 
menimbulkan 
pemaknaaan adanya 
pengaruh asing, 
misalnya tekanan 
asing yang 
menghendaki 
dikeluarkannya tanda 
masuk terhadap 
orang asing tertentu 
untuk kepentingan 
mereka. 

Konsepsi ”Keadaaan darurat” sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Keimigrasian berpotensi 
menimbulkan pemaknaaan adanya pengaruh asing, 
misalnya tekanan asing yang menghendaki 
dikeluarkannya tanda masuk terhadap orang asing 
tertentu untuk kepentingan mereka. Namun, dalam 
penjelasan Pasal 11 ayat (1) telah ada pembatasan 
dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 
”keadaan darurat” meliputi adanya alat angkut yang 
mendarat di Wilayah Indonesia dalam rangka bantuan 
kemanusiaan (humanitarian assistance) pada daerah 
bencana alam di Wilayah Indonesia (national disaster) 
atau dalam hal terdapat alat angkut yang membawa 
Orang Asing berlabuh atau mendarat di suatu tempat 
di Indonesia karena kerusakan mesin atau cuaca 
buruk, sedangkan alat angkut tersebut tidak 
bermaksud untuk berlabuh atau mendarat di Wilayah 
Indonesia. Namun sayangnya pembatasan tersebut 
hanya dituangkan dalam pembatasan yang memiliki 
daya ikat kurang kuat jika dibandingkan dengan 
pengaturan dalam batang tubuh. Dengan demikian 
akan lebih baik jika isi penjelasan Pasal 11 ayat (1) 
tersebut dijadikan sebagai salah satu pasal dalam 
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batang tubuh, bukan sebagai penjelasan. 

Perlu memperjelas 
pernyataan bahwa 
”Setiap warga negara 
Indonesia tidak dapat 
ditolak masuk 
Wilayah Indonesia” 
adalah bukan berarti 
bahwa tidak ada 
pembatasan. Pasal 
14 ayat (1) perlu 
direvisi dengan 
menam-bahkan 
ketentuan-ketentuan 
lain yang terkait 
dengan masalah 
pelanggaran 
kewarga-negaraan. 

Hak yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  
yang mengatakan bahwa ”Setiap warga negara 
Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah 
Indonesia” pada dasarnya telah dibatasi oleh Pasal 14 
ayat (2). Meski demikian pembatasan yang diatur 
dalam Pasal 14 ayat (2) tersebut masih perlu 
dilengkapi dengan pertimbangan lain sebagaimana 
diatur dalam UU Kewarganegaraan, dalam hal 
misalnya warga negara tersebut bergabung dengan 
militer negara lain atau pelanggaran-pelanggaran lain 
yang diatur oleh UU Kewarganegaraan atau UU lain 
yang terkait. Oleh karena itu rumusan Pasal 14 ayat 
(2) sebagai pembatasan hak yang diatur dalam Pasal 
14 ayat (1) perlu direvisi dengan menambahakan 
ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan 
masalah pelanggaran kewarganegaraan.  

Perlu mempersempit 
atau memperjelas 
pengertian 
”penyalah-gunaan 
kewenangan” agar 
tidak digunakan 
secara berlebihan. 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa ”Kecuali 
terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak 
Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat 
dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas 
pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-
Undang ini.” Revisi atas pasal ini diperlukan dengan 
mempersempit atau memperjelas pengertian 
”penyalahgunaan kewenangan” agar tidak digunakan 
secara berlebihan. 
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Perlu dibangun 
sistem informasi 
keimigrasian yang 
menghubungkan 
dengan institusi lain, 
terutama institusi 
penegakan hukum, 
dan dapat diakses 
oleh publik. 

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan 
mengenai ”sistem informasi manajemen 
keimigrasian” tetapi sistem informasi tersebut hanya 
digunakan untuk menyatukan dan menghubungkan 
sistem informasi pada seluruh pelaksana Fungsi 
Keimigrasian secara Terpadu sebagaimana disebutkan 
didalam penjelasan pasal 7. Dengan demikian tidak 
terlihat adanya pengaturan sistem informasi yang 
terhubung dengan institusi negara lain yang terkait, 
atau yang dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, 
perlu dibangun sistem informasi keimigrasian yang 
menghubungkan dengan institusi lain, terutama 
institusi penegakan hukum, dan dapat diakses oleh 
publik. Jika perlu, pasal ini dapat direvisi rumusannya 
agar menyebutkan secara jelas bahwa ”Sistem 
Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses 
oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait 
sesuai dengan tugas dan fungsinya serta masyarakat 
secara luas terkait informasi keimigrasian yang tidak 
bersifat rahasia”. 

Perlu 
mempersempit 
atau memperjelas 
pengertian 
”penyalahgunaan 
kewenangan” agar 
tidak digunakan 
secara berlebihan. 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa ”Kecuali 
terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak 
Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat 
dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas 
pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-
Undang ini.” Revisi atas pasal ini diperlukan dengan 
mempersempit atau memperjelas pengertian 
”penyalahgunaan kewenangan” agar tidak digunakan 
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secara berlebihan. 

Perlu perubahan 
Pasal 6 

 Pemerintah dapat melakukan kerja sama 
internasional di bidang Keimigrasian dengan 
negara lain dan/atau dengan badan atau 
organisasi internasional berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

 
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan 
PUU yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 16 ayat (2) 

- Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang 
Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal 
Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban 
di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 
 

Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan 
PUU yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 68 ayat (1) 

- Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing 
dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk 
atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan 
dengan: 
a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian 
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data 
dan informasi; 
b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang 
dikenai Penangkalan atau Pencegahan; 
c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan 
Orang Asing di Wilayah Indonesia; 
d. pengambilan foto dan sidik jari; dan 
e. kegiatan lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. 
 

Dalam penjelasannya tidak disebutkan kegiatan lain 
apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum. Sebaiknya di dalam penjelasan haruslah 
dipertegas dan pasti  

Perlu perubahan 
Pasal 78 

- Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah 
berakhir masa berlakunya dan masih berada 
dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam 
puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai 
biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

 
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan 
PUU yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 1 

- PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja 
sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak 
pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak 
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hukum dalam negeri dan Negara lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan 
atau berdasarkan perjanjian internasional yang 
telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

 
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan 
PUU yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 2 

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan 
perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia. Pasal 
2 ini hanya memberikan hak kepada warga negara 
Indonesia untuk melakukan perjalanan keluar dan 
masuk wilayah Indonesia tanpa mengatur mengenai 
pembatasan hak dan kewajibannya.  
 
Pasal ini perlu diubah rumusannya supaya 
pemaknaannya tidak terlepas dari peraturan lain yang 
mengatur mengenai pembatasan hak dan kewajiban. 
Rumusan yang diusulkan adalah: “Setiap warga negara 
Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan 
masuk Wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan” 

Perlu perubahan 
Pasal 7 ayat (1) dan 
ayat (2) 

1) Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan 
mengelola Sistem Informasi Manajemen 
Keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan Fungsi 
Keimigrasian di dalam atau di luar Wilayah 
Indonesia. 
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2) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat 
diakses oleh instansi dan/atau lembaga 
pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

 
Di dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan 
“sistem informasi manajemen keimigrasian” tetapi 
sisitem informasi tersebut hanya digunakan untuk 
menyatukan dan menghubungkan sistem informasi 
pada seluruh pelaksana Fungsi Keimigrasian secara 
Terpadu sebagaimana disebutkan didalam penjelasan 
pasal 7. Dengan demikian tidak terlihat adanya 
pengaturan sistem informasi yang dapat diakses oleh 
publik. 
 
Pasal ini perlu diubah rumusannya agar menyebutkan 
secara jelas bahwa: “Sistem Informasi Manajemen 
Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau 
lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas 
dan fungsinya serta masyarakat secara luas terkait 
informasi keimigrasian yang tidak bersifat rahasia”. 

Perlu perubahan 
Pasal 11 ayat (1) 

“Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat 
memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat 
kepada Orang Asing”. 
Keadaaan darurat” sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 11 ayat (1) berpotensi menimbulkan 
pemaknaaan adanya pengaruh asing, misalnya 
tekanan asing yang menghendaki dikeluarkannya 
tanda masuk terhadap orang asing tertentu untuk 
kepentingan mereka. 
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Namun, dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) telah ada 
pembatasan dimana dikatakan bahwa yang dimaksud 
dengan “keadaan darurat” meliputi adanya alat angkut 
yang mendarat di Wilayah Indonesia dalam rangka 
bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance) pada 
daerah bencana alam di Wilayah Indonesia (national 
disaster) atau dalam hal terdapat alat angkut yang 
membawa Orang Asing berlabuh atau mendarat di 
suatu tempat di Indonesia karena kerusakan mesin 
atau cuaca buruk, sedangkan alat angkut tersebut 
tidak bermaksud untuk berlabuh atau mendarat di 
Wilayah Indonesia. 
Penjelasan ini telah mengeliminir potensi pengaruh 
asing sebagaimana dikhawatirkan diatas. Namun, 
sayangnya pembatasan tersebut hanya dituangkan 
dalam pembatasan yang memiliki daya ikat kurang 
kuat jika dibandingkan dengan pengaturan dalam 
batang tubuh. Dengan demikian akan lebih baik jika isi 
penjelasan pasal 11 ayat (1) tersebut dijadikan sebagai 
salah satu pasal dalam batang tubuh, bukan sebagai 
penjelasan. 
Dengan demikian pasal ini  perlu diubah dengan 
menambahkan ketentuan lebih jelas mengenai 
“keadaan darurat” yang dimaksud sebagiamana dalam 
penjelasan menjadi pasal tersendiri dalam batang 
tubuh atau menambahkan penjelasan pasal tersebut 
dalam rumusan pasal 11 (1). 

Perlu perubahan 
Pasal 14 

Hak yang diberikan oleh pasal 14 ayat (1) yang 
mengatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia 
tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia” pada 
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dasarnya telah dibatasi oleh pasal 14 ayat (2). Meski 
demikian pembatasan yang diatur dalam pasal 14 ayat 
(2) tersebut masih perlu dilengkapi dengan 
pertimbangan lain sebagaimana diatur dalam UU 
Kewarganegaraan, dalam hal misalnya warga negara 
tersebut bergabung dengan militer negara lain atau 
pelanggaran-pelanggaran lain yang diatur oleh UU 
Kewarganegaraan atau UU lain yang terkait. Oleh 
karena itu rumusan pasal 14 ayat (2) sebagai 
pembatasan hak yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) 
perlu diubah dengan menambahkan ketentuan-
ketentuan lain yang terkait dengan masalah 
pelanggaran kewarganegaraan. Oleh karena itu, pasal 
ini perlu diubah rumusannya agar pemaknaannya tidak 
terlepas dari pasal-pasal atau peraturan lain yang 
mengatur mengenai pembatasan hak dan kewajiban 
warga negara. 

 
41. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu menambahkan 
frasa ”setiap anak 
yang berhadapan 
dengan hukum” ke 
dalam ketentuan 
terkait ”penerima 
bantuan hukum”. 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan 
”Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau 
kelompok orang miskin”. Dan Pasal 5 ayat (1) 
menyebutkan ”Penerima Bantuan Hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin 
yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak 
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dan mandiri”, dari kedua pasal tersebut menunjukan 
bahwa yang dapat secara langsung dikategorikan 
sebagai penerima bantuan hukum adalah orang atau 
kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi 
hak dasar. Padahal di beberapa undang-undang 
seperti UU SPPA, UU HAM, UU Perlindungan Anak 
menyebutkan bahwa seorang anak berhak untuk 
mendapatkan bantuan hukum oleh sebab itu perlu 
adanya revisi terhadap ketentuan mengenai 
”penerima bantuan hukum” yakni dengan 
memasukan frasa ”setiap anak yang berhadapan 
dengan hukum” ke dalam ketentuan ”penerima 
bantuan hukum”.  

 
42. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlunya perumusan 
secara operasional 
dan menyeluruh 
terhadap asas 
”Penghargaan 
terhadap pendapat 
anak” 
Perlunya memasukan 
rumusan ”anak yang 
berhadapan dengan 
hukum” sebagai 

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengaturan 
mengenai pendapat anak ditemukan dalam beberapa 
Pasal yaitu Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1). 
Kedua pasal tersebut belum mengakomodir secara 
jelas bentuk saluran terhadap ”pendapat anak” 
ketentuan tersebut juga masih terdapat pembatasan 
yakni ”dalam hal tertentu” yang terdapat pada Pasal 
60 ayat (2) tetapi tidak ada pengaturan atau syarat 
yang menerangkan kondisi ”dalam hal tertentu” yang 
dimaksud. Kemudian terhadap pendapat anak yang 
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pihak yang didengar 
pendapatnya. 

ada pada Pasal 60 ayat (2) hanya terbatas pada anak 
sebagai korban, sedangkan anak yang berhadapan 
dengan hukum juga seharusnya memiliki hak yang 
sama untuk menyampaikan pendapatnya. 

Perlu mempercepat 
pembentukan 
Peraturan 
Pemerintah tentang 
syarat dan tata cara 
pengambilan 
keputusan serta 
program pendidikan, 
pembinaan, dan 
pembimbingan 

Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
menyebutkan Ketentuan mengenai mengenai syarat 
dan tata cara pengambilan keputusan serta program 
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini 
peraturan tersebut belum terbentuk. 
 

Perlunya percepatan 
pembangunan 
BAPAS pada tiap 
Kabupaten/Kota 

Pasal 105 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
menyebutkan bahwa dalam waktu 5 tahun setelah 
berlakunya SPPA (tenggat waktu s.d. 2019) 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum wajib membangun 
Bapas di kabupaten/kota. Data menunjukan hingga 
tahun 2016 baru terdapat 71 BAPAS dari 536 yang 
seharusnya dibangun pada tiap Kabupaten/kota 
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Perlu percepatan 
pembangunan LPKA 
dan LPAS pada tiap 
Provinsi 

Pasal 105 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
menyebutkan bahwa dalam waktu 5 tahun setelah 
berlakunya SPPA (tenggat waktu s.d. 2019) 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum wajib membangun 
LPKA dan LPAS di provinsi. Data menunjukan hingga 
tahun 2016 untuk LPKA baru terdapat 20 unit dan 
LPAS baru terdapat 4 dari yang se-harusnya 34 unit 
untuk LPKA dan LPAS.  

Perlu percepatan 
penyediaan ruang 
pelayanan khusus 
Anak di kantor 
kepolisian yang 
menangani kasus 
anak 

Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak 
yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang 
pelayanan khusus Anak. Hingga saat ini penyediaan 
ruang pelayanan khusus Anak masih terkendala 
dalam hal penganggaran, sehingga penyediaan ruang 
hanya berdasarkan kemampuan anggaran yang 
dimiliki oleh sebuah kantor kepolisian dan tidak 
terdapat standar yang digunakan untuk membangun 
ruang tersebut. 

Perlu percepatan 
penyediaan ruang 
tunggu bagi Anak 
yang akan mengikuti 
sidang di pengadilan 

Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Ruang 
tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu 
sidang orang dewasa. Pada kenyataannya tidak 
terdapat ruang tunggu khusus bagi anak yang akan 
melaksanakan sidang di pengadilan, hal ini karena 
tidak adanya alokasi atau dana khusus untuk 
menyiapkan ruang tunggu bagi terdakwa anak. 
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Perlu nya perumusan 
terhadap 
pembebasan 
bersyarat terhadap 
jenis pidana ”pidana 
dengan syarat dan 
pidana pelatihan 
kerja” 

Mengenai pengaturan mengenai pem-berian 
pembebasan bersyarat ditemukan dalam Pasal 80 
ayat (4) dan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, dimana disebutkan pembebasan bersyarat 
diberikan terhadap anak yang dijatuhi hukuman 
pembinaan di dalam lembaga dan pidana penjara di 
LPKA. Seharusnya pembebasan bersyarat juga 
diberikan terhadap jenis pidana yang lain yaitu 
pidana dengan syarat dan pidana pelatihan kerja 
karena semua jenis pidana merupakan pembatasan 
bagi seorang anak dan demi kepentingan terbaik bagi 
anak maka seharusnya pembebasan bersyarat dapat 
juga diberikan kepada jenis pidana yang lainnya. 
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Perlu adanya 
pengaturan terhadap 
mekanisme 
pemberian 
pembebasan 
bersyarat terhadap 
pidana pembinaan 
yang dilakukan di 
luar Kementerian 
Hukum dan HAM 
(Kemenkumham) 

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
menyebutkan Pidana pembinaan di dalam lembaga 
dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga 
pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh 
pemerintah maupun swasta, sedangkan Pasal 80 ayat 
(4) menyebutkan Anak yang telah menjalani 1/2 (satu 
perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga 
dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan, berkelakuan baik 
berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Yang 
jadi persoalan adalah tidak adanya pengaturan lebih 
lanjut mengenai proses pemberian pembebasan 
ber-sya-rat terhadap pidana pembinaan yang 
diseleng-garakan oleh lembaga di luar 
Kemenkumham, mengingat proses pem-bebasan 
bersyarat merupakan produk hukum yang 
dikeluarkan oleh Kemenkumham, dan terdapat 
persyaratan atau unsur yang harus dipenuhi dalam 
pemberian pembebasan bersyarat. 

Perlunya 
membangun 
keterpaduan dan 
koordinasi antara 
Bapas selaku instansi 
dari Pembimbing 
Kemasyarakatan 
dengan Pengadilan 
dan Kejaksaan dalam 
rangka sinergitas 
pelaksanaan SPPA 

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan 
(1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan 

pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau 
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut 
Umum.  

(2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan 
paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan 
kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan 
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Penuntut Umum.  
Namun pada kenyataannya sampai saat ini belum ada 
Penetapan Pengadilan Negeri yang secara terpadu 
ditembuskan kepada Bapas baik penetapan Diversi 
maupun penetapan untuk putusan. Serta sering 
terlambatnya penyampaian salinan putusan 
pengadilan dan surat eksekusi dari kejaksaan pada 
saat anak diputus sidang. 

Perlunya 
membangun budaya 
terhadap Pengadilan 
untuk mendahulukan 
jadwal persidangan 
terhadap kasus anak 

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
menyebutkan Waktu sidang Anak didahulukan dari 
waktu sidang orang dewasa. Namun kenyataannya 
seringkali jadwal atau agenda sidang anak dilakukan 
pada akhir waktu sehingga anak mengalami kelelahan 
dalam mengikuti agenda persidangan. 

Perlunya 
membangun budaya 
bagi hakim dalam 
setiap putusannya 
untuk menetapkan 
peran pembimbing 
kemasyarakatan 
(Bapas) dalam 
melakukan 
pengawasan 
pelaksanaan pidana 
anak 

Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
menyebutkan tugas Pembimbing Kemasyarakatan 
yaitu: d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, 
dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan 
putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai 
tindakan; dan e. Melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang 
memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti 
menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Saat ini yang 
terjadi seringkali tidak ada penetapan Hakim PN 
sebagai dasar Bapas melaksanakan tugas mengawasi 
pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang 
anak. 
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Perlu adanya 
sosialisasi khususnya 
mengenai kewajiban 
memberikan batuan 
hukum bagi anak 
dalam setiap tingkat 
pemeriksaan 

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
menyebutkan ”Dalam setiap tingkat pemeriksaan, 
Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi 
oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping 
lain 

Perlu adanya 
sosialisasi khususnya 
mengenai kewajiban 
memberikan batuan 
hukum bagi anak 
dalam setiap tingkat 
pemeriksaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
Dari ketentuan tersebut secara tegas menyebutkan 
”wajib diberikan bantuan hukum” hal ini dipertegas 
pula dengan pasal-pasal selanjutnya yaitu Pasal 40, 
Pasal 55, Pasal 60 yang menunjukan bilamana tidak di 
dapatinya bantuan hukum bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum maka akan ”batal demi 
hukum”.  
Namun dalam praktek di lapangan banyak kasus 
dengan pelaku anak tidak selalu di dampingi oleh 
penasehat hukum/advokat sebagai wujud bantuan 
hukum yang seharusnya diperoleh terhadap anak 
dalam setiap tingkat pemeriksaan, oleh sebab itu 
perlu adanya sosialisasi tidak hanya terhadap seluruh 
aparat penegak hukum tetapi juga masyarakat agar 
memahami proses yang seharusnya dilaksanakan 
dalam sistem peradilan pidana. 
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43. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Kemasyarakatan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu membentuk 
peraturan daerah 
mengenai ormas  

Meskipun pengaturan organiasisi masyarakat dalam 
bentuk undang-undang sudah ada dan mendapatkan 
perubahan terbaru melalui perppu yang kini sudah 
ditetapkan menjadi undang-undang, akan  tetapi 
turunanya dalam peraturan daerah di daerah belum 
ada. Belum adanya Kebijakan atau Perda ini, salah 
satunya menyebakan tindakan-tindakan ormas yang 
intoleran dihadapi oleh sesama ormas. Dibutuhkan 
peraturan daerah mengenai ormas. Untuk itu perlu 
dikoordinasikan dengan Kemendagri.  
 
Peran organisasi Masyarakat (Ormas) yang dalam 
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Masyarakat setidaknya 
menyebutkan kewajiban Ormas masih banyak 
dilanggar, kewajiban tersebut yakni: a. 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan 
organisasi; b. menjaga persatuan dan kesatuan 
bangsa serta keutuhan NKRI; c. memelihara nilai 
agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan 
serta memberikan manfaat untuk masyarakat; d. 
menjaga ketertiban umum dan terciptanya 
kedamaian dalam masyarakat. Terdapat beberapa 
ormas melakukan tindakan yang bertentangan 
dengan kewajibannnya, disarankan K/L teknis terkait 
khususnya jajaran kemendagri, kemekumham, 
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kejaksaan dan Polri   diharapkan lebih meningkatkan  
pengawasan dan pemantauan terhadap perilaku 
ormas. 

 
44. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
 

Rekomendasi Penjelasan 

Perlu 
dipertimbangkan lagi 
apakah UU tentang 
Desa perlu diatur 
dengan UU atau 
cukup dengan 
peraturan pelaksana 
di bawahnya 

Ditinjau dari sejarahnya, masalah Desa pernah diatur 
tersendiri dalam UU mengenai desa, yaitu UU 19 
Tahun 1965 tentang Desa Praja dan UU No. 5 Tahun 
1979 tentang Pemerintahan Desa. Namun status 
kedua UU ini telah dicabut oleh UU yang dibuat 
kemudian (UU No. 19 Tahun 1965 dicabut  dengan UU 
No. 5 Tahun 1979, sedangakan UU No. 5 Tahun 1979 
dicabut dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah). 
Pencabutan ini dimaksudnya untuk menata ulang 
regulasiyang terkait dengan desa supaya terintegrasi 
dengan  pengaturan masalah pemerintahan daerah, 
karena desa adalah bagian dari tata pemerintahan 
daerah. 
Diaturnya kembali UU tentang Desa dalam UU No. 6 
Tahun 2014 ini memunculkan kembali distorsi antara 
pengurusan desa di luar pemerintahan daerah. 
Idealnya masalah desa menjadi pengaturan lebih lanjut 
dari UU tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini 
adalah UU No. 23 Tahun 2014. Dalam UU 23 Tahun 
2014 ini pokok pengaturanmengenai desa sudah 
diatur secara umum, dan dapat dijabarkan dan diatur 
lebih lanjut dalam PP atau Perpres di bawah UU. 
Hal ini terkait dengan kelembagaan yang membawahi 
masalah Desa, yaitu ada di tangan Kementerian Desa, 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017404

Rekomendasi Penjelasan 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan 
Kementerian Dalam Negeri. Persolan ini berpotensi 
tumpang tindih dalam pelaksanaannya. 
Jika ditinjau dari isinya, maka UU Desa ini terbagi 
dalam 2 entitas pengaturan yaitu masalah urusan 
kepemerintahan desa (12 bab) dan masalah 
pengurusan pemberdayaan (2  bab). Kewenangan dari 
kedua kementerian ini disepakati bahwa masalah 
keperintahan ditangani oleh Kemendagri, sedangkan 
masalah pemberdayaan ditangan Kementertian Desa, 
PDT dan Transmigrasi. Maka di sini muncul dualisme 
kewenangan yang membawa potensi tumpang tindih 
pelaksanaan.  Dualism ini juga terlihat dalam Pasal 1 
angka 16 yang menyebutkan bahwa Menteri adalah 
menteri yang menangani desa. Sedangkan dalam 
Penjelasan Umumnya menyebutkan bahwa pada saat 
ini menteri yang menangani desa adalah Mendagri 
dengan menetapkan pengaturan umum, petunjuk 
teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan 
kemasyarakat desa serta pemberdayaan  masyarakat 
desa. 
 
Analisis terhadap dasar hukum mengingat : - Landasan hukum formil UU ini disebutkan: Pasal 5, 

Pasal 20 dan Pasal 22d ayat (2). Ketiga pasal ini 
menunjukan bahwa UU dibuat berdasarkan asas 
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. - Landasan hukum materiil dari UU ini adalah Pasal 
18 dan Pasal 18B ayat (2). Disebutkan dalam 
Penjelasan Umum UU ini bahwa UU ini adalah 
pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 18 ayat (7) 
dan Pasal 18B ayat (2). Dalam Pasal 18 ayat (7) 
memang menyebutkan bahwa tata cara 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur 
dengan UU, namun hal ini telah dilaksanakan 
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dengan UU tentang Pemerintahan Daerah (dalam 
hal ini UU 23 Tahun 2014). Maka perlu ditinjau 
ulang apakah masih diperlukan UU yang mengatur 
tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 
luar UU Pemda?  
Kemudian pada Pasal 18B ayat (2),  pasal ini 
merujuk pada penghormatan hak-hak masyarakat 
hukum adat. Penghormatan atas hak-hak 
masyarakat hukum adat dapat dituangkan dalam 
berbagai peraturan yang terkait, misalnya hak 
ulayat yang diakui dalam UU No. 5 Tahun 1960 
tentang UUPA. yang perlu untuk diatur lebih lanjut 
dari Pasal 18B ayat (2) adalah UU yang mengatur 
mengenai hak masyarakat hukum adat. 

 
Kesimpulan: 
Walaupun semangat UU No. 6 Tahun 2014 ini adalah 
dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 18B ayat 
(2), namun dalam rangka penataan regulasi, namun 
UU Desa bukanlah penuangan regulasi yang tepat 
untuk melaksanakan lebih lanjut Pasal 18 ayat (7) dan 
Pasal 18B ayat (2). Idealnya UU Desa ini dicabut dan 
diganti dengan PUU lain (PP atau Perpres) yang 
melaksanakan UU Pemda agar tidak ada pemisahan 
urusan kepemerintahan, kelembagaan dan 
pemberdayaan desa, sehingga dapat dilaksanan 
secara efektif. 

Ubah Pasal 24 : Jika 
memang ada suatu 
asas yang penting 
untuk 
dinormakan/normais
asi asas, maka perlu 
kalimat norma yang 
standar dan 

Norma merupakan pancaran dari asas (asas adalah 
nilai yang menjiwai norma). Oleh karenanya, asas itu 
sendiri pada prinsipnya tidak tertulis dalam norma, 
jika dinormakan, harus ada maksud tertentu (Bagir 
Manan). Misalnya untuk mengatur 
pengecualian/penyimpangan dari asas atau untuk 
memunculkan asas tertentu (di luar asas2 materiil 
umum sebagaiman disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) 
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operasional, dan 
dimasukan dalam 
salah satu butir 
dalam pasal 1, yang 
berisi ketentuan 
umum. 

UU 12/2011). Asas yang dinormakan ini, sebagaimana 
petunjuk No. 98 Lampiran II UU 12/2011 seharusnya 
termuat dalam bagian Ketentuan Umum. 

Ubah Pasal 7 - Bunyi ayat (1) : “Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
dapat melakukan penataan Desa”. Artinya bahwa 
ketiga tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi dan 
kab/kota) memiliki kewenangan yang sama dalam 
menata desa. Namun pasal berikutnya tidak merinci 
masing-masing kewenangan dari pemerintah pusat, 
pemda Prov, dan Pemda kab/kota dalam penataan 
desa tersebut, kecuali masalah pembentukan desa 
yang harus dengan Perda Kab/Kota. Yang dimaksud 
penataan desa menurut ayat (4) adalah: 
pembentukan, penghapusan, penggabungan, 
perubahan status dan penetapan desa. Untuk 
memperjelas ketentuan tersebut sebaiknya 
ditentukan secara bertingkat kewenangan penataan 
desa tersebut. Misalnya, atas usulan Pemerintahan 
kab/kota kepada Pemerintahan Provinsi dan 
ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat. Hal ini perlu 
menjadi perhatian, mengingat pemerintahan Desa 
merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah, yang 
menganut prinsip rekognisi, subsidiaritas dalam arti 
desentralisasi yang menjadi subsistem dalam bingkai 
NKRI. 

- Tidak sesuai dengan asas Keseimbangan, Keserasian, 
dan Keselarasan. 
 

Sebagai catatan untuk ayat (4), huruf a s/d huruf d 
adalah bentuk penataan desa, sedangkan huruf e 
(penetapan desa) adalah cara penataan desa, yaitu 
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dengan instrument hukum berupa perda. Sebaiknya 
huruf e dikeluarkan dari unsur penataan desa, karena, 
berbeda substansi dengan huruf a, b, c dan huruf d. 

 
45. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

 Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Asas merupakan 
nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan. Oleh karena itu, sebaiknya norma 
yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup 
elaborasi asas ada dalam Naskah Akademik. 

 Tanpa harus menyebutkan asas, seharusnya 
bunyi norma dalam suatu pasal sudah 
mencerminkan asas dari pasal tersebut, misalnya 
Pasal 1 ayat (1) KUHP yang diartikan sebagai asas 
legalitas, tanpa harus menyebutkan asas legalitas 
dalam bunyi pasalnya.  

 Penyebutan tujuan pembangunan 
ketenagalistrikan misalnya tidak diperlukan, 
karena tidak akan operasional (tidak memiliki 
operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam 
penjelasan umum dari UU dan naskah 
akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus 
dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang 
benar agar dapat dioperasionalkan.  
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 Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator 
norma tersebut. Sehingga norma ini memiliki 
konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya. Hal ini 
sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU 
No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan 
bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, 
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam 
ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri 
dalam pasal atau bab.  

Pasal 12 
Perlu diubah 

Perlu disesuaikan dengan nomenklatur lembaga yang 
ada, yaitu kementerian Agraria dan Tata Ruang. 
Sedangkan kedua bidang tersebut berbeda jenis 
urusan. Tata ruang merupakan urusan wajib yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar, dan digandengkan 
dengan urusan pekerjaan umum, sedangkan 
pertanahan (agraria) merupakan urusan wajib yang 
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga 
kelembagaan yang mengurusai masalah pertanahan 
dan tata ruang di daerah tidak linier dengan urusan 
Kementerian di pusat. 

Perlu perubahan 
Pasal 18 (3) 

Kalimat ‘membatalkan’ sebaiknya diberikan operator 
norma . agar dapat dilaksanakan dan jelas. Misalnya, 
ditambahkan kata ‘dapat dibatalkan oleh Pem. Pusat’  
atau ‘batal demi hukum’. 

Ubah Pasal 13 
ayat(3) 

Pasal ini harus diperjelas karena dengan menggunakan 
kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) 
UU Pemda ini, maka pengelolaan pendidikan 
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menengah adalah urusan kabupaten/kota karena:  a. 
Lokasi sekolah menengah ada di suatu dan setiap 
kabupaten/kota;  b. Peserta didik pendidikan 
menengah secara umum adalah penduduk suatu 
kabupaten/kota. Kalaupun ada peserta didik dari 
kabupaten/kota lain jumlahnya sangat kecil mengingat 
jarak yang harus ditempuh;  c. Dengan peserta didik 
yang berasal dari satu kabupaten/kota maka penerima 
manfaat pengelolaan pendidikan menengah adalah 
masyarakat kabupaten/kota setempat. Hal ini juga 
terkait dengan  pengembangan pendidikan dasar yang 
mengarah pada pendidikan dasar wajib 12 tahun; dan 
d. Penyelenggaraan pendidikan menengah lebih 
efisien oleh kabupaten/kota dilihat dari sisi jangkauan 
wilayah dan besaran organisasi yang diperlukan. 
Sedangkan pada Pasal 50 ayat(5) UU Sisdiknas 
menyatakan bahwa (5) Pemerintah Kabupaten/Kota 
mengelola pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis 
keunggulan lokal. Kenyataannya terjadi  pengalihan 
pengelolaan pendidikan menengah dari 
kabupaten/kota ke provinsi telah mengurangi makna 
otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945), 
mengurangi kewenangan konstitusional 
kabupaten/kota di bidang pendidikan, dan berpotensi 
merugikan hak konstitusional warga negara atas 
pendidikan.  Bahkan kalaupun (quad non) dinyatakan 
bahwa pengelolaan pendidikan menengah adalah 
kebijakan hukum terbuka (open legal policy), tidak 
dengan   sendirinya berarti tidak dapat diuji dengan 
UUD 1945. 
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Perlu perubahan 
Pasal 27 ayat (2) 
huruf c. Selain itu 
juga Perlu 
harmonisasi antara 
UU No. 29 Tahun 
2007 tentang 
Pemprov DKI (Pasal 
26 ayat (4)) dengan 
UU 23 Tahun 2014 
(Pasal 27 ayat (2) 
huruf c. 

Pasal ini berpotensi disharmoni dengan UU 29/2007 
tentang Pem. PRov DKI (Pasal 26 ayat (4)). 
Di dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a UU no. 29 Tahun 
2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesiadisebutkan bahwa kewenangan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi penetapan 
dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang tata ruang. 
Namun, di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat (2) huruf c 
menyebutkan bahwa kewenangan Daerah Provinsi 
untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi 
pengaturan tata ruang. Salah satu instrumen 
pengaturan tata ruang dan pelaksanaan kebijakan tata 
ruang adalah berupa perizinan. Terdapat beberapa 
peraturan perundangan sektoral di tingkat pusat (PP, 
Perpres, Permen) yang ternyata juga mengatur 
perizinan pada ruang laut yang sama. Hal ini 
menyebabkan adanya konflik kewenangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. Contohnya adalah 
kewenangan perizinan untuk reklamasi yang tumpang 
tindih antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian 
Perhubungan. Termasuk rencana Pengembangan 
Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN)/NCICD yang 
merupakan kebijakan Pemerintah Pusat namun berada 
pada ruang laut Provinsi DKI Jakarta. 

Perlu perubahan 
Pasal 27 ayat (3) Uu 
No 23 Tahun 2014 

- Pada Pasal 27 ayat (3) diatur bahwa Kewenangan 
Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya 
alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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tentang 
Pemerintahan 
Daerah  

paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis 
pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan 
kepulauan.  

- Ketentuan tersebut tidak memenuhi varaibel 
ketertiban dan kepastian hukum dengan indikator 
adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang 
melakukan pengawasan dan penegakan hukum. 
Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola 
sumber daya alam di laut sejauh 12 mil laut diukur 
dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke 
arah perairan kepulauan.Sementara untuk 
kewenangan daerah kabupaten/kota dihilangkan/ 
tidak ada. 

- Kewenangan daerah provinsi tersebut lebih luas 
dibandingkan dalam ketentuan yang lama yang 
mengatur kewenangan daerah provinsi hanya 
sejauh 4-12 mil laut sementara 0-4 mil laut 
menjadi kewenangan kabupaten/kota. Salah satu 
implikasi dari perluasan kewenangan daerah 
provinsi ini adalah semakin sulitnya pengawasan di 
laut karena wilayah yang terlalu luas, sementara 
kewenangan Kabupaten/kota tidak ada. Oleh 
karena itu perlu dimasukan kembali kewenangan 
kabupaten/kota agar pengawasan lebih efektif dan 
efisien. 

- Pasal ini juga berpotensi tumpang tindih dengan 
ketentuan dalam UU No 27 Tahun 2007 tentang 
PwP3K jo UU No 1 Tahun 2014  (Pasal 50) yang 
mengatur bahwa pengelolaan wilayah pesisir 
dapat dilakukan oleh gubernur maupun 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.  
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Perlu perubahan 
Pasal 249-251 
(kecuali butir 
ketentuan /frasa 
yang tlh dibatalkan 
MK) 
 

Pasal 249 menyatakan bahwa perkada yang sudah 
ditetapkan dalam waktu 7 hari harus diserahkan 
kepada Gubernur/Menteri untuk dinilai apakah 
bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi, 
kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Jika lebih dari 
7 hari tidak menyerahkan dikenakan sanksi. Dalam hal 
hasil penilaian tersebut (mnrt pasal 251) perda yang 
bertentangan dengan ketiga unsure dimaksud, maka 
perda/perkada tersebut akan dibatalkan. Namun tidak 
diatur berapa lama Gubernur/Menteri harus 
menyelesaikan penilaian Perda / perkada tersebut, 
sehingga perlu dibatalkan. 
TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Ketertiban Dan 
Kepastian Hukum 
INDIKATOR: Adanya ketentuan yang menjamin 
prosedur yang jelas dan efisien 

Perlu memperjelas 
kewenangan 
pelayanan perizinan 
ini di masing masing 
sektor agar dapat 
harmonisasi dengan 
kewenangan 
perijinan yang 
diberikan kepada 
Pemerintah daerah. 

Pasal 350 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan 
bahwa Kepala daerah wajib memberikan pelayanan 
perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pelayanan perizinan ini di 
masing masing sektor ada, perlu harmonisasi antara 
UU Pemda dgn UU Sektor terkait dengan perijinan 
terutama dalam hal kewenangan pemberian ijin.  
 

Perlu perubahan 
Pasal 249-251 
(kecuali butir 

Pasal 249 menyatakan bahwa Perkada yang sudah 
ditetapkan dalam waktu 7 hari harus diserahkan 
kepada Gubernur/Menteri untuk dinilai apakah 
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ketentuan /frasa 
yang tlh dibatalkan 
MK) 

bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi, 
kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Jika lebih dari 
7 hari tidak menyerahkan dikenakan sanksi. Dalam hal 
hasil penilaian tersebut (mnrt pasal 251) perda yang 
bertentangan dengan ketiga unsure dimaksud, maka 
perda/perkada tersebut akan dibatalkan. Namun tidak 
diatur berapa lama Gubernur/Menteri harus 
menyelesaikan penilaian Perda / perkada tersebut, 
sehingga perlu dibatalkan. 
 
Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban Dan Kepastian 
Hukum, 
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang menjamin 
prosedur yang jelas dan efisien 

Perlu perubahan 
Pasal 361 ayat (3). 
Selain itu ketentuan 
Pasal 361 UU Nomor 
23 Tahun 2014 perlu 
diintegrasikan 
dengan UU Nomor 
26 Tahun 2007 
melalui Penetapan 
PP tersendiri sebagai 
pelaksanaan Pasal 
361 UU Nomor 23 
Tahun 2014, atau 
melakukan 
perubahan PP 
Nomor 15 Tahun 

Berpotensi disharmoni dengan UU Nomor 26  Tahun 
2007tentang Penataan Ruang jo. PP Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan PEnataan Ruang. 
Ketentuan Pasal 361 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa 
Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan 
perbatasanmeliputi seluruh kewenangan tentang 
pengelolaan danpemanfaatan kawasan perbatasan 
sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-
undangan mengenai wilayah negara.Selain 
kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai 
kewenangan untuk 
a. penetapan rencana detail tata ruang;  
b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan 
c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan. 
Sementara itu, menurut UU Nomor 23 Tahun 2007 jo. 
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2010. Dalam PP 
tersebut diatur 
terkait Norma, 
Standar, Prosedur, 
dan Ketentuan 
terkait penetapan 
RDTR di Kawasan 
Perbatasan, serta 
diatur pula bentuk 
peraturan penetapan 
RDTR tersebut, 
apakah dengan 
Peraturan Presiden, 
Peraturan Menteri 
ATR, atau bentuk 
peraturan lain.  
Disamping itu, dalam 
rangka pembagian 
kewenangan izin 
pemanfaatan ruang, 
perlu pula dibentuk 
PP guna 
melaksanakan Pasal 
361 UU Nomor 23 
Tahun 2014 guna 
pembagian 
kewenangan 
tersebut, yang mana 
menjadi kewenangan 
pemerintah pusat 
dan yang mana 

PP Nomor 15 Tahun 2010, tidak dikenal RDTR yang 
ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun diatur 
bahwa RDTR merupakan rencana rinci dari rencana 
tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, yang 
ditetapkan oleh pemerintahan daerah.  
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menjadi kewenangan 
pemerintah daerah. 

Perlu perubahan 
Lampiran UU 
mengenai 
pembagian urusan 
Pemerintahan 
Konkuren huruf BB 

Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran mengenai pembagian urusan pemerintahan 
konkuren, Pem Kab/Kota tidak diberikan kewenangan 
dalam pengelolaan hutan, maka Pasal 3 ayat (3), Pasal 
10 ayat (1) PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta 
Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan 
PP No. 3 Tahun 2008, sudah tidak sesuai lagi. 

Perlu koordinasi yang 
erat antara 
Kementerian Dalam 
Negeri yang 
membawahi 
Pemerintah-
Pemerintah Provinsi 
dengan Kementerian 
Ketenagakerjaan 
yang sebelumnya 
memiliki fungsi 
pengawasan 
ketenagakerjaan. 

Terdapat kendala koordinasi antara Kementerian 
Ketenagakerjaan yang sebelumnya menjadi Pengawas 
Ketenagakerjaan dengan Kementerian Dalam Negeri 
sebagai pemegang amanah Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 
memberikan mandat pengalihan pengawasan 
ketenagakerjaan ke Pemerintah Provinsi. Bahwa 
Terhitung Januari 2017, seluruh pegawai pengawas 
ketenagakerjaan kabupaten/kota akan efektif beralih 
ke provinsi pada Januari 2017. Sesuai Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
maka semua fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang 
ada di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia, 
statusnya akan beralih ke provinsi. Pengalihan ke 
Pemerintah Provinsi 1 Oktober 2016 tetapi akan 
berlaku efektif 1 Januari 2017. Pengalihan itu, 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahanan Daerah. Semua pegawai 
pengawas kabupaten/kota seluruh Indonesia, 
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statusnya, dialihkan ke provinsi 1 Oktober 2016 dan 
efektif Januari 2017. Artinya, penggajian pegawai 
pengawas kabupaten/kota beralih ke provinsi itu 
terhitung mulai Januari 2017. 

Menurut UU No. 23 No. Tahun 2014, ada beberapa 
bidang yang dipindahkan, salah satunya bidang 
ketenagakerjaan. Namun untuk bidang 
ketenagakerjaan, yang dipindah itu, hanya pegawai 
pengawas ketenagakerjaan saja sedangkan mediator 
hubungan industrial tetap di kabupaten/kota. Pegawai 
pengawas ketenagakerjaan akan melakukan 
wewenangnya sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas 
pegawai pengawas ketenagakerjaan, misalnya ketika 
memeriksa ke perusahaan-perusahaan, kasus-kasus 
kecelakaan dan keselamatan kerja (K3),  atau laporan 
perusahaan. Sedangkan, fungsi-fungsi seperti wajib 
lapor ketenagakerjaan, izin perusahaan, perpanjangan 
IMTA (Izin Masuk Tenaga Kerja Asing) masih di 
kabupaten/kota. Masih seperti biasa, terkecuali 
pengawas ketenagakerjaan yang dialihkan ke Provinsi. 
Pengalihan fungsi pengawasan ini menimbulkan 
permasalahan dalam koordinasi antara Kementerian 
Ketenagakerjaan dengan Kementerian Dalam Negeri 
khususnya Pemerintah Provinsi yang mendapatkan 
mandat baru pengawasan ketenagakerjaan, muncul 
pertanyaan bagaimana kesiapan sumber daya manusia 
di Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengawasan 
mengingat selama ini pengawasan ketenagakerjaan 
sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 
Kondisi ini akan berakibat pada pelayanan dan 
pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi apalagi 
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banyak pengawas ketenagakerjaan di pemerintah 
provinsi yang harus membekali diri terlebih dahulu 
melalui pelatihan-pelatihan dan Pendidikan untuk 
mempersiapkan diri menjadi pengawas 
ketenagakerjaan.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah tidak dibuat khusus untuk 
mengatur tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.  
Begitu pula Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini memang 
mengatur banyak hal terkait aspek-aspek 
ketenagakerjaan, namun tidak khusus untuk mengatur 
tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. Berbeda 
dengan kedua undang-undang tersebut, Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2003 dibuat secara khusus 
untuk mengesahkan dan mengadopsi konvensi 
International Labour Organization tentang 
Pengawasan Ketenagakerjaan. Undang-undang ini 
secara khusus dan spesifik dari awal sampai akhir 
hanya berbicara mengenai Pengawasan 
Ketenagakerjaan. Dari sini, sudah jelas bahwa di antara 
ketiga undang-undang tersebut, yang bersifat lex 
speciali adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2003. Dengan demikian, dalam hal ini, undang-undang 
inilah yang harus dipatuhi dan diterapkan. 
Konsekuensinya, Pengawasan Ketenagakerjaan 
sebagai salah satu Urusan Pemerintahan sepenuhnya 
harus menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sesuai 
standar yang berlaku secara internasional. 
Hal ini selaras dengan fungsi Pengawasan 
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Ketenagakerjaan sebagai lembaga penegak hukum 
nasional. Bila dibandingkan dengan lembaga penegak 
hukum lainnya, sebut saja Kepolisian, Kejaksaan 
maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, semuanya 
bersifat sentralistik yang merupakan kewenangan 
Pemerintah Pusat. Contoh lainnya adalah penegakan 
hukum sektoral di bidang keimigrasian, perpajakan, 
bea cukai, lingkungan hidup, serta pengawasan obat 
dan makanan. Semuanya ditangani oleh Pemerintah 
Pusat, dengan membentuk instansi vertikal di daerah. 
Begitu pula seharusnya Pengawasan Ketenagakerjaan, 
yaitu sepenuhnya merupakan kewenangan 
Pemerintah Pusat, yang mana pelaksanaannya di 
daerah dilakukan oleh instansi vertikal. 
Lantas bagaimanakah sikap jajaran pemerintahan 
terhadap perihal kewenangan Pengawasan 
Ketenagakerjaan ini? Apakah asas lex speciali derogat 
legi generali telah menjadi acuan? Dalam 
kenyataannya, asas hukum yang digunakan adalah lex 
posteriori derogat legi priori. Asas ini mengatakan 
bahwa aturan yang baru itu mengalahkan aturan yang 
lama. Maka, dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 
digunakan sebagai acuan. Dengan demikian, konsep 
Pengawasan Ketenagakerjaan yang “sentralistik 
terbatas” akan segera diterapkan. 
Sebagai akibatnya, harus dilakukan serah terima atas 
segala personel, pendanaan, sarana dan prasarana, 
serta dokumen (P3D) dari Daerah Kabupaten/Kota ke 
Daerah Provinsi. Undang-Undang Pemerintahan 
Daerah telah memagari bahwa serah terima dilakukan 
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paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang tersebut diundangkan. Menteri Dalam Negeri 
juga telah menegaskan bahwa serah terima dilakukan 
paling lambat 2 Oktober 2016. Untuk itu, saat ini 
pemetaan dan inventarisasi P3D sedang digencarkan. 
Dengan demikian, sistem Pengawasan 
Ketenagakerjaan yang terpusat di Daerah Provinsi 
sekiranya sudah akan diterapkan secara penuh pada 
tahun 2017. Sistem ini diharapkan dapat menjadi 
solusi atas berbagai ekses negatif dari otonomi daerah, 
yang dihadapi di lapangan selama tidak kurang dari 10 
tahun terakhir. Gambaran ke depannya, Pengawasan 
Ketenagakerjaan akan menjadi lebih independen, 
sehingga kinerjanya akan lebih efektif dan efisien 
dalam melindungi/menjaga keseimbangan antara hak 
dan kewajiban para pengusaha dan pekerja. 

 
46. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan 
 

Rekomendasi  Penjjelasan 

Perlu perubahan 
Pasal 2  

- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-
nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan.  

- Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II 
UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan 
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bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, 
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam 
ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri 
dalam pasal atau bab.  

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi 
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum 

Perlu perubahan 
Pasal 3 

- Penyebutan tujuan administrasi pemerintahan 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat 
dituangkan dalam penjelasan umum dari UU, 
ketentuan umum atau dalam Naskah 
Akademiknya.  

- Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan 
norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.  

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan 
dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan 
umum atau tercermin dalam Naskah Akademik 

Perlu perubahan 
Pasal 5 

- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-
nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan.  

- Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II 
UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan 
bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, 
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maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam 
ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri 
dalam pasal atau bab.  

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi 
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum 

Perlu perubahan 
Pasal 80 ayat(1), (2), 
(3) dan (4) 

- Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80ayat (1), (2), (3) dan (4), 
pihak yang melakukan penyimpangan dapat 
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

- Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan 
PUU 

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa 
substansi yang berupa sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan atas pelanggaran norma 
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan 
norma yang memberikan sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan  

- Selain itu, dalam pasal 80 ayat(1), (2), (3) dan (4) 
juga tidak menjelaskan jenis sanksi secara detail 
apakah sanksi tersebut merupakan sanksi 
administartif, sanksi pidana atau sanksi perdata. 
Dalam Pasal 57 hanya disebutkan sanksi sesuai 
dengan ketentuan PUU, dan di penjelasan 
pasalnya dikatakan cukup jelas.  

- Oleh karena itu perlu diatur kejelasan sanksinya 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017422

Rekomendasi  Penjjelasan 

untuk memenuhi asas kepastian hukum 

Perlu perubahan 
Pasal 81 ayat(1), (2), 
(3) dan (4), Pasal 82 
dan Pasal 83 

- Pasal 81 ayat(1), (2), (3) dan (4), Pasal 82 dan 
Pasal 83 mengatur persoalan sanksi. 

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa 
substansi yang berupa sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan atas pelanggaran norma 
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan 
norma yang memberikan sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan;  

- Kemudian jika norma yang memberikan sanksi 
administratif atau keperdataan lebih dari satu 
pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 
demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi 
yang sekaligus memuat sanki pidana, sanksi 
perdata, dan sanki administratif dalam satu bab; 

- Oleh karena itu Pasal 81, 82 dan 83 seharusnya 
disusun dalam satu pasal  

 
47. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 3 

Organisasi Pengusaha adalah organisasi pengusaha 
yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk 
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menangani masalah ketenagakerjaan. Kamar Dagang 
dan Industri (Kadin) bukan satu-satunya perkumpulan 
organisasi pengusaha, masih ada Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo). Rumusan ini tidak jelas karena 
tidak disesuaikan dengan tujuan penyusunan 
peraturan perundang-undangan. 

Perlu perubahan 
Penjelasan Umum 
alinea 3 

Istilah permanen untuk disandingkan dengan kata 
Hakim Ad-Hoc tidak pas.  Karena Ad-Hoc sendiri 
diartikan sementara.  Sebagaimana pendapat dibawah 
ini. Mengenai istilah ad hoc sendiri, Ketua Mahkamah 
Konstitusi MMahfud MD dalam artikel “Mahfud MD 
Minta UU Pengadilan Tipikor Direvisi”  yang dikutip 
dari situs www.mahfudmd.com berpendapat bahwa, 
“ad hoc itu artinya sejak semua (semula, red) 
dimaksudkan sementara sampai terjadi situasi 
normal.” Pendapat Mahfud MD ini sejalan dengan 
pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi JJimly 
Asshiddiqie dalam artikel “Hubungan Antara Lembaga 
Negara Pasca Perubahan UUD 1945” yang 
menyebutkan (hlm 8), “...ada pula lembaga-lembaga 
yang hanya bersifat ad hoc atau tidak permanen.”  
Berdasarkan penjelasan Mahfud MD dan Jimly 
Asshiddiqie tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan Pengadilan ad hoc adalah suatu 
pengadilan yang bersifat tidak permanen dan 
pembentukannya sejak semula dimaksudkan hanya 
untuk sementara waktu dan untuk menangani 
peristiwa tertentu. Istilah hakim ad hoc banyak 
dijumpai pada peraturan perundang-undangan. 
Diantaranya dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 49 Tahun 
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2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 
1986 tentang Peradilan Umum  disebutkan, “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.” 

 
48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Prov. dan Pemda 
Kab. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu mengubah 
Peraturan 
Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2007 
tentang Pembagian 
Urusan 
Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemda 
Prov. dan Pemda 
Kab. Dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 
41 tahun 2007 
tentang Organisasi 
Perangkat Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemda Prov. dan Pemda Kab. perlu 
diubah karena Undang-Undang yang dijadikan acuan 
sudah mengalami perubahan, peraturan yang 
dijadikan acuan tersebut adalah Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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49. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan 
Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat (1) 
 

Rumusan pasal ini seolah-olah memberi kewajiban 
bagi setiap kabupaten/kota untuk membentuk PPT, 
padahal mungkin tidak seluruh kebupaten/kota perlu 
membentuk PPT. Untuk efektivitas dan efisiensi 
layanan, sebaiknya PPT hanya dibentuk di wilayah-
wilayah yang banyak memiliki kasus tindak pidana 
perdagangan orang secara proporsional.  
 
Sebaiknya bunyi pasal ini diubah dengan 
menambahkan kata “dapat” sehingga rumusan pasal 
menjadi:  
Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pemerintah 
kabupaten/kota dapat membentuk dan 
menyelenggarakan PPT 

Perlu perubahan 
Pasal 21 ayat (2) 

Apa pertimbangannya bahwa kerjasama dengan 
rumah sakit pemerintah swasta wajib (Pasal 21 ayat 
(1)) sementara kerjasama dengan rumah perlindungan 
sosial atau pusat traumat milik pemerintah, 
masyarakat, atau lembaga pelayanan sosial lainnya 
tidak “wajib” tetapi “dapat”? Sementara semangat 
pada PP ini sebetulnya sudah cukup komprehensif 
bahwa penangangan terhadap korban/saksi TPPO 
meliputi sampai ke tahap rehabilitasi? 

Perlu perubahan 
Pasal 18 ayat (1) 

Dalam hal penyelenggaraan PPT di dalam dan luar 
negeri, pengaturan dalam PP menyebabkan terdapat 
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dua kementerian yang menjadi leading, yakni 
kementerian PPA untuk PPT dalam negeri dan 
Kementerian Luar negeri untuk PPT luar negeri. Belum 
ditemukan secara jelas koordinasi antara kedua 
kementerian ini. 

 
50. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu memperjelas 
mekanisme dan 
syarat-syarat 
persetujuan 
pimpinan Badan 
Publik, dalam hal 
pertimbangan 
tertulis tersebut 
harus mendapat 
persetujuan 
pimpinan Badan 
Publik.  
 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 
Kewajiban untuk membuat pertimbangan secara 
tertulis dan persetujuan pimpinan Badan Publik 
terhadap pertimbangan tersebut akan membuat 
Badan Publik untuk lebih berhati-hati dalam 
mengeluarkan kebijakan terkait dengan hak orang 
atas informasi publik. Tetapi perlu juga 
dipertimbangkan ketika dikaitkan dengan indikator 
akses informasi publik: (1) Apakah pertimbangan 
tertulis harus diberikan pada setiap permintaan 
informasi publik atau cukup bagi permintaan 
informasi publik yang dikecualikan? (2) Apabila 
terhadap setiap permintaan informasi harus 
diberikan pertimbangan dengan persetujuan 
pimpinan Badan Publik yang bersangkutan (ayat 2) 
kelihatannya akses terhadap informasi publik justru 
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menjadi rumit. Selain itu, UU KIP hanya mengatur 
kewajiban untuk membuat pertimbangan tertulis 
(pasal 7 ayat (4) UU KIP) tapi tidak mengatur 
mengenai persetujuan pimpinan Badan Publik. 
Dengan demikian Peraturan Pemerintah ini 
berpotensi dianggap mengatur hal yang melampaui 
perintah dari Undang-Undang.  

Perlu memperjelas 
kompetensi PPID 
agar jabatan ini tidak 
hanya sekedar 
jabatan yang di ada-
adakan. Sehingga ke 
depannya informasi 
publik yang diberikan 
oleh Badan publik 
bagi masyarakat 
publik dapat 
meningkat 
kualitasnya. 

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, PPID adalah sebuah jabatan yang bersifat 
umum. Apakah tepat apabila ketentuan mengenai 
kompetensinya ditetapkan oleh masing-masing 
Badan Publik atau seharusnya tersedia sebuah 
standar kompetensi yang sama bagi setiap badan 
publik? Sebaiknya tersedia pengaturan mengenai 
kompetensi PPID secara umum sebagai panduan bagi 
Badan Publik dalam menentukan kompetensi yang 
lebih rinci agar lebih kooperatif dan kolaboratif. 

 
51. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 

Wajib Lapor Pecandu Narkotika 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 4 ayat (2) dan 
(3) 

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) sebetulnya 
menunjukkan pembagian kewenangan antarsektor, di 
mana untuk pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit 
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 dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai institusi 
penerima wajib lapor ditetapkan oleh menteri 
kesehatan dan lembaga rehabilitasi sosial oleh 
menteri sosial.  
 
Namun, mengingat sebetulnya rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial semestinya ditujukan menjadi 
sebuah sistem rehabilitasi yang integratif, belum 
nampak ada ketentuan mengenai koordinasi di antara 
kedua kementerian ini. Dengan rumusan seperti ini, 
ada kesan rehabilitasi akan berjalan sendiri-sendiri.  
 
Perlu dikaji lebih jauh dalam prakteknya bagaimana 
pola koordinasi di antara kedua sistem rehabilitasi ini. 
Apakah diperlukan penentuan satu lembaga sebagai 
leading sector untuk memastikan kedua sistem 
rehabilitasi ini dapat mewujudkan rehabilitasi yang 
integratif.   
 
Sebagai catatan, Pasal 19 ayat (1) dan (2) telah 
membebankan kewajiban bagi kedua kementerian 
menyampaikan data dan informasi mengenai Pecandu 
Narkotika pada BNN dan BNN menyelenggarakan 
sistem informasi Pecandu Narkotika. Dan Pasal 20 
kembali memunculkan BNN sebagai salah satu pelaku 
pengawasan. Namun tetap belum terdapat kejelasan 
di mana posisi BNN jika disandingkan dengan 
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial yang 
sedari awal disebutkan dalam PP ini. 
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Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat (2) 
 

Dalam penjelasan dikatakan bahwa Kepolisian Negara 
RI dan BNN dapat menerima laporan dari penerima 
wajib lapor. Ketentuan pasal ini perlu dibandingkan 
dengan ketentuan dalam UU Narkotika di mana 
terdapat ketentuan pidana bagi pecandu narkotika. 
Ketika seseorang melaporkan diri pada 
kepolisian/BNN, besar kemungkinan ia justru akan 
diproses secara pidana dan tidak diarahkan pada 
rehabilitasi. Ketentuan ini bertentangan dengan 
tujuan peraturan perundang-undangan yang hendak 
mengedepankan rehabilitasi bagi Pecandu narkotika. 
 
Selain itu ketentuan ini perlu dilihat efektivitasnya. 
Apakah ketika Kepolisian Negara RI atau BNN 
menerima laporan dari pecandu narkotika, diteruskan 
kepada institusi penerima wajib lapor ataukah justru 
melanjutkan proses pidana? 

Perlu perubahan 
Pasal 12 ayat (2) 
 

Pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi 
berbasis komunitas atau pendekatan keagamaan dan 
tradisional tiba-tiba disebutkan dalam Pasal 12 ayat 
(2). Sebelumnya, jenis pengobatan dan/atau 
perawatan ini tidak pernah disebutkan (hanya 
disebutkan terdapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial).  
 
Menjadi membingungkan ketika tiba-tiba dinyatakan 
bahwa mereka yang menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan melalui terapi berbasis komunitas, dan 
sebagainya ini harus melakukan Wajib Lapor juga. 
Apalagi pada ayat (3) dinyatakan bahwa mereka harus 
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menjalani assesmen di Instansi Wajib Lapor, yang 
mana jadi menimbulkan pertanyaan: apakah 
kemudian mereka harus menjalani rehabilitasi di 
Instansi Wajib Lapor? 
 
Perlu dipertegas posisi dari terapi berbasis komunitas 
atau pendekatan keagamaan dan tradisional – apakah 
diakui sebagai salah satu bentuk rehabilitasi tersendiri 
di luar yang diselenggarakan Instansi Wajib Lapor? 
Dan jika ya, maka bagaimana posisi Instansi Wajib 
Lapor dalam melakukan pengawasan atau kontrol 
terhadap perkembangan kondisi Pecandu narkotika 
yang menjalani terapi tersebut. Juga perlu dikaji 
bagaimana efektivitas bentuk terapi-terapi tersebut.  

Perlu perubahan 
Pasal 13 ayat (2) 
 

Hasil Penelitian LBH Masyarakat di tahun 2012 
terhadap 388 responden dari Rumah Tahanan Kelas I 
Cipinang menunjukkan dari 36% terpidana yang 
berhak mendapat rehabilitasi berdasarkan SEMA No. 4 
Tahun 2010, hanya 3,1% yang dikenakan Pasal 127. 

Perlu perubahan 
Pasal 13 ayat (3) 
 

Terhadap ketentuan pasal ini dapat dilihat Peraturan 
Bersama 7 Instansi tentang Pecandu Narkotika dan 
Korban Penyalahgunaan Narkotika yang memuat 
mekanisme mengenai penanganan pecandu narkotika 
dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam 
lembaga rehabilitasi.   
 
Dalam peraturan bersama ini dibentuk Tim Asesmen 
Terpadu yang akan melakukan asesmen terhadap 
pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 
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narkotika yang menjadi tersangka dan/atau terdakwa  
yang sedang menjalani proses penyidikan, 
penuntutan, dan persidangan. Pecandu narkotika atau 
korban penyalahguna narkotika dapat memperoleh 
pengobatan, perawatan,dan pemulihan pada lembaga 
rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial 
setelah memperoleh surat hasil asesmen dari tim 
Asesmen terpadu (TAT).  
 
Meski demikian, dalam pelaksanaannya, TAT masih 
mengalami kendala-kendala. Asesmen terhadap 
penyalahguna narkotika belum menjadi sebuah 
kewajiban bagi aparat penegak hukum sehingga 
pelaksanaannya masih sangat bergantung pada aparat 
penegak hukum.  

Perlu perubahan 
Pasal 14 ayat (2) 
 

Badan Narkotika Nasional baru pertama kali muncul 
dalam PP ini pada pasal ini. Mengapa frasa yang 
digunakan adalah …. “bersama-sama dengan BNN” 
sehingga rumusannya menjadi berbeda dengan yang 
digunakan untuk menyebut Kementerian Kesehatan 
dan Kementerian Sosial (menggunakan kata “dan’). 
Tidak terdapat ketegasan pola koordinasi antar 
instansi ini dan tidak ada kejelasan mengenai siapa 
yang menjadi leading sektor dalam hal ini.  

Perlu perubahan 
Pasal 20 
 

Apakah masing-masing dari instansi yang diberi 
kewenangan monitoring dan evaluasi melakukannya 
masing-masing atau bersama-sama?  
 
Untuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian 
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Sosial, dapat dengan mudah dipetakan instansi apa 
saja yang berada di bawah pengawasannya. Tetapi 
untuk BNN menjadi pertanyaan, berhubung pada 
bagian awal mengenai Instansi Wajib Lapor, dua 
lembaga yang disebut hanya Kementerian Kesehatan 
dan Kementerian Sosial. Terhadap apa BNN memiliki 
kewenangan untuk melakukan monitoring dan 
evaluasi? (meski BNN juga memiliki tempat-tempat 
rehabilitasi, tetapi tidak disebutkan pada PP ini) 

 
52. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 4 ayat (3) 
 

Apakah yang ‘Izin dari menteri’ di sini merujuk pada 
izin perubahan negara tujuan atau merupakan ‘izin 
untuk menyampaikan kepada kepala kantor bea dan 
cukai’? Jika yang dimaksud adalah yang kedua, tidak 
masuk akal mengapa untuk melapor saja perlu izin 
dari menteri? Rumusan pasal ini ambigu. 
 
Jika merujuk pada pasal-pasal sebelumnya dan pasal 
6, sepertinya yang dimaksud adalah izin menteri 
terhadap perubahan tujuan pengangkutan. Rumusan 
pasal ini perlu direvisi agar tidak ambigu. 
 
Lihat juga komentar dan analisis pada Pasal 5  ayat (2) 
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Perlu mencabut 
Pasal 5  ayat (2) 

Bunyi Pasal:  
Penanggung Jawab Pengangkut wajib 
memberitahukan perubahan negara tujuan dengan 
menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d kepada 
pejabat Bea dan Cukai. 
 
Bandingkan dengan: 
Pasal 4 ayat (3) 
Perubahan negara tujuan wajib diberitahukan oleh 
Penanggung Jawab Pengangkut kepada Kepala Kantor 
Bea dan Cukai, setelah mendapat izin dari Menteri. 
--- 
Bunyi Pasal 5 ayat (2) hampir merupakan pengulangan 
dari Pasal 4 ayat (3) 
Pasal 4 ayat (3) diperbaiki dengan memperjelas pihak 
yang berwajib melakukan pemberitahuan dan Pasal 5 
ayat (2) dicabut. 

Perlu perubahan 
Pasal 21 ayat (3) 

Tidak jelas apa yang dimaksud dengan “tempat lain” di 
sini. Tidakkah sebaiknya dirinci tempat-tempat yang 
dimaksud apa saja mengingat objek yang diatur ini 
sangat penting yaitu narkotika dan prekursor 
narkotika? 

Perlu perubahan 
Pasal 25 ayat (1) 

Di sini ditulis bahwa kementerian/lembaga wajib 
untuk melakukan pemusnahan sementara pada Pasal 
26 ayat (1) dinyatakan bahwa yang melaksanakan 
pemusnahan barang sitaan terbatas pada: penyidik 
BNN, Penyidik kepolisian, dan jaksa. Ada pengaturan 
yang tidak lengkap yaitu mengenai koordinasi antara 
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kementerian dengan penegak hukum yang berwenang 
melakukan pemusnahan. 
 
Ketentuan ini membebankan kewajiban bagi 
kementerian/lembaga untuk melakukan pemusnahan 
padahal kementerian/lembaga tidak memiliki 
kewenangan untuk melakukan pemusnahan.  

Perlu perubahan 
Pasal 26 ayat (2) 
 

Rumusan pasal ini tidak jelas. Terhadap apa saja 
penyidik dapat melakukan pemusnahan seharusnya 
dirumuskan secara limitatif agar tidak ada ruang untuk 
penyimpangan. Tetapi bunyi rumusan ini 
menggunakan kata “termasuk”, sehingga apa yang 
diuraikan dalam poin a dan b hanya merupakan 
bagian atau “contoh” dari hal yang dapat 
dimusnahkan tanpa penetapan kepala kejaksaan 
negeri dan di luar itu masih terdapat hal-hal lain yang 
dibebaskan oleh undang-undang.  
 
Ketentuan ini perlu direvisi misalnya dengan menggnti 
kata “termasuk” menjadi “yaitu terhadap:” dan untuk 
rinciannya disesuaikan dengan rincian pada Pasal 27 
ayat (3). 
 
(lihat juga Pasal 27 ayat (3) yang secara limitatif 
menyatakan pada perkara-perkara apa saja 
pemusnahan tanpa penetapan kejaksaan negeri 
diperbolehkan).  

Perlu perubahan 
Pasal 30 ayat (2) 

Rumusan pasal ini tidak jelas apakah maksudnya 
masing-masing instansi akan mengatur sendiri-sendiri 
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 atau akan melakukannya bersama-bersama? Apakah  
ketiganya diharuskan membuat pedoman teknis? Jika 
dibuat masing-masing seharusnya terdapat ketentuan 
untuk koordinasi di antara lembaga-lembaga ini agar 
terdapat keselarasan pengaturan. 
 

Perlu perubahan 
Pasal 47 ayat (1) 

Kata “kepentingan khusus” mengandung 
ketidakjelasan. 

Perlu perubahan 
Pasal 41 ayat (1) 
 

Kata “penilaian Kepolisian Negara RI” di sini berbahaya 
karena tidak memberikan indikator yang jelas. Karena 
ini berkaitan dengan perlindungan, apakah tidak 
sebaiknya rumusan dibuat lebih mendetil misalnya: 
perlindungan selesai ketika kasus sudah selesai, dsb. 

Perlu perubahan 
Pasal 61 ayat (1) dan 
(2) 

Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 mengatur mengenai 
pengawasan terhadap beberapa kegiatan terkait 
narkotika secara luas, tidak hanya yang 
diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan 
dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  
Sebagai contoh, kegiatan produksi (pasal 55 ayat (2) 
huruf d), impor dan ekspor (pasal 55 ayat (2) huruf e 
dan f) – dapat dilakukan oleh industri farmasi (pasal 11 
ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009)  
 
Tetapi Pasal 61 PP ini hanya mengatur pemberian 
sanksi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan 
fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Mengapa PP tidak mengatur secara 
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menyeluruh sebagai bagian yang linear dengan 
pengawasan yang dilakukan dalam pasal 55 sampai 
dengan 60.  
 
Catatan  
Ketentuan sanksi administratif dalam UU Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika hanya terdapat dalam 
Pasal 14 ayat (4) yakni sanksi terhadap pelanggaran 
terhadap ketentuan penyimpanan atau pelaporan 
 

Perlu perubahan 
Pasal 26 ayat (2)  
 

Ketentuan ini membuka kemungkinan adanya 
pemusnahan barang sitaan berupa tanaman narkotika 
tanpa melalui penetapan kepala kejaksaan negeri 
setempat, apalagi dengan formulasi kata “termasuk” 
berarti menyatakan bahwa di luar poin a dan b masih 
terbuka kemungkinan untuk hal-hal lainnya. Hal ini 
berbahaya. Sebaiknya kriteria barang sitaan yang akan 
dimusnahkan ditetapkan secara limitatif. 
 
Ketentuan ini melanggar prinsip kehati-hatian. 

Perlu perubahan 
Pasal 42  
Ayat (2) 
 

Ketentuan ini sangat baik karena memberikan 
perlindungan kepada yang memerlukan tanpa 
memberikan beban biaya di mana beban biaya 
ditanggung oleh negara. 
Perlu dicek efektivitasnya apakah dalam 
pelaksanaannya ketentuan ini dapat berjalan? 

Perlu perubahan 
Pasal 46 ayat (1) 

Belum ada penjabaran lebih jauh mengenai 
mekanisme untuk mengimplementasikan ketentuan 
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 ini. Apakah ketentuan ini sudah bisa berjalan efektif?  
 
Selain itu “pemberian premi” dalam ketentuan ini 
tidak selaras dengan pengaturan dalam Pasal 101 ayat 
(3) yang secara limitatif menetapkan Seluruh harta 
kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil 
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan 
tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan 
untuk kepentingan 2 hal saja secara limitatif: 
a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; dan 
b. upaya rehabilitasi medis dan sosial. 
 
Dengan demikian, ketentuan ini bersifat memperluas 
apa yang telah diatur oleh undang-undang dan perlu 
direvisi. 

 
53. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 

Jalan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
pasal 20 ayat 2 c  

Ketentuan pasal 20 ayat 2 c pada PP No. 74 Tahun 
2014 “tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta” 
berpotensi konflik baik menurut bunyi pasal 
sebelumnya pada PP No. 74 Tahun 2014 maupun 
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dalam UU No. 22 Tahun 2009 karena kewajiban 
menyediakan angkutan umum merupakan kewajiban 
yang harus dipenuhi pemerintah karena termasuk 
pelayanan umum tidak menjadi bebas atau menjadi 
wajib menyediakan apabila sudah ada sektor swasta. 

 
54. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak 

Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Pertahankan Pada analisis dimensi 2 sampai dengan dimensi 5 
terhadap PP Nomor 43 Tahun 2015 tidak ditemukan 
persoalan 

 
55. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 
(dua belas) Tahun 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu adanya 
penambahan jumlah 
SDM pada BAPAS 
serta anggaran yang 
memadai dalam 
penyusunan litmas 

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi 
dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua 
belas) Tahun  menyebutkan dalam jangka waktu 
paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam 
terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan 
dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 439

Rekomendasi  Penjelasan  

Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan 
hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial 
Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial. 
Pengaturan tersebut sangat menyulitkan karena di 
beberapa wilayah BAPAS memiliki keterbatasan SDM 
serta jangkau wilayah yang luas dalam melakukan 
penyusunan litmas, hal ini juga dipersulit karena 
keterbatasan anggaran untuk penyusunan litmas 
yang minim serta waktu penyusunan yang singkat 
yakni hanya 3 x 24 jam.  

 
56. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah 
dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2  ayat (2) 
 

Frasa “profesi tertentu” tidak jelas karena tidak 
disebutkan jenis profesi tertentu yang dimaksud apa 
saja atau yang seperti apa. 
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57. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peraturan 
Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen 
Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 7 ayat (3)  

Frasa “indikator lainnya” mengandung ketidakjelasan 
rumusan. Penentuan suatu instrumen pembayaran 
sebagai “mencurigakan” mengandung konsekuensi 
dilakukannya pemeriksaan lanjutan yang diatur dalam 
Pasal 7 dan berarti adanya beban yang timbul baik 
bagi masyarakat pembawa instrumen pembayaran 
maupun aparat penegak hukum. Untuk mewujudkan 
suatu prosedur pemeriksaan yang efisien maka perlu 
ada indikator yang jelas sebelum aparat penegak 
hukum melakukan pemeriksaan lanjutan.  
 
Dengan adanya frasa “indikator lainnya”, maka timbul 
ruang diskresi yang terlalu luas yang berpotensi 
merugikan tak hanya masyarakat pembawa instrumen 
tetapi juga penegak hukum.  
 
Sebaiknya frasa “indikator lainnya” dihapuskan 
dengan melakukan penyempurnaan daftar indikator 
yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3), dengan 
merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan terkait 
(lihat  ketentuan Pasal 7 ayat (4)). 

Perlu mencabut 
Pasal 7 ayat (4)  

Ketentuan menimbulkan potensi terjadinya tumpang 
tindih dengan ketentuan pasal 7 ayat (3). Sebaiknya 
pengaturan indikator disatukan dalam satu aturan saja 
sehingga ada panduan yang jelas bagi semua pihak 
terkait.  
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Perlu perubahan 
Pasal 18 ayat (1) 

Mengacu pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan,  
 
Pada poin ke-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”  
 
Pengaturan pada Pasal 18 ayat (1) , di mana justru 
pasal tersebut merujuk pada ketentuan sanksi perdata 
dan sanksi administratif peraturan perundang-
undangan lain dapat menimbulkan kebingungan. Ini 
juga dapat menimbulkan kesulitan pagi penegak 
hukum karena harus terlebih dahulu mencari 
peraturan Bank Indonesia mana yang dimaksud.   
 
Dilihat dari dimensi-3, ketentuan ini belum memenuhi 
indikator kejelasan sanksi terhadap pelanggaran.  
Perlu dikaji lebih jauh, apabila ternyata terhadap 
perbuatan dimaksud pasal ini telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan lain, maka apakah 
masih perlu diatur dalam PP ini? 
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58. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan 
Narkotika Nasional 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 ayat (2) 
 

Bandingkan dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan 
induk Pasal 2 PP ini. 
 
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) bersifat memperluas 
ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 yang 
hanya memberikan kewenangan kepada BNN untuk 
“menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional 
mengenai pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika”. Pada Pasal 2 ayat (2), 
kewenangan ini diperluas dengan memberikan 
kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan 
kebijakan nasional mengenai pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya 
kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 
 
Perlu dicatat bahwa narkotika dan psikotropika, 
prekursor psikotropika dan bahan adiktif lainnya 
merupakan zat-zat yang berbeda. Pengaturan 
mengenai narkotika dan psikotropika saja dilakukan 
dengan Undang-Undang yang berbeda. Penambahan 
kewenangan yang signifikan pada BNN untuk 
menangani tak hanya narkotika tetapi juga 
psikotropika dan zat adiktif lainnya seharusnya tidak 
dilakukan dalam Peraturan Pemerintah tetapi dalam 
Undang-Undang karena PP tidak boleh mempeluas 
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ketentuan dasar yang diberikan Undang-Undang. 
 
Sekalipun demikian, ada baiknya untuk dilihat 
efektivitas imlpementasi ketentuan ini dalam 
prakteknya. 

Perlu perubahan 
Pasal 19 huruf b 
 

Pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika yang merupakan ketentuan induk 
dari Pasal 19 huruf b Perpres ini, tidak ditemukan 
pemberian kewenangan untuk melakukan kegiatan 
intelejen. Jika kegiatan intelejen dimaknai terpisah 
dari kegiatan penyelidikan, penyidikan, interdiksi dst. 
yang masing-masing disebutkan dalam ketentuan 
Pasal 75 UU 35 Tahun 2009, maka ketentuan ini 
memperluas ketentuan undang-undang. 
 
Selain itu perlu juga dilihat potensi tumpang tindihnya 
kewenangan melakukan kegiatan intelijen dengan 
lembaga penegak hukum lainnya. 

Perlu perubahan 
Pasal 38 
 

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai 
ketentuan induk dari Perpres ini tidak ditemukan 
amanat untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis. 
Selain itu, pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis 
dalam Pasal 38 ini tidak disebutkan secara jelas 
sehingga menimbulkan kebingungan: kegiatan teknis 
apa yang dimaksud dan legitimasi apa yang diperlukan 
sebagai dasar pembentukan suatu unit pelaksana 
teknis? 
 
Ketentuan ini memperluas kewenangan yang telah 
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diberikan oleh Undang-Undang dan perlu dilihat 
bagaimana implementasinya. Jika memang ternyata 
diperlukan UPT, ada baiknya dalam Perpres telah 
disebutkan UPT-UPT yang dapat dibentuk oleh BNN 
 
Sekalipun demikian, ada baiknya untuk dilihat 
efektivitas imlpementasi ketentuan ini dalam 
prakteknya. 
 

 
59. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite 

Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 5 

Sebagai forum koordinasi antarlembaga terkait dengan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang, seharusnya Ketua Otoritas Jasa 
Keuangan dimasukkan sebagai salah satu anggota 
Komite TPPU untuk meningkatkan efektivitas 
koordinasi yang hendak dicapai dengan pembentukan 
komite ini.  

Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat (1) 

Frasa “sewaktu-waktu jika diperlukan” tidak diperlukan 
dalam rumusan norma. Dengan menggunakan frasa 
“paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun”, maka 
pembentuk Perpres sudah menunjukkan bahwa di luar 
satu kali pertemuan tersebut, terbuka kesempatan 
untuk dilaksanakan pertemuan lainnya sesuai dengan 
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kebutuhan Komite TPPU.  
 
Sebaiknya frasa “sewaktu-waktu jika diperlukan” 
dihapus untuk membuat rumusan pasal semakin jelas. 

Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat (2) 

Frasa “pihak lain yang dipandang perlu” yang tertuang 
dalam pasal 6 ayat (2) ini sebaiknya rumusan 
kalimatnya diganti karena tidak jelas yang dimaksud 
pihak lain yang dipandang perlu itu pihak yang mana 
saja. 
 

Perlu perubahan 
Pasal 8 

Sebagai forum koordinasi antarlembaga terkait dengan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang, seharusnya perwakilan Otoritas Jasa 
Keuangan dimasukkan sebagai salah satu anggota Tim 
Pelaksana Komite TPPU untuk meningkatkan 
efektivitas koordinasi yang hendak dicapai dengan 
pembentukan komite ini.  
 

Perlu perubahan 
Pasal 9 

Frasa “sewaktu-waktu jika diperlukan” tidak diperlukan 
dalam rumusan norma. Dengan menggunakan frasa 
“paling sedikit setiap 6 (enam) bulan”, pembentuk 
Perpres sudah menunjukkan bahwa di luar periode 6 
bulan tersebut tersebut, terbuka kesempatan untuk 
dilaksanakan pertemuan lainnya sesuai dengan 
kebutuhan Tim Pelaksana.  
 
Sebaiknya frasa “sewaktu-waktu jika diperlukan” 
dihapus untuk membuat rumusan pasal semakin jelas. 
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Perlu perubahan 
Pasal 13 ayat (1) 

Frasa “sewaktu-waktu jika diperlukan” tidak diperlukan 
dalam rumusan norma. Dengan menggunakan frasa 
“paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun”, maka 
pembentuk Perpres sudah menunjukkan bahwa di luar 
satu kali dalam satu tahun, terbuka kesempatan untuk 
Ketua Komite TPPU melaporkan hasil pelaksanaan 
tugas Komite TPPU.  
 
Sebaiknya frasa “sewaktu-waktu jika diperlukan” 
dihapus untuk membuat rumusan pasal semakin jelas. 

 
60. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan 

Keamanan Laut 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu memperjelas 
jenis kelembagaan 
BAKAMLA, 
ketentuan 
pengisian jabatan 
serta syarat-
syaratnya. 

Dalam Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 178 
Tahun 2014 tentang badan keamanan laut 
disebutkan bahwa Kepala BAKAMLA di jabat oleh 
personel dari TNI-AL yang masih aktif, Hal ini 
bertentangan dengan Undang-undang nomor 34 
Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana ketentuan 
pasal 47 yang berbunyi: 
(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil 

setelah mengundurkan diri atau pension dari 
dinas aktif keprajuritan. 

(2) prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada 
kantor yang membidangi koordinator bidang 
Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan 
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Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen 
Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan 
Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search 
and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, 
dan Mahkamah Agung. 

Pembentukan BAKAMLA mengacu pada UU 32 tahun 
2014 tentang kelautan, dengan demikian pasal 40 
ayat (1) dan ayat (2)bertentangan dan harus direvisi.  

 
61. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

Pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa “RPJM Nasional 
dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi 
dalam pelaksanaan pembangunan nasional.” 

 
Kata “dapat” pada bunyi pasal tersebut membuatnya 
menjadi kurang tegas. Sebaiknya kata “dapat” 
dihilangkan atau diganti dengan kata “harus” sehingga 
memiliki nilai ketegasan sesuai dengan tujuan 
disusunnya Perpres ini.   

Perlu perubahan Strategi perlindungan sosial dalam buku II RPJMN 
sempit hanya mengatur untuk disabilatas dan orang 
tua (hal 2-67). 
Makna perlindungan sosial harus mengacu pada Pasal 
33 dan Pasal 34. Bukan Pasal 34 saja, karena terlalu 
sempit jika hanya mangatur disbilitas dan orang tua. 
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(hal 2-67) 

 
62. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan 

Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara 
Jakarta Dan Bandung 

 

Rekoomendasi Penjelasan  

Pasal 3 Peraturan 
Presiden Nomor 107 
Tahun 2015 tentang 
Percepatan 
Penyelenggaraan 
Prasarana Dan 
Sarana Kereta Cepat 
Antara Jakarta Dan 
Bandung dengan 
Pasal 26 Peraturan 
Presiden Nomor 3 
Tahun 2016 tentang 
Percepatan 
Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional 
 
 
 

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang 
Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana 
Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung 
Pasal 3 ayat (1) Dalam pelaksanaan penugasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), 
konsorsium badan usaha milik negara atau melalui 
perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (3), dapat bekerjasama dengan badan 
usaha lainnya mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang 
baik. 
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 
Pasal 26 
(1) Dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional,  menteri atau kepala lembaga selaku 
Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional 
dapat melakukan penugasan kepada BUMN 
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
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bekerja sama dengan badan usaha lainnya 
dengan mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang baik. 

Terdapat potensi disharmoni terhadap dua Peraturan 
Presiden ini, dimana Peraturan Presiden Nomor 107 
Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan 
Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan 
Bandung dimana obyek Perpres yaitu kereta cepat 
antara Jakarta dan Bandung merupakan salah satu dari 
Proyek Strategis Nasional No. 60 (High Speed Train 
Jakarta - Bandung) sebagaimana dalam lampiran 
Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 
Potensi disharmoni tersebut pada Pasal 1 Peraturan 
Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan 
Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat 
Antara Jakarta dan Bandung adalah dengan 
membentuk konsorsium BUMN sebagai pelaksana 
proyek sedangkan pada Peraturan Presiden nomor 3 
tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional adalah BUMN dan BUMN tersebut  
dapat bekerjasama dengan Badan usaha lainnya (yang 
belum tentu BUMN).    

Pasal 4 Peraturan 
Presiden nomor 107 
tahun 2015 tentang 
Percepatan 
Penyelenggaraan 
Prasarana Dan 
Sarana Kereta Cepat 
Antara Jakarta Dan 

Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2015 tentang 
Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana 
Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung 
Pasal 4 
(1) Pendanaan dalam rangka pelaksanaan 

penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dapat terdiri dari: 
a. penerbitan obligasi oleh konsorsium badan 
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Bandung dengan 
Pasal 25 Peraturan 
Presiden nomor 3 
tahun 2016 tentang 
Percepatan 
Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional 
 
 
 

usaha milik negara atau perusahaan 
patungan; 

b. pinjaman konsorsium badan usaha milik 
negara atau perusahaan patungan dari 
lembaga keuangan, termasuk lembaga 
keuangan luar negeri atau multilateral; 
dan/atau 

c. pendanaan lainnya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta 
tidak mendapatkan jaminan Pemerintah. 
 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 
Pasal 25 
(1) Pemerintah dapat memberikan Jaminan 

Pemerintah Pusat terhadap Proyek Strategis 
Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha 
atau Pemerintah Daerah yang bekerjasama 
dengan Badan Usaha. 

(2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan proyek infrastruktur 
untuk kepentingan umum. 

(3) Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang 
menyangkut kebijakan yang diambil atau tidak 
diambil oleh Pemerintah Pusat yang 
mengakibatkan terhambatnya Proyek Strategis 
Nasional dan dapat memberikan dampak 
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finansial kepada Badan Usaha yang 
melaksanakan Proyek Strategis Nasional. 

(4) Pengendalian dan pengelolaan risiko atas 
Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh 
Menteri Keuangan. 

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri 
Keuangan berwenang untuk: 
a. meminta dan memperoleh data serta 

informasi yang diperlukan dari pihak-pihak 
yang terkait dengan Proyek Strategis 
Nasional yang diusulkan untuk diberikan 
Jaminan Pemerintah Pusat; dan 

b. menetapkan bentuk, tata cara, dan 
mekanisme Jaminan Pemerintah Pusat yang 
diberikan kepada suatu Proyek Strategis 
Nasional diusulkan untuk diberikan Jaminan 
Pemerintah Pusat. 

(6) Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan 
Badan Usaha yang memintakan Jaminan 
Pemerintah Pusat, memberikan jaminan terlebih 
dahulu atas pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata 
cara, dan mekanisme Jaminan Pemerintah Pusat 
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Terdapat potensi dishamorni terkait pendanaan dan 
jaminan pemerintah dimana pada Peraturan Presiden 
Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan 
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BAB IV 
REKOMENDASI  

PEMBANGUNAN HUKUM BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, 
PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR

Rekoomendasi Penjelasan  

Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat 
Antara Jakarta Dan Bandung ada pasal yang 
menyebutkan pendanaan tidak berasal dari APBN dan 
tidak adanya jaminan pemerintah (pasal 4) sedangkan 
pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 
terdapat pasal yang menyebutkan adanya anggaran 
APBN dan jaminan pemerintah. Disharmoni terjadi 
karena obyek dari kedua Peraturan Presiden ini adalah 
sama yaitu proyek kereta cepat Jakarta Bandung. 

 
63. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite 
Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Pertahankan Dalam penilaian dimensi kedua sampai dengan 
dimensi kelima Perpres Perubahan Perpres Komite 
TPPU tidak ditemukan persoalan. Sebagai perubahan 
dari Perpres Komite TPPU, Perpres ini hanya 
mengubah Pasal 5 dan Pasal 8 dari Perpres Komite 
TPPU mengenai komposisi anggota Komite TPPU dan 
Tim Pelaksana, yang memang pada hasil analisis dan 
evaluasinya menunjukkan adanya persoalan dalam 
kedua Pasal tersebut 
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BBAB IV 
RREKOMENDASI  

PPEMBANGUNAN HUKUM BBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, 
PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR 

 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan 

Industri 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

 Dalam teknik penulisan norma, penyebutan 
Kamar Dagang dan Industri berasaskan 
Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai 
yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan.  

 Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran 
II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.  Dalam 
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan 
yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan 
tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau 
bab.  

 Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi 
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum. 

Perlu perubahan 
Pasal 3 

 Penyebutan tujuan Kamar Dagang dan Industri 
bertujuan: a. membina dan mengembangkan 
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kemampuan, kegiatan, dan kepentingan 
pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, 
usaha koperasi, dan usaha swasta dalam 
kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi 
nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan 
ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat 
dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945; b. menciptakan dan 
mengembangkan iklim dunia usaha yang 
memungkinkan keikutsertaan yang 
seluasluasnya secara efektif dalam 
Pembangunan Nasional tidak diperlukan, 
karena tidak akan operasional (tidak memiliki 
operator norma).  

 Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan 
umum dari UU, ketentuan umum atau dalam 
Naskah Akademiknya.  

 Tujuan harus dituangkan dalam bentuk 
penulisan norma yang benar agar dapat 
dioperasionalkan.  

 Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan tujuan UU diubah dan 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau 
penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah 
Akademik 
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2. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2 

- Sebagaimana disebutkan pada Petunjuk No. 98 
huruf c Lampiran II UU 12/2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
bahawa pasal yang mencerminkan asas, maksud 
dan tujuan tidak perlu dituagkan dalam bab 
tersendiri. 

- Kata ‘mencerminakan’ dalam petunjuk No. 98 tidak 
dimaksudkan untuk membentuk pasal atau bab 
teresndiri yang menyebutkan asas dan 
maksud/tujuan dibentuknya UU. Karena maksud 
dan tujuan dibentuknya UU seharusnya sudah 
tercermin dalam Konsiderans Menimbang dan 
diuraikan secara sistematis dalam Penjelasan 
Umum. 

- Oleh karenanya, Pasal ini sebaiknya diintegrasikan 
dengan Bab I Ketentuan Umum.  

Perlu mencabut 
Pasal 3 

- Sebagaimana disebutkan pada Petunjuk No. 98 
huruf c Lampiran II UU 12/2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
bahawa pasal yang mencerminkan asas, maksud 
dan tujuan tidak perlu dituangkan dalam bab 
tersendiri. 

- Kata ‘mencerminakan’ dalam petunjuk No. 98 tidak 
dimaksudkan untuk membetuk pasal atau bab 
teresndiri yang menyebutkan asas dan 
maksud/tujuan dibentuknya UU. Karena maksud 
dan tujuan dibentuknya UU seharusnya sudah 
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tercermin dalam Konsiderans Menimbang dan 
diuraikan secara sistematis dalam Penjelasan 
Umum. 

- Oleh karenanya, Pasal ini sebaiknya dicabut karena 
sudah tercermin dalam Konsiderans Menimbang 
dan Penjelasan Umum. 

Perlu perubahan  
Pasal 47 

Sanksi administratif hendaknya diatur secara integral 
dengan ketentuan pasal yang megatur (petunjuk No. 
64-65 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011). 

Perlu perubahan  
Pasal 48 

Dari perumusan di atas jelas terlihat, ancaman 
pidana kurungan pengganti dicantumkan secara 
tegas sebagai pidana pokok dalam perumusan delik.  
Perumusan demikian sebenarnya berlebihan dan 
tidak lumrah dilakukan dalam praktik legislatif 
selama ini. Tanpa dirumuskan sebenarnya tetap 
berlaku aturan umum dalam KUHP mengenai pidana 
kurungan pengganti denda ini. Terlebih dalam UU ini, 
lamanya kurungan pengganti juga tidak menyimpang 
dari aturan umum KUHP  (yaitu maksimal 6 bulan). 
Sekiranya UU ini bermaksud menyimpang dari aturan 
umum KUHP, barulah UU ini dapat membuat aturan 
tersendiri.  
Namun tetap tidak perlu dicantumkan sebagai 
ancaman pidana pokok dalam perumusan delik, 
karena pidana kurungan pengganti bukan jenis 
pidana pokok, tetapi hanya merupakan jenis pidana 
pengganti dari pidana denda. Jadi harus dibedakan 
antara “jenis pidana” dengan “pelaksanaan pidana”. 
Yang dimasukkan/ diformulasikan dalam perumusan 
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delik, hanya “jenis pidana”-nya. Aturan tentang 
“pelaksanaan pidana” diatur tersendiri di luar 
perumusan delik.  
(disadur dari Pendapat Barda Nawawi Arief, dalam 
Laporan Karya Ilmiah: Perumusan Ketentuan Pidana 
dalam Penyusunan/Pembuatan PUU, BPHN: 2009) 

Perlu perubahan  
Pasal 50 

9 (sembilan) jenis perjanjian dan kegiatan usaha 
yang dikecualikan berpotensi menimbulkan masalah 
dalam pelaksanaannya karena berpotensi munculnya 
penafsiran yang berbeda-beda antara pelaku usaha 
dan KPPU tentang bagaimana seharusnya 
melaksanakan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan 
usaha tersebut tanpa melanggar UU No. 5 Tahun 
1999. Bisa jadi suatu perjanjian atau suatu kegiatan 
usaha dianggap masuk dalam kategori pasal 50 UU 
No. 5 Tahun1999 oleh pelaku usaha, tetapi justru 
dianggap melanggar undang-undang oleh KPPU. 
Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan lanjutan 
yang lebih detil mengatur pelaksanaan sepuluh jenis 
perjanjian dan kegiatan usaha tersebut demi 
menghindarkan salah tafsir dan memberikan 
kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun bagi 
KPPU. Pasal ini memerlukan penjelasan dan 
pengaturan lebih lanjut. 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa 

 

Rekomendasi  Penjjelasan 

Pertahankan Judul UU 
 

UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari 82 Pasal dan 
11 Bab, pengaturan mengenai Alternatif 
Penyelesaian Sengketa hanya ada dalam 1 Bab yaitu 
Bab II mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa 
yang hanya berisi 1 pasal yaitu Pasal 6. Hal ini 
memberikan kesan, bahwa ketentuan mengenai 
Alternatif Penyelesaian Sengketa belum diatur secara 
komprehensif, padahal garis besar dalam UU ini 
adalah arbitrase yang mana juga sebenarnya 
merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian 
sengketa selain mediasi, negosiasi, dll. Perlu 
pertimbangan apakah akan menyebutnya sebagai 
UU Arbitrase saja jika pengaturan mengenai APS 
hanya ada dalam 1 pasal, atau memang perlu 
pengaturan lebih rinci lembaga APS lainnya? 

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 1: 
 

Perlu konsistensi penggunaan istilah untuk 
mendefinisikan arbitrase tersebut. Sengketa perdata 
“genus”, sedangkan  sengketa perdagangan adalah 
“species”. Dalam berbagai referensi dan kelajiman 
praktek, umumnya digunakan istilah arbitrase 
perdagangan, arbitrase komersial atau arbitrase 
bisnis. (FGD BPHN, Narasumber) 
 
Perlu revisi terhadap pasal-pasal ini untuk memuat 
rumusan yang lebih tepat.  



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 459

Rekomendasi  Penjjelasan 

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 7: 
 

Definisi arbiter ini berbeda jika dibandingkan dengan 
definisi arbiter yang disebutkan oleh peraturan 
perundang-undangan lain yaitu Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (yang selanjutnya 
disebut UU PPHI Tahun 2004). Dalam Pasal 1 angka 
16 UU PPHI Tahun 2004 disebutkan bahwa arbiter 
Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbiter 
adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para 
pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang 
ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan 
mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan 
antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 
perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya 
melalui arbitrase yang putusannya mengikat para 
pihak dan bersifat final. 
Dari kedua definisi yang disebutkan oleh dua 
undang-undang tersebut terdapat beberapa potensi 
disharmoni antara lain: 
a. Dalam UU Arbitrase Tahun 1999, arbiter dipilih 

atau ditunjuk oleh: para pihak atau Pengadilan 
Negeri atau Lembaga arbitrase.  Sedangkan 
dalam UU PPHI Tahun 2004, arbiter dipilih atau 
ditunjuk oleh para Pihak atau Pengadilan (di 
dalam Pasal 33 ayat 6 UU PPHI Tahun 2004 tidak 
disebutkan dengan jelas pengadilan yang 
dimaksud disini adalah Pengadilan Negeri atau 
Pengadilan Khusus Hubungan Industrial). 

b. Dalam UU Arbitrase Tahun 1999, tidak 
disebutkan arbiter yang dipilih diambil dari suatu 
daftar. Namun di UU PPHI Tahun 2004, arbiter 
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yang dipilih baik oleh para pihak maupun oleh 
Pengadilan harus diambil dari daftar arbiter yang 
telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan (diatur dalam 
Pasal 30 UU PPHI Tahun 2004). 

Perlu perubahan Pasal 
1 angka 9: 
 

Dalam hal misalnya suatu lembaga arbitrase asing 
atau arbiter asing menjalankan sidang atau 
menjatuhkan putusan di Indonesia, apakah ini 
termasuk putusan arbitrase nasional atau arbitrase 
internasional? Jika menilik rumusan pasal ini maka 
putusan ini termasuk putusan arbitrase nasional 
karena dijatuhkan di wilayah Indonesia sehingga 
apakah ada implikasi atau akibatnya jika putusan ini 
dianggap sebagai putusan arbitrase nasional?  
 
Pengertian mengenai putusan arbitrase internasional 
ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman 
dimana arbitrase hadir sebagai salah satu alternatif 
penyelesaian sengketa yang berkembang pesat di 
dunia. UU ini tidak mengikuti UNCITRAL Model Law 
Arbitration Law 1986 yang menjadi rujukan negara-
negara dalam menyusun peraturan arbitrase. Di 
dunia hanya 3 negara termasuk Indonesia yang 
pengaturannya belum mengikuti rujukan Uncitral 
tsb.  

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 10: 
 

Perlu revisi pasal, dengan perbaikan substansi 
berupa: 
- Perlu penegasan bahwa APS adalah pihak ketiga 

yang independen 
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- Perlu penambahan definisi dan pengaturan lebih 
lanjut dari beberapa varian dalam APS, sehingga 
tidak hanya dipersepsikan Arbitrase dan Arbiter 
saja. 

Perlu perubahan 
Pasal 2:  
 

Perlu memberikan ruang untuk Online Dispute 
Resolution, sepanjang sistem dan SDMnya mumpuni 
(certified system). 
 
Jika melihat rumusan dalam pasal ini, Multi-tafsir, 
terkesan hanya arbitrase saja, namun APS kurang 
tereksplorasi padahal arbitrase itu sendiri 
merupakan bagian dari alternatif penyelesaian 
sengketa. Oleh karena itu, untuk memberikan 
kepastian hukum rumusan pasal perlu dipertegas 
lingkupnya dan juga penambahan adanya 
pengaturan mengenai online dispute resolution yang 
didukung dengan sistem yang tersertifikasi dan SDM 
yang baik. 

Perlu perubahan 
Pasal 3 
 

Ketentuan ini secara otomatis meniadakan hak para 
pihak untuk menyelesaikan sengketa ke Pengadilan 
Negeri, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 11 
ayat 1. Lebih lanjut, ketentuan pasal ini dipertegas 
lagi dalam ayat 2 nya yang menyatakan bahwa 
Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak turut 
campur dalam penyelesaian sengketa tersebut, 
kecuali dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-
undang ini. Ketentuan-ketentuan ini pada prinsipnya 
meniadakan kewenangan pengadilan terhadap 
sengketa yang mengandung klausul arbitrase. 
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Namun ketentuan sebagaimana diuraikan diatas 
berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan 
terutama kewenangan pengadilan untuk memeriksa 
perkara yang diajukan sebagaimana disebutkan 
dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman terutama di dalam 
Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi: “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.” 
Potensi disharmoni lain juga ditemukan terkait 
kewenangan pengadilan mengadili sengketa yang 
mengandung klausul arbitrase ini sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan 
bahwa “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan 
menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari 
para pihak yang terikat perjanjian yang memuat 
klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi 
dasar permohonan pernyataan pailit telah 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini.”  
 
Dalam FGD di BPHN dan rapat didapatkan hasil 
bahwa Pengadilan memang tidak serta menolak 
permohonan penyelesaian sengketa yang 
mengandung klausul arbitrase. Permohonan tetap 
akan diterima namun penolakan baru akan dilakukan 
ketika hakim yang memeriksa berpendapat bahwa 
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sengketa tersebut ditolak karena adanya perjanjian 
arbitrase.  
 
Perlu pertimbangan yang cermat mengenai 
perumusan norma terkait dengan kewenangan 
pengadilan menyelesaikan sengketa yang 
mengandung klausul perjanjian arbitrase. 

Perlu perubahan 
Pasal 4 ayat (2): 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 4 ayat (3):  
 

Revisi pasal dengan rumusan: “.................... sistem 
komunikasi elektronik lainnya, sepanjang aman 
dan/atau tersertifikasi.” Karena sudah selayaknya 
menggunakan sistem komunikasi elektronik yang 
aman dan tersertifikasi 
 
Dengan sistem elektronik yang aman dan/atau 
tersertifikasi secara otomatis dapat menghilangkan 
kewajiban adanya suatu catatan penerimaan oleh 
para pihak. Hal ini dalam rangka mendukung proses 
yang lebih cepat dan aman dalam penyelesaian 
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sengketa arbitrase.  

Perlu perubahan 
Pasal 5 ayat 1:  
 

Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai “hak yang 
menurut hukum dan peraturan perundang-
undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 
bersengketa” dalam penjelasan pasalnya. 

Perlu perubahan 
Pasal 5 ayat 2: 
. 

Dalam penjelasan pasal tidak disebutkan apa yang 
dimaksud dengan sengketa yang menurut peraturan 
perundang-undangan tidak dapat diadakan 
perdamaian, sehingga rumusan ini menjadi tidak 
jelas dan sulit pengimplementasiannya. 

Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat 1 
 

Terkait dengan batasan itikad baik di dalam rumusan 
ini yang multitafsir. Karena dalam prakteknya itikad 
baik ini memerlukan pembuktian tersendiri.  
 
Kata “mengesampingkan” apakah diartikan sebagai 
tidak menghiraukan putusan PN atau sengketa 
perdata tsb dimungkinkan utk diajukan baik melalui 
PN maupun APS? Harusnya jika merujuk pada 
ketentuan Pasal 3 dimana disebutkan bahwa 
pengadilan negeri tidak berwenang mengadili 
sengketa yang mengandung perjanjian arbitrase 
maka ketentuan ini jelas bahwa sengketa yang 
mengandung arbitrase tidak bisa diajukan ke ranah 
pengadilan negeri. Namun repetisi seperti ini malah 
membuat ketentuan norma menjadi sulit untuk 
dipahami dengan dasar pemikiran mengapa norma 
ini disebutkan kembali namun dengan rumusan yang 
berbeda? 
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Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat (2) 

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

Tetap 
Pasal 6 ayat 3 
 

Dalam pasal ini (dan beberapa pasal selanjutnya) 
ditemukan kata-kata seperti penasihat ahli, mediator 
namun tidak ditemukan dalam penjelasan atau 
batasan yang dimaksud dengan penasihat ahli dan 
mediator tersebut. 
 
Definisi mediator dan konsiliator ditemukan di UU 
No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial. 
 
Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
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dimaksud dalam ayat...”. seharusnya diubah menjadi 
“sebagaimana dimaksud pada ayat ......” 

Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat 4 
 

Ketentuan “paling lama 14 hari” didasarkan apa? 
Bagaimana implementasi di lapangannya? Apakah 
perlu ada penambahan atau pengurangan waktu jika 
didalam implementasi tnyt terdapat kendala?  

Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat 6 

Apa yang dimaksud dengan “memegang teguh 
kerahasiaan” dalam pengaturan pasal ini? Apakah 
memang perlu memasukkan rumusan ini ke dalam 
pasal ini? Jika memang mediator harus menjaga 
kerahasiaan dari sengketa yang sedang dilakukan 
upaya penyelesaian, rumusan “memegang teguh 
kerahasiaan”dapat dimasukkan dalam penjelasan 
mengenai mediator.  
 
Mengenai hal ini, didalam penjelasan umum 
disebutkan bahwa kelebihan lembaga arbitrase 
terletak pada sifat kerahasiaannya. Jika memang 
mediator juga merupakan bagian dari lembaga 
arbitrase tidak perlu rasanya untuk memasukkan 
rumusan “memegang teguh kerahasiaan”ini ke 
dalam rumusan norma pasal. 
 
Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 467

Rekomendasi  Penjjelasan 

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

Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat (8) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 8 ayat (2) 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud dalam ayat...”. seharusnya diubah menjadi 
“sebagaimana dimaksud pada ayat ......” 
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Perlu perubahan 
Pasal 9 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 10 
 

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

Perlu perubahan Pasal 
11 ayat 1 
 

Dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa 
Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili 
sengketa para pihak yang telah terikat dalam 
perjanjian arbitrase. Ketentuan ini sebenarnya sudah 
menegaskan bahwa: 1). kesepakatan arbitrase harus 
dituangkan secara tertulis dalam dokumen perjanjian 
yang ditandatangani oleh para pihak; 2). dengan 
adanya perjanjian arbitrase, sengketa tersebut tidak 
dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.  
 
Jadi ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 sepertinya 
menjadi norma yang mengulang apa yang sudah 
diatur di Pasal 3 tersebut. Sehingga apakah repetisi 
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atau pengulangan norma yang secara substansi sama 
tidak menjadikan berlebihan yang bisa berujung 
pada kebingungan untuk menerjemahkan rumusan 
norma tersebut? 

Perlu perubahan Pasal 
11 ayat 2 
 

Pengecualian di dalam ketentuan pasal ini tidak jelas 
merujuk pada ketentuan mana dalam undang-
undang ini.  

Perlu perubahan 
Pasal 12 ayat 1 
 

Jika dilihat dari ketentuan syarat arbiter pada huruf c 
dan huruf d, bisa dibuat rumusan yang lebih tegas 
yaitu: “netral dan independen” untuk kemudian 
dalam penjelasan pasal dapat dirumuskan yang 
disebut dengan netral dan independen itu seperti 
apa. 
 
Ketentuan mengenai syarat arbiter yang harus netral 
dan independen ini merupakan syarat yang berlaku 
umum pada praktek arbitrase di dunia (penjelasan 
dari Narasumber Prof. Huala Adolf).  
 
Terkait dengan Pasal 12 ayat (1) huruf “d”, tidak jelas 
apa parameter untuk mengukur “tidak ada 
kepentingan finansial atau kepentingan lain   dengan 
putusan arbitrase”. Perlu deskripsi yang lebih jelas 
dan terukur. Tidak jelas apa akibat hukum, serta apa 
upaya hukum, bila adanya konflik kepentingan baru 
diketahui setelah dijatuhkan putusan arbitrase. 
 
Rumusan huruf e, dimana syarat arbiter adalah 
memiliki pengalaman dan menguasai bidangnya 
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paling sedikit 15 tahun. Dalam penjelasan pasal tidak 
ditemukan penjelasan mengenai rumusan norma 
terutama penentuan 15 tahun pengalaman dan 
menguasai aktif bidangnya, lalu kemudian 
menimbulkan pertanyaan siapa yang kompeten 
menilai adanya penglaman dan menguasai aktif di 
bidangnya tersebut? Apakah dibuktikan dengan 
sertifikasi keahlian atau seperti apa? Oleh karena itu 
perlu penjelasan lebih detil maksud dari 
“pengalaman dan menguasai aktif di bidangnya.” 
 
Selain itu, UU ini tidak memberikan ketentuan lebih 
lanjut apakah syarat penunjukan atau pengangkatan 
arbiter itu berlaku bagi arbiter asing atau arbiter 
lokal. Asumsinya jika ketentuan itu memang tidak 
memberikan pengaturan yang berbeda maka 
terdapat kendala dalam prakteknya terkait dengan 
arbiter asing yang ditunjuk atau diangkat. Karena ada 
juga Arbiter asing yang digugat karena pelanggaran 
UU Keimigrasian dan UU Ketenagakerjaan (rapat 
dengan narasumber) 

Perlu perubahan 
Pasal 14 ayat (3) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 15 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 16 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 17 ayat (2) 
 

Norma dalam pasal tersebut pada prinsipnya 
menyangkut komitmen moral. Apakah hal ini perlu 
diatur? Mengingat jika hal ini diatur dalam peraturan 
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perundang-undangan akan menimbulkan banyak 
pertanyaan terutama dengan implementasinya, 
seperti Apakah diperlukan dokumen tertulis sebagai 
penguatnya? Adakah sanksinya bila dilanggar, 
bagaimana korelasinya dengan prinsip imunitas 
(Pasal 21)? Bila proses arbitrase belum dimulai dapat 
digunakan Hak Ingkar (Pasal 22 sd 26) agar arbiter 
yang bersangkutan diganti, bagaimana apabila 
ketidakjujuran arbiter baru diketahui setelah putusan 
arbitrase dijatuhkan, apa akibat hukumnya, serta apa 
upaya hukumnya. (FGD BPHN, Narasumber). 
 
Perlu pertimbangan apakah hal ini tetap perlu 
dinormakan. 
 
Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud dalam ayat...”. seharusnya diubah menjadi 
“sebagaimana dimaksud pada ayat ......” 

Perlu perubahan 
Pasal 18 ayat (1) 
 

Ketentuan ini akan menimbulkan pertanyaan 
bagaimana implementasinya? Bagaimana bila 
kewajiban itu kemudian dilanggar? Apabla  proses 
arbitrase belum dimulai, masih dapat digunakan Hak 
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Ingkar (Pasal 22 sd 26) agar arbiter ybs 
diganti,Bagaimana apabila ketidakjujuran dan 
ketidaktransparan arbiter baru diketahui setelah 
putusan dijatuhkan, apa akibat hukumnya terhadap 
putusan, serta bagaimana upaya hukumnya ? 
 
Perlu pertimbangan apakah hal ini tetap perlu 
dinormakan.   

Perlu perubahan 
Pasal 18 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 19 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 20 

Ketentuan ini memenuhi indikator dalam hal adanya 
sanksi terhadap pelanggaran berupa pemberian 
keputusan yang lewat dari jangka waktu yang 
ditentukan. 
 
Namun perlu dicermati batasan yang dimaksud 
dengan alasan yang sah. Perlu diberikan batasan 
penjelasan yang dimaksud dengan alasan yang sah. 

Tetap 
Pasal 21 

Bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat 
dikenakan tanggung jawab hukum namun apabila 
dibuktikan lain adanya itikad tidak baik maka 
ketentuan dikenakan tanggung jawab hukum 
menjadi berlaku. Batasan yang dapat dikategorikan 
sebagai adanya itikad tidak baik tidak ditemukan 
dalam penjelasan pasal tersebut. Sepertinya perlu 
pembuktian tersendiri mengenai itikad tidak baik 
tersebut.   

Perlu perubahan 
Pasal 25 ayat 2 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud dalam ayat...”. seharusnya diubah menjadi 
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“sebagaimana dimaksud pada ayat ......” 
 
Ketentuan ini tidak berisi batasan waktu bagi KPN 
untuk menentukan arbiter pengganti. Dalam 
prakteknya, ketika hak ingkar digulirkan maka proses 
arbitrase menjadi terhenti sampai kemudian KPN 
menentukan arbiter pengganti (D5). 
 
Berlarut-larutnya proses ini dapat mengakibatkan 
makin lama proses penyelesaian sengketa (D3). 

Perlu perubahan 
Pasal 26 ayat 2 

Ketentuan ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam 
penjelasan pasal atau dalam pasal-pasal lainnya, 
dalam hal jika arbiter dibebastugaskan apa yang 
terjadi dengan proses arbitrase yang sedang berjalan 
tersebut? dimana pembuktian melalui jalur hukum 
tentunya juga akan memakan waktu yang tidak 
sebentar. Jika demikian, ketentuan ini dapat 
mengakibatkan molornya waktu penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase. Walaupun arbiter atau 
majelis arbitrase dapat meminta perpanjangan 
waktu dengan beberapa kondisi sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 33, namun kondisi demikian 
tidak termasuk dalam pasal 33 tsb.  
 
Sehingga dapat dikatakan, bahwa ketentuan dalam 
pasal ini tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.  

Perlu perubahan 
Pasal 26 ayat 5 

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa jika hanya 
seorang anggota arbiter saja yang diganti, 
pemeriksaan dapat diteruskan berdasarkan berita 
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acara dan surat yang ada, cukup oleh para arbiter 
yang ada. Bagaimana dengan jika 2 anggota majelis 
tidak dapat melanjutkan pemeriksaan? Apakah 
ketentuan ini dapat mengakomodir keadaan 
demikian?  

Perlu perubahan 
Pasal 28 
 

Rumusan norma ini menjadi kurang tegas dengan 
adanya kata “kecuali”. Jika memang dimungkinkan 
digunakannya bahasa asing, maka rumusan kalimat 
dapat dibuat lebih tegas dengan langsung 
menyebutkan bahwa bahasa yang digunakan dalam 
semua proses arbitrase sesuai dengan kesepakatan 
para pihak.  

Perlu perubahan 
Pasal 31 ayat (3) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 32 ayat (1) 

Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada 
arbitrase untuk mengambil putusan provisional atau 
putusan sela lainnya, menetapkan sita jaminan, 
memerintahkan penitipan barang atau menjual 
barang yang mudah rusak. 
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Ketentuan ini dalam prakteknya mengalami kendala, 
karena arbitrase sebagai forum penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan tidak memiliki perangkat 
untuk melaksanakan ketentuan tersebut termasuk 
juga peletakan sita jaminan (dalam hal ini juru sita). 
Prosedur lebih lanjut mengenai pelaksanaan sita 
jaminan ini juga tidak ditemukan dalam UU ini. 
Sehingga perlu dipertimbangkan apakah perlu 
pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan sita 
jaminan dalam UU ini.   

Perlu perubahan 
Pasal 32 ayat (2) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 34 ayat (2) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 36 ayat 1 dan 
ayat 2 
 

Pada Pasal 36 ayat 1 rumusan kalimatnya sudah 
tegas dengan mengatakan bahwa pemeriksaan 
sengketa arbitrase dilakukan secara tertulis. Namun 
kemudian di ayat 2nya terdapat pengecualian dalam 
hal disepakati oleh para pihak. Dengan demikian 
rumusan ini menjadi tidak efisien dan tidak tegas. 

Perlu perubahan 
Pasal 37 ayat 3 

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

Perlu perubahan 
Pasal 43 

Pada prinsipnya ketentuan dalam pasal ini 
menjelaskan sanksi apabila pemohon tidak hadir 
pada pemeriksaan. Sanksinya adalah surat 
tuntutannya gugur. 
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Namun yang menjadi problem adalah rumusan 
“mengenai pemanggilan secara patut”. Di dalam 
penjelasan pasal 43 tidak menyebutkan mekanisme 
pemanggilan secara patut yang menjadi rujukan 
pasal tersebut. Jika memang mekanisme 
pemanggilan secara patut tersebut merujuk pada 
hukum acara perdata maka ada baiknya untuk 
disebutkan demikian pada rumusan norma atau 
penjelasan pasal.   

Perlu perubahan 
Pasal 42 ayat (2) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 44 ayat 1 
 

Pada prinsipnya ketentuan dalam pasal ini 
menjelaskan sanksi apabila pemohon tidak hadir 
pada pemeriksaan. Sanksinya adalah surat 
tuntutannya gugur. 
 
Namun yang menjadi issue adalah rumusan 
“mengenai pemanggilan secara patut”. Di dalam 
penjelasan pasal 43 tidak menyebutkan mekanisme 
pemanggilan secara patut yang menjadi rujukan 
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pasal tersebut. Jika memang mekanisme 
pemanggilan secara patut tersebut merujuk pada 
hukum acara perdata maka ada baiknya untuk 
disebutkan demikian pada rumusan norma atau 
penjelasan pasal.   

Perlu perubahan 
Pasal 45 ayat (2) 

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

Perlu perubahan 
Dengan persetujuan 
para pihak dan apabila 
diperlukan sesuai 
ketentuan Pasal 33, 
jangka waktu 
sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1) dapat 
diperpanjang. 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud dalam ayat...”. seharusnya diubah menjadi 
“sebagaimana dimaksud pada ayat ......” 
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Perlu perubahan 
Pasal 54 ayat (3) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 56 ayat (1)  

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa pada 
dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian 
untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus 
perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau 
sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex 
aequo et bono). Kata “dapat” mengandung kaidah 
hukum berupa “kebolehan” para pihak mengadakan 
perjanjian atau tidak mengadakan perjanjian, serta 
apakah arbiter memutus berdasarkan hukum atau 
berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo 
et bono).  
 
Pasal ini berpotensi multitafsir apabila tidak 
dirumuskan dengan jelas. 

Perlu perubahan 
Pasal 56 ayat 2 
 

Rumusan dalam pasal ini menjadi ambigu atau tidak 
konsisten karena ayat sebelumnya mengatur 
mengenai pengambilan keputusan arbiter 
berdasarkan ketentuan hukum atau keadilan dan 
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kepatutan. Sedangkan di ayat 2 ini menyebutkan 
mengenai kebebasan para pihak dalam menentukan 
pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa yang 
mungkin atau telah timbul antara para pihak. Di ayat 
1 berbicara mengenai lingkup arbitrase sedangkan 
ayat 2 tiba-tiba membicarakan mengenai pilihan 
hukum dalam penyelesaian sengketa. 
 
Namun dalam penjelasan Pasal 56 ayat 2 disebutkan 
bahwa Para pihak yang bersengketa diberi 
keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang 
akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para 
pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang 
diterapkan adalah hukum tempat arbitrase 
dilakukan. 
 
Dengan melihat penjelasan Pasal 56 ayat 2 rumusan 
ketentuan pasal tersebut menjadi lebih jelas dimana 
pilihan hukum yang dimaksud dalam lingkup 
penyelesaian sengketa dengan menggunakan 
arbitrase. Oleh karena itu diusulkan apabila rumusan 
penjelasan pasal dimasukkan ke dalam rumusan 
norma pasal.  

Perlu perubahan 
Pasal 59 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 62 ayat 2 

Ketidak jelasan batasan apa yang dimaksud dengan 
ketertiban umum mengakibatkan ketentuan pasal ini 
menjadi tidak jelas yang dikuatirkan dapat 
mengakibatkan pada ketidakpastian hukum. Belum 
terdapat konsep baku dan konsisten tentang makna 
dan ruang lingkup “ketertiban umum” (public policy). 
Perlu adanya batasan mengenai “ketertiban umum” 
 
Apakah parameter KPN dalam menilai “bertentangan 
tidaknya” putusan arbitrase dengan Ketertiban 
umum (openbare orde, public policy) ?  
 
Beberapa kali timbul kritik pedas dari “pihak asing”,  
atas penggunaan openbare orde secara subyektif 
oleh Pengadilan Indonesia, untuk menolak memberi 
pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase 
internasional di Indonesia; 
- Indonesia dinilai “tidak ramah” terhadap 

putusan arbitrase internasional: 
- Public policy only as a shield, not as a sword (Mr. 

Go Giok Siong). 
- (FGD BPHN, Narasumber) 

Perlu perubahan 
Pasal 66 huruf b: 
 

Dalam penjelasan pasal disebutkan yang dimaksud 
dengan ruang hukum perdagangan dalam pasal ini 
antara lain meliputi bidang perniagaan; perbankan; 
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keuangan; penanaman modal; industri; hak kekayaan 
intelektual. Yang menjadi masalah selanjutnya 
adalah apabila terjadi perbedaan ruang lingkup 
hukum perdagangan menurut hukum Indonesia (UU 
ini) dengan hukum negara tempat dijatuhkannya 
putusan arbitrase internasional tersebut? 

Perlu perubahan 
Pasal 66 huruf d dan e 
 

Dalam penjelasan Pasal 66 huruf “d” menggunakan 
terminologi “putusan” terkait eksekuatur oleh KPN 
Jakarta Pusat. Perlu klarifikasi secara tata negara 
apakah tindakan KPN memberikan eksekuatur lebih 
tepat dituangkan dalam produk berupa “penetapan” 
ataukah “putusan”? 

Perlu perubahan 
Pasal 67 ayat (2) 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud dalam ayat...”. seharusnya diubah menjadi 
“sebagaimana dimaksud pada ayat ......” 
Ketentuan yang mensyaratkan surat keterangan dari 
perwakilan diplomatik RI di negara dimana putusan 
tersebut dibuat dianggap sebagai persyaratan yang 
memberatkan terutama bagi phak yang menang. 
(Rapat dengan Narasumber).  
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Dalam praktik internasional, Pasal III Konvensi New 
York 1958 melarang suatu negara untuk meletakkan 
syarat memberatkan dalam suatu pihak memohon 
pelaksanaan putusan arbitrase di suatu negara.  

Tetap 
Pasal 68 ayat (1)  
 

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk menjaga 
jangan sampai penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan 
proses pengadilan negeri dimana terhadap 
putusannya para pihak masih dapat mengajukan 
banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya 
hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali 
(Rapat dengan Narasumber) 
 
Namun dalam praktiknya jika melihat pada situs MA, 
dapat ditemukan putusan arbitrase yang diajukan 
Peninjauan Kembali.  

Perlu perubahan 
Pasal 67 ayat (2) 
 

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



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017486

Rekomendasi  Penjjelasan 

Perlu perubahan 
Bab VII tentang 
Pembatalan Putusan 
Pasal 70 – Pasal 72 
 

Ketentuan dalam Pasal 70–72 mengenai pembatalan 
putusan arbitrase mengakibatkan arbitrase menjadi 
dualism dan cenderung berlarut-larut. 
 
Jika PN tidak berwenang memutus sesuatu yang 
sudah disepakati akan diselesaikan secara Arbitrase 
maka selayaknya bukan Pembatalan yang terjadi, 
melainkan kewenangan pengadilan untuk tidak 
dapat dilaksanakannya Putusan Arbitrase tersebut. 
Proses selanjutnya, para pihak mengajukan sengketa 
tersebut sebagai kasus pada peradilan umum. 
 
Selain itu, sekiranya pun Pengadilan sebagai 
representasi Kekuasaan kehakiman demi keadilan 
terpaksa membatalkan putusan arbitrase, hal itu pun 
seharusnya harus ada kepastian waktu sehingga 
dapat memberikan kepastian hukum baik 
substantive maupun formilnya. (anggota pokja) 
 
Penjelasan Umum Bab VII (Pembatalan Putusan 
Arbitrase) memuat frasa “antara lain”, sedangkan 
Pasal 70 memuat frasa “sebagai berikut”. Perbedaan 
tersebut menimbulkan multi tafsir dalam praktek, 
menyangkut apakah alasan pembatalan bersifat 
limitative ataukah terbuka/ekstensif ? 
 
Terkait dengan Penjelasan Pasal 70 perlu 
diperhatikan adanya Putusan MK Nomor 15/PUU-
XII/2014 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 
70 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan UUD 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 487

Rekomendasi  Penjjelasan 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 

Perlu perubahan 
Pasal 72 
 

Ketentuan pasal ini mengatur jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari bagi PN dan MA untuk memeriksa dan 
memutus permohonan pembatalan putusan 
arbitrase. Apakah jangka waktu tersebut selama ini 
telah dilaksanakan sesuai aturan tersebut? Lalu 
apakah ada akibat hukum apabila melampaui waktu 
yang telah ditentukan tersebut?  
Jika demikian, apakah perlu revisi atas waktu atau 
revisi dengan memberikan akibat hukum 
terlampauinya waktu tersebut. 
 
Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud dalam ayat...”. seharusnya diubah menjadi 
“sebagaimana dimaksud pada ayat ......” 

Perlu perubahan 
Pasal 72 ayat (4) dan 
ayat (5) 
Ayat (4) 
 

Dalam pasal ini digunakan terminologi kata 
“banding”. SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang 
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA 
Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas 
Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata, Perdata 
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Khusus Arbitrase, terkait Pasal 72 ayat (4), juga masih 
menggunakan terminology “banding” terkait  uoaya 
hukum putusan PN yang membatalkan putusan 
arbitrase. Perlu klarifikasi apakah penggunaan 
terminologi “banding” tersebut sudah tepat, apabila 
dikaitkan dengan kedudukan dan kewenangan MA 
berdasarkan UU MA No. 14/1985 jo. UU 3/2009  ? 

Perlu perubahan 
Pasal 73 huruf a 
 

Ketentuan ini berpotensi disharmoni dengan Pasal 
59 ayat (1) bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan 
diucapkan, arbiter atau kuasanya mendaftarkan 
putusan arbitrase ke Pengadilan.  
 
Tredapat perbedaan mengenai kapan saat 
berakhirnya tugas arbiter, saat dijatuhkan putusan 
atau saat pendaftaran putusan arbitrase di PN? 

Perlu perubahan 
Pasal 75 ayat (2) 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud dalam ayat...”. seharusnya diubah menjadi 
“sebagaimana dimaksud pada ayat ......” 
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Perlu perubahan 
Pasal 76 ayat (2) 

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

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 1 

Definisi desain industri dalam pasal ini perlu 
dirumuskan kembali dengan memperhatikan irisan 
desain industri dengan hak cipta, hak merek dan hak 
paten serta perlu mempertimbangkan untuk 
memasukkan jenis desain lain yang selama ini belum 
memperoleh perlindungan hukum dari rezim UU 
sekarang, misalnya desain industri tradisional.   
 
Terdapatnya usulan untuk menambahkan istilah 
menjadi desain produk industri harus tetap 
mempertimbangkan bagaimana WIPO mengatur dan 
mendefinisikan desain industri tersebut. Untuk ini 
diperlukan justifikasi ilmiah pemilihan istilah dan 
definisi yang tepat dari istilah tersebut.  
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Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 3. 

Rumusan dalam pasal ini harus diubah mengingat 
adanya perubahan nama Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual menjadi Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual. 
 
Oleh karena itu, untuk menghindari perubahan 
nomenklatur di kementerian yang sifatnya dinamis, 
ada baiknya dalam suatu UU penyebutan lembaga di 
tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini menteri. 
Konsistensi juga dengan UU KI lainnya yang sudah 
menggunakan menteri. 

Perlu perubahan 
Pasal 2 ayat 1 

Melihat rumusan pasal ini dapat diartikan bahwa 
desain industri yang dilindungi adalah yang memiliki 
unsur baru. Namun, kata “baru”disini tidak 
didefinisikan dengan jelas selain sebagaimana 
disebutkan dalam ayat 2nya yaitu dikatakan baru jika 
desain industri tersebut tidak sama dengan 
pengungkapan yag telah ada sebelumnya. Apakah 
kemudian kata “baru” disamakan dengan kata “tidak 
sama”? selain itu, penggunaan kata “tidak 
sama”dalam ayat 2 ini juga multitafsir dimana 
apakah tidak sama bisa diartikan harus berbeda 
sama sekali atau adanya kemiripan desain? 
 
Mengenai unsur kebaruan, dalam praktek masih 
terdapat perbedaan pemahaman baik itu di 
Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Jadi 
unsur kebaruan ini lebih kepada penafsiran hakim. 
Sebagai contoh putusan PN 06/2006 yang 
berpendapat unsur kebaruan jika ada sedikit saja 
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perbedaan bentuk konfigurasi maka sudah 
memenuhi unsur kebaruan. Namun di MA 
menggunakan prinsip “persamaan identik” untuk 
menilai unsur kebaruan. (hasil diskusi dengan 
Univ.Mataram, Desember 2017). 
 
Oleh karena itu perlu revisi terhadap ketentuan 
terutama mengenai batasan dari desain industri yang 
baru, sehingga lebih memberikan kepastian hukum. 

Perlu perubahan 
Pasal 2 ayat 2 

Penggunaan kata “tidak sama” dalam UU ini ambigu 
dan multitafsir yang berdampak kesulitan pada 
proses beracara terkait gugatan pembatalan desain. 
Kata “tidak sama” dapat diartikan tidak sama secara 
keseluruhan atau tidak sama sebagian saja? Lalu 
bagaimana dengan desain yang memiliki kemiripan, 
apakah mirip dapat dikatakan tidak sama? 
 
Tidak adanya standar atau pedoman mengenai hal 
ini, dapat berakibat juga hakim dengan 
penafsirannya masing-masing mengartikan berbeda 
atas ketentuan tersebut.  
 
Oleh karena itu perlu rumusan norma dan 
penjelasan yang tidak multitafsir mengenai unsur 
tidak sama dalam suatu desain industri.  

Perlu perubahan 
Pasal 2 ayat (3) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 4 

Perlu batasan yang jelas yang dimaksud dengan 
desain industri yang bertentangan dengan ketertiban 
umum, agama atau kesusilaan itu akan seperti apa? 
Apakah kursi dengan desain salib atau tulisan arab 
dianggap bertentangan dengan unsur-unsur 
tersebut? 

Perlu perubahan 
Pasal 5 ayat (1) dan 
Pasal 5 ayat (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengenai jangka waktu perlindungan ini, perlu 
kembali dipertimbangkan untuk dilakukan 
perubahan rumusan. Mengingat adanya 
perkembangan kebutuhan dimana terdapat desain 
industri yang memiliki siklus hidup yang lebih pendek 
seperti desain di bidang fashion. Oleh karena itu 
perlu kajian mendalam untuk merumuskan 
ketentuan terkait jangka waktu perlindungan ini agar 
dapat mengakomodir jenis desain industri baru atau 
yang selama ini tidak bisa mendapatkan 
perlindungan karena tidak memenuhi syarat untuk 
dapat didaftarkan sebagai desain industri. 
 
Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
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menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat (1)” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat (1)”. 

Perlu perubahan 
Pasal 7 ayat (2) 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat (1)” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat (1)”. 

Perlu perubahan 
Pasal 8 

Rumusan dalam pasal ini walaupun tidak secara jelas 
menunjukkan adanya hak moral bagi pendesain, 
namun dalam penjelasan Pasal 8 disebutkan 
mengenai hak moral ini. Ini menunjukkan bahwa 
pendesain juga mempunyai hak moral yang jika 
dilihat penjelasan lebih lanjut mengenai hak moral 
pendesain hanya terbatas pada pencantuman 
namanya di dalam lembar permohonan ataupun jika 
terdapat pengalihan hak terhadap hak desain 
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tersebut.  
 
Perlu pertimbangan ke depannya apakah perlu 
perluasan terhadap hak moral pendesain ini? 

Perlu perubahan 
Pasal 9 ayat 1 

Perlu klarifikasi mengenai ketentuan bahwa 
pelarangan (berupa membuat, memakai, menjual, 
mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan) 
hanya terhadap barang yang diberi Hak Desain 
Industri. Rumusan dalam pasal ini tidak memberikan 
kejelasan dalam hal produk atau barang yang 
memiliki desain sama atau mirip dengan DI yang 
sudah terdaftar? Hal ini untuk mengakomodir unsur 
“baru” dan unsur “tidak sama” sebagaimana 
disebutkan dalam UU ini. 
 
Perlu pertimbangan untuk memasukkan perluasan 
ruang lingkup hak eksklusif sebagaimana diatur 
dalam pasal ini, dengan menamahkan pelarangan 
membuat, memakai, menjual, mengimpor dst 
barang-barang yang memiliki kemiripan atau sama 
dengan DI yang sudah terdaftar.  

Perlu perubahan 
Pasal 9 ayat 2 

Istilah dari “kepentingan yang wajar” ini tidak 
memberikan maksud yang jelas. Dalam penjelasan 
pasal disebutkan yang dimaksud dengan 
“kepentingan yang wajar” adalah penggunaan untuk 
kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara 
umum tidak termasuk dalam penggunaan hak Desain 
Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
Penjelasan ini tetap tidak dapat memberikan 
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kepastian hukum. Lebih lanjut, dalam penjelasan 
pasal disebutkan contoh misalnya, apabila Desain 
Industri tersebut digunakan untuk seluruh lembaga 
pendidikan yang ada di kota tersebut maka 
kepentingan yang wajar dari Pendesain akan 
dirugikan. Sehingga dapat dikatakan kriteria 
kepentingan yang wajar tidak semata-mata diukur 
dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari 
kuantitas penggunaan.  
 
Namun demikian, penjelasan pasal ini belum dapat 
memberikan kepastian hukum unsur kepetingan 
yang wajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 
tersebut. Perlu klarifikasi praktek pada umumnya 
yang berlaku di dunia internasional mengenai 
pengecualian hak eksklusif dari pemilik hak desain 
industri tersebut.  
 
Selain itu, dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 
2011 nomor 272 disebutkan: teknik pengacuan 
dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari 
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan 
atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain 
dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada 
ayat ........ 
 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat (1)” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat (1)”. 
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Perlu perubahan 
Pasal 11 ayat 1 
 

Kata “Direktorat Jenderal” diganti dengan Menteri 
(sinkron dengan UU KI lainnya).  
 
Di era digital dan serba eletronik dan dalam rangka 
memberikan pelayanan yang cepat kepada 
masyarakat, seharusnya permohonan desain industri 
tidak hanya bisa diajukan secara tertulis. Dengan 
memanfaatkan teknologi permohonan secara 
elektronis, maka rumusan dalam pasal ini perlu 
diperbaiki dengan mengakomodir kemungkinan 
diajukannya permohonan secara online. 
 
Rumusan: “......membayar biaya sebagaimana diatur 
dalam UU ini” ini dapat menimbulkan ketidakjelasan 
mengingat tidak ditemukan ketentuan mengenai 
biaya dalam UU. Karena pengaturan biaya ini diatur 
dalam peraturan pemerintah mengenai PNBP. 

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

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat (1)” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat (1)”. 
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Perlu perubahan 
Pasal 11 ayat (4) 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat (1)” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat (3)”. 

Perlu perubahan 
Pasal 14 ayat (2) 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat (1)” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat (1)”. 

Perlu perubahan 
Pasal 15 

Setelah lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2011 dalam 
Pasal 7 tidak lagi dikenal keputusan presiden. Oleh 
karena itu, rumusan dalam pasal ini perlu diperbaiki 
dengan menyesuaikan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 
2011 terkait dengan hierarki peraturan perundang-
undangan. Selain itu juga perlu diperhatikan 
mengenai kesesuaian materi muatan dengan jenis 
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peraturan perundang-undangan tersebut, apakah 
materinya telah tepat diatur dalam peraturan 
presiden atau lebih tepat diatur dalam jenis 
peraturan lainnya. 

Perlu perubahan 
Pasal 16 ayat 2 dan 3 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat (1)” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat (1)”. 

Perlu perubahan 
Pasal 19 ayat (2) 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat (1)” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat (1)”. 

Perlu perubahan 
Pasal 20 ayat (2) 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
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menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat (1)” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat (1)”. 

Perlu perubahan 
Pasal 21 

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

Perlu perubahan 
Pasal 24  
 

Rumusan dalam Pasal 24 ayat 2 memberikan 
pengertian bahwa penolakan terhadap permohonan 
desain industri juga dilakukan atas dasar 
pemeriksaan administratif.  
Perlu penjelasan dan dasar argumentasi kuat ketika 
pemeriksaan awal berupa pemeriksaan administratif 
atau persyaratan dijadikan sebagai dasar penolakan 
suatu permohonan hak desain industri.  
 
Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
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undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat ....” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ....”. 

Perlu perubahan 
Pasal 25 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 26 ayat 1 

Di era digital dan serba eletronik dan dalam rangka 
memberikan pelayanan yang cepat kepada 
masyarakat, seharusnya permohonan desain industri 
tidak hanya bisa diajukan secara tertulis. Dengan 
memanfaatkan teknologi permohonan secara 
elektronis, maka rumusan dalam pasal ini perlu 
diperbaiki dengan mengakomodir kemungkinan 
diajukannya permohonan secara online. 
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Perlu perubahan 
Pasal 26 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 26 ayat 5 

Rumusan ini memberikan pengaturan bahwa 
pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap 
permohonan hak desain industri dilakukan setelah 
adanya keberatan oleh pihak-pihak lain. Ketentuan 
ini perlu dipertanyakan dalam implementasinya 
terkait dengan ketentuan di Pasal 25 dimana 
disebutkan bahwa permohonan yang sudah 
memenuhi syarat diumumkan pada sarana khusus 
yang mudah dan jelas dilihat oleh masyarakat.  
 
Sarana khusus yang dimaksud disini adalah Berita 
Resmi Desain Industri. Selama diumumkan di Berita 
Resmi Desain Industri ini, permohonan tersebut 
menanti adanya keberatan yang diajukan oleh pihak 
lain.  
 
Apakah Berita Resmi Desain Industri ini sejenis media 
yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga bisa 
dijadikan pedoman masyarakat dalam mengajukan 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017502

Rekomendasi  Penjelasan  

keberatan terhadap suatu permohonan desain?  
 
Konsep adanya pemeriksaan substantif di bidang 
kekayaan intelektual sejatinya merupakan filter awal 
terhadap konsep monopoli suatu kekayaan 
intelektual. Jika pemeriksaan substantif dilakukan 
hanya terhadap permohonan yang ada 
keberatannya, maka sejatinya prinsip/asas kepastian 
hukum tidak dapat dipenuhi oleh ketentuan dalam 
pasal ini. Oleh karena itu perlu ada perbaikan dalam 
ketentuan terkait dengan pemeriksaan substantif 
terhadap permohonan hak desain industri yang 
dilakukan terhadap semua jenis permohonan yang 
diajukan oleh para pemohon. Karena pada 
prakteknya selama ini DJKI sudah melakukan 
pemeriksaan substantif terhadap semua 
permohonan pendaftaran desain. Oleh sebab itu 
perlu pengaturan untuk mengakomodir hal ini. 

Perlu perubahan 
Pasal 28 ayat 2 

Di era digital dan serba eletronik dan dalam rangka 
memberikan pelayanan yang cepat kepada 
masyarakat, seharusnya permohonan desain industri 
tidak hanya bisa diajukan secara tertulis. Dengan 
memanfaatkan teknologi permohonan secara 
elektronis, maka rumusan dalam pasal ini perlu 
diperbaiki dengan mengakomodir kemungkinan 
diajukannya permohonan secara online. 
 
Ketentuan mengenai pengajuan keberatan terhadap 
penolakan sepertinya sudah diatur dalam pasal-pasal 
sebelumnya yaitu di Pasal 24. Atau apakah 
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pengaturan mengenai keberatan di dalam Pasal 24 
berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 28 ini? Jika 
memang sama, sebaiknya rumusan norma ini tidak 
diulang kembali dalam pasal yang lain. 

Perlu perubahan 
Pasal 28 ayat 1 dan 
ayat 3 
 

Pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri 
dimungkinkan untuk semua jenis permohonan yang 
ditolak oleh Direktorat Jenderal. Oleh karena itu, 
untuk efisiensi, rumusan dalam pasal ini untuk ayat 1 
dan 3 bisa digabungkan dengan dibuat rumusan 
baru. 

Perlu perubahan 
Pasal 30 ayat 1 dan 
ayat 2 
 

Rumusan: “......membayar biaya sebagaimana diatur 
dalam UU ini” ini dapat menimbulkan ketidakjelasan 
mengingat tidak ditemukan ketentuan mengenai 
biaya dalam UU. Karena pengaturan biaya ini diatur 
dalam peraturan pemerintah mengenai PNBP. 
 
Setelah lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2011 dalam 
Pasal 7 tidak lagi dikenal keputusan presiden. Oleh 
karena itu, rumusan dalam pasal ini perlu diperbaiki 
dengan menyesuaikan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 
2011 terkait dengan hierarki peraturan perundang-
undangan. Selain itu juga perlu diperhatikan 
mengenai kesesuaian materi muatan dengan jenis 
peraturan perundang-undangan tersebut, apakah 
materinya telah tepat diatur dalam peraturan 
presiden atau lebih tepat diatur dalam jenis 
peraturan lainnya.  
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Perlu perubahan 
Pasal 31 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 31 ayat 3 

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

Perlu perubahan 
Pasal 31 ayat 4 

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

Pertahankan 
Pasal 35 ayat 1 

Untuk dapat memiliki akibat hukum terhadap pihak 
ketiga, maka perjanjian lisensi ini perlu dicatatkan. 
Namun ketentuan mengenai kewajiban pencatatan 
lisensi ini perlu ditelusuri implementasinya, apakah 
sudah terlaksana dengan baik di lapangan? Jika 
dalam implementasinya ketentuan pasal ini 
mengalami kendala maka perlu penjelasan lebih 
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lanjut kendala tersebut apakah dikarenakan rumusan 
norma ini sulit dilaksanakan atau terkendala sarana 
prasarana atau terkendala karena hal lain.  
 
Rumusan: “......membayar biaya sebagaimana diatur 
dalam UU ini” ini dapat menimbulkan ketidakjelasan 
mengingat tidak ditemukan ketentuan mengenai 
biaya dalam UU. Karena pengaturan biaya ini diatur 
dalam peraturan pemerintah mengenai PNBP. 

Perlu perubahan 
Pasal 36 ayat 2 

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

Perlu perubahan 
Pasal 36 ayat 3 

Dalam prakteknya pencatatan lisensi dilakukan oleh 
DJKI namun bagaimana prosedur dan tata cara 
pencatatan tersebut seharusnya diatur dalam 
Keputusan Presiden, namun sampai saat ini aturan 
tersebut belum ada. Sehingga perlu ditelusuri 
bagaimana impelemntasi pengaturan mengenai 
lisensi ini. 
 
Sebagai informasi Komisi Pengawas Persaingan 
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Usaha telah mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 2 
Tahun 2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pedoman 
Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli  
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap 
Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Hak Atas Kekayaan 
Intelektual. 
Dalam menyusun peraturan terkait lisensi ini perlu 
juga memperhatikan keterkaitan dengan ketentuan-
ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang 
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat.  
 
Selain itu, setelah lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2011 
dalam Pasal 7 tidak lagi dikenal keputusan presiden. 
Oleh karena itu, rumusan dalam pasal ini perlu 
diperbaiki dengan menyesuaikan Pasal 7 UU Nomor 
12 Tahun 2011 terkait dengan hierarki peraturan 
perundang-undangan. Selain itu juga perlu 
diperhatikan mengenai kesesuaian materi muatan 
dengan jenis peraturan perundang-undangan 
tersebut, apakah materinya telah tepat diatur dalam 
peraturan presiden atau lebih tepat diatur dalam 
jenis peraturan lainnya. 

Perlu perubahan 
Pasal 37 ayat 1 

Di era digital dan serba eletronik dan dalam rangka 
memberikan pelayanan yang cepat kepada 
masyarakat, seharusnya permohonan desain industri 
tidak hanya bisa diajukan secara tertulis. Dengan 
memanfaatkan teknologi permohonan secara 
elektronis, maka rumusan dalam pasal ini perlu 
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diperbaiki dengan mengakomodir kemungkinan 
diajukannya permohonan secara online. 
 
Efektif tidak dilapangan? Mengingat amat sangat 
jarang pemegang hak desain industri mengajukan 
pembatalan. Jika melihat pada pengaturan bidang 
kekayaan intelektual lain seperti pada merek 
misalnya, dimungkinkan adanya pencabutan hak atas 
merek yang dilakukan atas prakarsa menteri dengan 
beberapa pertimbangan seperti misalnya melanggar 
peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dsb. 
 
Oleh karena itu perlu pengaturan yang 
memungkinkan penghapusan hak atas desain 
industri atas prakarsa menteri dengan dasar 
prinsip/asas pengayoman dan asas keseimbangan, 
keserasian dan keselarasan.  

Perlu perubahan 
Pasal 37 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat ....” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ....”. 
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Perlu perubahan 
Pasal 38 ayat 1 
 

Perlu batasan yang jelas  yang dimaksud dengan 
pihak yang berkepentingan agar lebih dapat 
memberikan kepastian hukum. 
 
Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat ....” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ....”. 

Perlu perubahan 
Pasal 39 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 41 ayat (3) 
 

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
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undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat ....” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat ....”. 
 
Jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk 
mengajukan kontra memori kasasi ke panitera dalam 
prakteknya menyulitkan termohon kasasi karena 
jangka waktu tersebut dianggap terlalu cepat. Perlu 
dipertimbangkan untuk dilakukan penyesuaian 
jangka waktu tersebut. Sebagai perbandingan 
misalnya di UU KI lain seperti merek dalam Pasal 88 
jangka waktu pengajuan kontra memori kasasi 
adalah 14 hari. Hal ini untuk konsistensi dan 
memberikan hak yang sama  bagi termohon kasasi 
bidang kekayaan intelektual pada proses kasasi di 
MA . 
 
Ketentuan mengenai waktu bagi panitera untuk 
menyampaikan kontra memori kasasi terlalu singkat 
hanya 2 hari. Jangka waktu 2 hari ini tidak mencukupi 
dalam mplementasinya, dan menimbulkan hambatan 
dalam praktek bagi para pihak yang berperkara, 
begitu juga bagi panitera. Perlu dipertimbangkan 
untuk dilakukan penyesuaian jangka waktu tersebut. 
Sebagai perbandingan mialnya di UU KI lain seperti 
paten dalam Pasal 150 jangka waktu bagi panitera 
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adalah 7 hari. Hal ini untuk konsistensi dan 
memberikan hak yang sama bagi para pihak kasasi 
bidang kekayaan intelektual pada proses kasasi di 
MA . 

Perlu perubahan 
Pasal 44 ayat 2 

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

Perlu perubahan 
Pasal 45 ayat (2) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 54 
Ayat (1) 
 

Ketentuan pidana dalam pasal ini diberikan dalam 
hal terdapat pelanggaran ketentuan mengenai 
pelarangan membuat, memakai, menjual, 
mengimpor, mengekspor dan mengedarkan desain 
industri tanpa hak selain untuk kepentingan 
penelitian dan pendidikan. 
 
Seiring dengan perkembangan masyarakat terutama 
di bidang ekonomi, perumusan ketentuan pidana 
dalam UU ini perlu dilihat kembali efektifitas 
implementasi termasuk juga dampak yang 
ditimbulkan dari tindak pidana ini kepada masyarakat 
dengan juga mempertimbangkan unsur kesalahan 
pelaku. Hal ini untuk dapat memberikan atau 
menjatuhkan sanksi pidana dengan dasar argumen 
yang rasional. Selain itu perlu juga dilihat ketentuan 
pidana undang-undang di bidang kekayaan 
intelektual lainnya untuk harmonisasi perumusan 
ketentuan pidananya.    
 
Oleh karena itu perlu adanya kajian lebih lanjut 
terhadap efektifitas implementasi dari ketentuan 
pasal ini, antara lain: 
1. Apakah sanksi yang diberikan tersebut sulit untuk 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017512

Rekomendasi  Penjelasan  

diimplementasikan misalnya karena nilainya yang 
tidak “reasonable”? 
2. Apakah perlu memberikan pembedaan sanksi 
misalnya sanksi lebih berat bagi pelaku yang 
memproduksi desain industri tanpa hak dibanding 
pelaku yang hanya memakai desain industri tersebut, 
termasuk juga memberikan batas minimum dan 
batas maksimum? 
3. Apakah sanksi pidana yang diberikan lebih tepat 
kumulatif atau alternatif atau kumulatif alternatif?  
 
Selain itu, sehubungan dengan adanya pembedaan 
antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana 
pelanggaran dalam KUHP, maka rumusan ketentuan 
pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi 
dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu 
sebagai pelanggaran atau kejahatan (Lihat Lampiran 
II UU No. 12/2011 No. 121).  

Pertahankan 
Pasal 54 ayat 3 
 

Berkaitan dengan penentuan delik, apakah akan 
mendasarkan pada delik aduan atau delik biasa 
tentunya akan menimbulkan konsekuensi yang 
berbeda.  
 
Perlu kajian lebih lanjut terutama mengenai 
efektivitas implementasi UU ini terkait dengan 
pengenaan delik aduan dalam tindak pidana yang 
terkait dengan desain industri. Sehingga ke depannya 
dapat dirumuskan jenis delik yang tepat, apakah 
delik aduan atau delik khusus, dalam memberikan 
perlindungan bagi pemilik desain industri.   
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Perlu perubahan  
Pasal 2 

Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam 
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya 
masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab. 

Perlu perubahan  
Pasal 3 

Sesuai dengan petunjuk yang terdapat di Lampiran II 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 98, 
tujuan yang terdapat di Pasal 3 Undang-undang 
Nomo 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
yang mengatur mengenai tujuan pengaturan 
bangunan gedung tidak perlu diatur dengan pasal 
tersendiri.  

Perlu perubahan  
Pasal 4 

Ruang lingkup tidak perlu dibuat dalam pasal 
tersendiri, tetapi dimasukkan dalam pasal ketentuan 
umum dengan megikuti petunjuk dalam lampiran II 
No. 109 huruf a UU Pembentukan PUU dimana 
pengertian yang mengatur tentang lingkup umum 
ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup 
khusus 

Perlu perubahan  
Pasal 39 

Di dalam Pasal 39 berisikan pengaturan mengenai 
Pembongkaran. Namun di dalam pasal ini tidak ada 
pengaturan yang lebih terperinci mengenai 
pembongkaran bangunan gedung tersebut. 
Sepatutnya pengaturan mengenai pembongkaran 
Bangunan Gedung menjadi satu perhatian khusus 
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yang diatur secara jelas dan lengkap. 

Perlu perubahan  
Pasal 44 dan Pasal 45 

Pengaturan mengenai sanksi administrasi dan sanki 
pidana disarankan untuk dipisahkan dan tidak 
didalam satu bab yang sama yang berisikan sanksi 
administratif, sanksi keperdataan dan sanksi pidana. 
di dalam sanksi administrasi pun terintegrasi dengan 
mengurutkan dengan pasal sebelumnya yang 
berisikan pelanggaran apabila dilakukan . 

Perlu perubahan  
Pasal 46 dan Pasal 47 

Ketentuan pidana memuat rumusan yang 
menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran 
terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau 
perintah. Dalam memurumuskan ketentutan pidana 
perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana 
yang terdapat dalam buku kesatu Kitab Undang-
Undan Hukum pidana, karena ketentutan dalam 
buku kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat 
dipidana menurut peraturan-perundang-undangan 
lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain 
(Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di 
dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2002 ini perlu adanya pertimbangan lebih 
lanjut dalam menentukan lamanya pidana atau 
banyaknya denda karena mempengaruhi dampak 
yang akan timbul oleh tindak pidana di dalam 
masyarakat. 
Disarankan adanya pemisahan antara Sanksi pidana 
dan sanksi administrasi, tidak di dalam satu bab yang 
sama. Pengkhususan penyebutan sanksi pidana yang 
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akan dijerat oleh pelaku pelanggaran juga diharapkan 
lebih memiliki penjelasan yang lebih terperinci agar 
tidak timbulnya multi tafsir di kemudian hari. 

Perlu perubahan  
Pasal 49 

Penyimpangan dapat saja terjadi saat/sebelum mulai 
berlakunya peraturan perundang-undangan, 
hendaknya dinyatakan secara tegas dengan 
peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
tingkatannya sama atau lebih tinggi. 

Perlu perubahan  
Pasal 39 

Di dalam Pasal 39 berisikan pengaturan mengenai 
Pembongkaran. Namun di dalam pasal ini tidak ada 
pengaturan yang lebih terperinci mengenai 
pembongkaran bangunan gedung tersebut. 
Sepatutnya pengaturan mengenai pembongkaran 
Bangunan Gedung menjadi satu perhatian khusus 
yang diatur secara jelas dan lengkap. 
TIDAK SESUAI DENGAN ASAS Ketertiban dan 
kepastian hukum, DENGAN INDIKATOR : Ketentuan 
yang jelas mengenai akuntabilitas pengelolaan:  
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Perlu pemahaman 
yang lebih baik 
mengenai konsepsi 
”mogok kerja” agar 
tidak dianggap 
sebagai satu-satunya 
cara untuk 
memperoleh hak-hak 
pekerja dan 
mengganggu atau 
memperlambat 
pekerjaan 

Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: ”Mogok 
kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang 
direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-
sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh 
untuk menghentikan atau memperlambat 
pekerjaan.” Ini menimbulkan multitafsir sehingga 
mogok kerja diartikan sebagai upaya menghentikan 
proses produksi bukan sebagai proses penuntutan 
hak pekerja akibat gagalnya kesepakatan dalam 
perundingan.  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan landasan 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Hal ini sejalan 
dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan 
landasan, asas dan tujuan dicabut, cukup elaborasi 
landasan, asas dan tujuan ada dalam Naskah 
Akademik. 
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Perlu perubahan 
Pasal 3 

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-
nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 
Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan 
yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak 
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Oleh 
karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-
asas diubah, cukup elaborasi asas yang ada dalam 
Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I 
Ketentuan Umum 
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Perlu perubahan 
Pasal 4 

 Dalam teknik penulisan norma, penyebutan 
tujuan tidak diperlukan, karena tidak akan 
operasional (tidak memiliki operator norma). 
Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya 
norma yang menyebutkan landasan, asas dan 
tujuan dicabut, cukup elaborasi landasan, asas 
dan tujuan ada dalam naskah akademik. 

 Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan 
umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika 
sangat diperlukan, maka harus dituangkan 
dalam bentuk penulisan norma tingkah laku 
yang memerlukan operator norma agar dapat 
dioperasionalkan.  
 

Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator 
norma tersebut. Sehingga norma ini memiliki 
konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya. 

Pertahankan Pasal 4 
 

Bahwa tujuan pembangunan Ketenagakerjaan 
diarahkan untuk mewujudkan pemerataan 
kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang 
sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional 
dan daerah sehingga keadilan bagi seluruh 
masyarakat untuk bekerja sudah terpenuhi.   

Pertahankan Pasal 5 Bahwa dalam upaya untuk bekerja semua 
masyarakat yang sudah memenuhi syarat umur 
produktif diberikan kesempatan yang sama tanpa 
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diskriminasi sehingga keadilan bagi masyarakat yang 
ingin bekerja sudah dijamin dalam pasal ini. 

Pertahankan Pasal 6 Bahwa dalam bekerja semua warga negara yang 
sedang bekerja memperoleh perlakuan yang sama 
tanpa diskriminasi dari pengusaha.  Ketentuan dalam 
pasal ini sudah sesuai dengan asas materi muatan. 

Pertahankan Pasal 7 Bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dan 
menyusun perencanaan tenaga kerja yang bertujuan 
untuk memberikan perlindungan bagi ketentraman 
masyarakat. Ketentuan dalam pasal ini sudah sesuai 
dengan asas materi muatan 

Pertahankan Pasal 8 Bahwa perencanaan tenaga kerja disusun untuk 
menjaga keseimbangan, keserasian dan keselarasan 
antara kepentingan individu dengan individu, 
individu dengan masyarakat dan juga kepentingan 
bangsa dan negara. Ketentuan dalam pasal ini sudah 
sesuai dengan asas materi muatan. 

Pertahankan Pasal 9 Bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan 
diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan 
mengembangkan kompetensi kerja guna 
meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan 
kesejahteraan yang berarti seluruh masyarakat yang 
sudah memasuki usia produktif tanpa membedakan 
berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, 
ras, golongan, gender, atau status sosial berhak 
mengikuti pelatihan kerja. Ketentuan dalam pasal ini 
sudah sesuai dengan asas materi muatan. 
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Pertahankan Pasal 10 Bahwa perencanaan tenaga kerja disusun untuk 
menjaga keseimbangan, keserasian dan keselarasan 
antara kepentingan individu dengan individu, 
individu dengan masyarakat dan juga kepentingan 
bangsa dan negara. Ketentuan dalam pasal ini sudah 
sesuai dengan asas materi muatan.  

Pertahankan Pasal 11 Bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan 
diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan 
mengembangkan kompetensi kerja guna 
meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan 
kesejahteraan yang berarti seluruh masyarakat yang 
sudah memasuki usia produktif tanpa membedakan 
berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, 
ras, golongan, gender, atau status sosial berhak 
mengikuti pelatihan kerja. Ketentuan dalam pasal ini 
sudah sesuai dengan asas materi muatan. 

Pertahankan Pasal 19  Bahwa Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang 
cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, 
derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja 
penyandang cacat yang bersangkutan. Ketentuan 
dalam pasal ini sudah sesuai dengan asas materi 
muatan. 

Pertahankan Pasal 29 
 

Bahwa pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan 
dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah 
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditujukan 
ke arah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi 
penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas 
menuju terwujudnya produktivitas nasional. 
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Pertahankan Pasal 31 Bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan 
kesempatan yang sama untuk memilih, 
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan 
memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di 
luar negeri. Ketentuan dalam pasal ini sudah sesuai 
dengan asas materi muatan. 

Pertahankan Pasal 32 
 

Bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan 
berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, 
dan setara tanpa diskriminasi. Ketentuan dalam pasal 
ini sudah sesuai dengan asas materi muatan. 

Perlu mempertegas 
penegakan ketentuan 
mengenai tenaga kerja 
asing di Indonesia, 
agar pelaksa-naannya 
tidak mengganggu 
kepentingan nasional 
dan tidak melanggar 
prinsip internasional. 

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan: 
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan 

tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis 
dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  

(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang 
mempekerjakan tenaga kerja asing.  

(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan 
negara asing yang mempergunakan tenaga 
kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan 
konsuler.  

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di 
Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk 
jabatan tertentu dan waktu tertentu.  

(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.  

(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud 
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dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan 
tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh 
tenaga kerja asing lainnya.  
Ketentuan Penggunaan tenaga kerja asing ini 
telah ditindaklanjuti dengan Permenaker Nomor 
16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah 
dengan Permenaker Nomor 35 Tahun 2015. 

 
 Dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 

pemerintah memperketat penggunaan tenaga 
kerja asing dengan memperketat persyaratan 
yang harus dipenuhi untuk mengajukan 
permohonan perizinan penggunaan TKA sehg 
sulit dipenuhi, namun secara prosedural 
diberikan kemudahan karena difasilitasi layanan 
PTSP di BKPM.  

 Dalam Permenaker ini juga diterbitkan bebagai 
peraturan yang membatasi jabatan-jabatan yang 
dapat diduduki oleh TKA di berbagai sektor 
industry yang dituangkan dlm berbagai 
Kepmenaker. Umumnya pada kepmenaker 
tersebut, ada pembatasan bagi seorang TKA 
untuk dapat bekerja dengan jabatan tertentu. 

 Dalam Perubahan Permenaker Nomor 35 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Permenaker 
Nomor 16 Tahun 2015 sebaliknya pemerintah 
memperlonggar aturan tentang penggunaan 
TKA., diantaranya ;  

 Menghapus ketentuan tentang kewajiban 
perusahaan merekrut 10 pekerja lokal jika 
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perusahaan mempekerjakan satu orang TKA 
(Pasal 3 ayat 1 Permenaker Nomor 16 Tahun 
2015) 

 Penambahan pasal /ketentuan baru yang 
berbunyi: ”Pemberi kerja TKA yang berbentuk 
penanaman modal dalam negeri dilarang 
mempekerjakan tenaga kerja asing dengan 
jabatan komisaris.” Di aturan sebelumnya, tidak 
ada ketentuan ini. Sebenarnya selama ini pun, 
jarang ada perusahaan lokal yang menempatkan 
tenaga kerja asing di posisi komisaris, biasanya 
malah ada di jajaran direksi perusahaan. 

 Mencabut ketentuan tentang kewajiban 
pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan 
(DKP) tenaga kerja asing sebesar 100 per dollar 
AS jabatan setiap bulan dalam bentuk mata 
uang rupiah. Dengan demikian, maka 
perusahaan yang membayarkan DKP tenaga 
kerja asing tidak perlu lagi mengonversi ke mata 
uang rupiah karena bisa dalam dollar AS. 

 Pemerintah juga telah menghapus aturan 
kewajiban bagi TKA untuk dapat berbahasa 
Indonesia. Sehingga, tenaga kerja asing kini lebih 
leluasa untuk berkarir di Indonesia. 
 

Dengan demikian pada tataran UU telah memenuhi 
indikator prinsip NKRI, tetapi dalam tataran 
pelaksanaan peraturan menteri ini justru 
memperlemah prinsip NKRI ini (tataran praktis). 
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Perlu memperjelas 
pemahaman bahwa 
pekerjaan yang 
menjadi objek 
Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) tidak 
hanya didasarkan 
jangka waktu dan 
selesainya pekerjaan 
tetapi juga 
mempertim-bangkan 
jenis pekerjaan tetap 
atau tidak tetap 

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor  13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: 
Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau 
untuk waktu tidak tertentu. (2) Perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. 
selesainya suatu pekerjaan tertentu. Hal ini 
menimbulkan multi tafsir bahwa pekerjaan yang 
menjadi objek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT) hanya didasarkan jangka waktu dan 
selesainya pekerjaan dan tidak mempertimbangkan 
jenis pekerjaan tetap atau tidak tetap sebagaimana 
dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2). 
 
Dalam penerapannya ketentuan ini belum dapat 
mengakomodir beberapa jenis pekerjaan yang pada 
dasarnya pekerjaan tersebut selalu ada tetapi 
pelaksanaannya tidak dilakukan secara terus 
menerus, seperti pekerjaan yang dilakukan oleh 
pekerja / buruh berdasarkan jam kerja tertentu 
(Shift) 

Perlu memperjelas 
perbedaan istilah 
”perpanjangan” dan 
”pembaruan” agar 
tidak berpotensi 
berpotensi multi tafsir 
dan merugikan kedua 
belah pihak. 

Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan: 
Pengusaha yang bermaksud memperpanjang 
perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 
7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu 
tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya 
secara tertulis kepada pekerja/buruh yang 
bersangkutan. Sedangkan Pasal 59 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
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Ketenagakerjaan menyebutkan: Pembaruan 
perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat 
diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 
(tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu 
tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja 
waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali 
dan paling lama 2 (dua) tahun. Istilah 
”perpanjangan” dan ”pembaruan” kurang jelas 
berpotensi multi tafsir dan merugikan kedua belah 
pihak. 
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Perlu perubahan 
Pasal 59 
Ayat (7) 

 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 dinyatakan 
bahwa Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat 
(7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan  bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 
“Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan 
nota pemeriksaan pegawai pengawas 
ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri 
setempat dengan syarat: 
1) Telah dilaksanakan perundingan bipartit 

namun perundingan bipartit tersebut 
tidak mencapai kesepakatan atau salah 
satu pihak menolak untuk berunding; dan  

2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh 
pegawai pengawas ketenagakerjaan 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan”. 
 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan 
mengikat oleh karena itu putusan MK terhadap Pasal 
59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.  
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Perlu perubahan 
Pasal 59, 
Pasal 64, 
Pasal 65, 
Pasal 66, 
 

 Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 
dalam perkara Nomor 012/PUU-I/2003  

 Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang Iayak 
bagi kemanusiaan merupakan hak asasi 
manusia yang secara khusus telah dimuat di 
dalam UUD 1945 yang menjadi dasar 
konstitusional negara Indonesia. Selain itu, hak 
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 
kerja juga ditetapkan sebagai hak asasi manusia. 
Ketentuan mengenai hak konstitusional warga 
negara tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) 
dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 
nomor 27/PUU-IX/2011 ini pada intinya adalah 
permohonan terhadap ketentuan Pasal 59 dan 
Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UU 
Ketenagakerjaan. Norma dalam Pasal 59 
mengatur mengenai perjanjian kerja waktu 
tertentu, sedangkan norma dalam Pasal 64 
sampai dengan Pasal 66 mengatur mengenai 
ketentuan suatu perusahaan dapat 
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan 
kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan atau melalui 
penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat 
secara tertulis dengan syarat-syarat tertentu. 
Ketentuan Pasal 59 dan Pasal 64 sampai dengan 
Pasal 66 tersebut diuji konstitusionalitasnya 
terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat 
(2) UUD 1945. Menurut pertimbangan 
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Mahkamah Konstitusi, norma Pasal 59 UU 
Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan 
UUD 1945 karena perjanjian kerja waktu 
tertentu ditujukan untuk jenis perjanjian kerja 
yang dirancang hanya untuk waktu tertentu saja 
dan tidak berlangsung untuk selamanya, 
sehingga hubungan kerja antara buruh dan 
majikan akan berakhir begitu jangka waktu 
berakhir atau ketika pekerjaan telah selesai 
dikerjakan. Selain itu, Pasal 59 juga telah 
menegaskan bahwa perjanjian kerja waktu 
tertentu hanya dapat diterapkan untuk 4 
(empat) jenis pekerjaan saja. 

 Adapun terhadap norma dalam Pasal 64 sampai 
dengan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan, 
Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 
adakah ketentuan tersebut mengakibatkan 
terancamnya hak setiap orang dan hak-hak 
pekerja yang dijamin oleh konstitusi, dalam hal 
ini hak-hak pekerja outsourcing yang dilanggar 
sehingga bertentangan dengan UUD 1945. 
Dalam putusannya Mahkamah menilai bahwa 
frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam 
Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja 
untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) 
huruf b UU Ketenagakerjaan ini bertentangan 
secara bersyarat dengan UUD 1945 
(conditionally unconstitutional) sepanjang 
dalam perjanjian kerja tersebut tidak 
disyaratkan adanya pengalihan perlindungan 
hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya 
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tetap ada, walaupun terjadi pergantian 
perusahaan yang melaksanakan sebagian 
pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 

 Berdasarkan pertimbangan Mahkamah 
Konstitusi, syarat-syarat dan prinsip outsourcing 
baik melalui perjanjian pemborongan pekerjaan 
maupun melalui perusahaan penyediaan jasa 
pekerja/buruh dapat mengakibatkan hilangnya 
jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja 
dan hilangnya hak setiap orang untuk bekerja 
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 
adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal itu 
terjadi, karena dengan berakhirnya pekerjaan 
pemborongan atau berakhirnya masa kontrak 
penyediaan pekerja/buruh maka dapat berakhir 
pula hubungan kerja antara perusahaan 
outsourcing dengan pekerja/buruh, sehingga 
pekerja/buruh kehilangan pekerjaan serta hak-
hak lainnya yang seharusnya diperoleh. 
Menurut Mahkamah, pekerja/buruh yang 
melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan 
outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya 
yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, 
Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa 
hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan 
perusahaan outsourcing yang melaksanakan 
pekerjaan outsourcing dilaksanakan dengan 
tetap menjamin perlindungan atas hak-hak 
pekerja/buruh dan penggunaan model 
outsourcing tidak disalahgunakan oleh 
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perusahaan hanya untuk kepentingan dan 
keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan, 
bahkan mengorbankan hak-hak pekerja/buruh. 
Jaminan dan perlindungan demikian tidak dapat 
dilaksanakan dengan baik hanya melalui 
perjanjian kerja yang mengikat antara 
perusahaan dengan pekerja/buruh berdasarkan 
perjanjian kerja waktu tertentu, karena posisi 
pekerja/buruh berada dalam posisi tawar yang 
lemah akibat banyaknya pencari kerja atau 
oversupply tenaga kerja. 

 Untuk menghindari perusahaan melakukan 
eksploitasi pekerja/buruh hanya untuk 
kepentingan keuntungan bisnis dan untuk 
meminimalisasi hilangnya hak-hak 
konstitusional para pekerja outsourcing, 
Mahkamah Konstitusi menentukan 
perlindungan dan jaminan hak bagi 
pekerja/buruh melalui 2 (dua) model 
perlindungan, yaitu: 
a. mensyaratkan agar perjanjian kerja antara 

pekerja/buruh dengan perusahaan yang 
melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak 
berbentuk PKWT, melainkan berbentuk 
“perjanjian kerja waktu tidak tertentu”; 
dan 

b. menerapkan prinsip pengalihan tindakan 
perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer 
of Undertaking Protection of Employment 
atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan 
yang melaksanakan pekerjaan 
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outsourcing. 
 
Melalui model yang pertama, hubungan kerja 
antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang 
melaksanakan pekerjaan outsourcing adalah 
konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan 
“perjanjian kerja waktu tidak tertentu” secara 
tertulis. Sedangkan model yang kedua, 
pengalihan perlindungan pekerja/buruh 
diterapkan untuk melindungi para 
pekerja/buruh outsourcing dari kesewenang-
wenangan pihak pemberi kerja/pengusaha. 
Dengan menerapkan prinsip pengalihan 
perlindungan, ketika perusahaan pemberi kerja 
tidak lagi memberikan pekerjaan borongan atau 
penyediaan jasa pekerja/buruh kepada suatu 
perusahaan outsourcing yang lama dan 
memberikan pekerjaan tersebut kepada 
perusahaan outsourcing yang baru, maka 
selama pekerjaan yang diperintahkan untuk 
dikerjakan masih ada dan berlanjut, perusahaan 
penyedia jasa baru tersebut harus melanjutkan 
kontrak kerja yang telah ada sebelumnya tanpa 
mengubah ketentuan yang ada dalam kontrak 
tanpa persetujuan pihak-pihak yang 
berkepentingan, kecuali perubahan untuk 
meningkatkan keuntungan bagi pekerja/buruh 
karena bertambahnya pengalaman dan masa 
kerjanya.  

 Aturan tersebut tidak saja memberikan 
kepastian akan kontinuitas pekerjaan para 
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pekerja outsourcing, tetapi juga memberikan 
perlindungan terhadap aspek-aspek 
kesejahteraan lainnya karena dalam aturan 
tersebut para pekerja outsourcing tidak 
diperlakukan sebagai pekerja baru. Masa kerja 
yang telah dilalui para pekerja outsourcing 
tersebut tetap dianggap ada dan 
diperhitungkan, sehingga pekerja outsourcing 
dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja 
secara layak dan proporsional. Apabila pekerja 
outsourcing tersebut diberhentikan dengan 
alasan pergantian perusahaan pemberi jasa 
pekerja, maka para pekerja diberi kedudukan 
hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan 
hal itu kepada pengadilan hubungan industrial 
sebagai sengketa hak. Melalui prinsip 
pengalihan perlindungan tersebut, kehilangan 
atau terabaikannya hak-hak konstitusional 
pekerja outsourcing dapat dihindari. Selain itu, 
untuk menghindari perbedaan hak antara 
pekerja pada perusahaan pemberi kerja dengan 
pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan 
yang sama persis dengan pekerja pada 
perusahaan pemberi kerja, maka perusahaan 
pemberi kerja tersebut harus mengatur agar 
pekerja outsourcing tersebut menerima fair 
benefits and welfare (keuntungan dan 
kesejahteraan) tanpa didiskriminasikan dengan 
pekerja pada perusahaan pemberi kerja 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (4) 
juncto Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang 
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Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 

 Kebijakan “outsourcing” yang tercantum dalam 
pasal 64-66 UU Ketenagakerjaan telah 
mengganggu ketenangan kerja bagi 
buruh/pekerja yang sewaktu-waktu dapat 
terancam pemutusan hubungan kerja dan men-
downgrading-kan mereka sekadar sebagai 
sebuah komoditas sehingga berwatak kurang 
protektif terhadap buruh/pekerja. Artinya, UU 
Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan paradigma 
UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 27 
ayat (2) UUD 1945 

Perlu perubahan 
Pasal 65 ayat (7) 

Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUUIX/2011 
Tanggal 17 Januari 2012, dinyatakan :   Pasal 65 ayat 
(7) sepanjang Frasa “perjanjian kerja waktu tertentu” 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan 
bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dalam 
perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya 
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh 
yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi 
pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian 
pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.  
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Perlu perubahan 
Pasal 65 ayat (8) 

 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 dinyatakan 
bahwa Frasa “demi hukum” dalam Pasal 65 ayat 
(8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, Tambahan Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat 
meminta pengesahan nota pemeriksaan 
pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada 
Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 
1) Telah dilaksanakan perundingan bipartit 

namun perundingan bipartit tersebut tidak 
mencapai kesepakatan atau salah satu 
pihak menolak untuk berunding; dan 

2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai 
pengawas ketenagakerjaan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan”. 
 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat 
final dan mengikat oleh karena itu putusan MK 
terhadap Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti. 

Perlu perubahan 
Pasal 66 ayat (2) 

 Berdasarkan Putusan MK Nomor 
27/PUUIX/2011 Tanggal 17 Januari 2012, 
dinyatakan :   Pasal 66 ayat (2) huruf b 
sepanjang Frasa “perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu” tidak memiliki kekuatan hukum 
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mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. 
Sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak 
disyaratkan adanya pengalihan perlindungan 
hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya 
tetap ada, walaupun terjadi pergantian 
perusahaan yang melaksanakan sebagian 
pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.  

 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat 
final dan mengikat oleh karena itu putusan MK 
terhadap Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
ini sebaiknya diikuti. 
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Perlu perubahan 
Pasal 66 ayat (4) 

 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 dinyatakan 
bahwa Frasa “demi hukum” dalam Pasal 66 ayat 
(4) UU Ketenagakerjaan  tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta 
pengesahan nota pemeriksaan pegawai 
pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan 
Negeri setempat dengan syarat: 

1) Telah dilaksanakan perundingan bipartit 
namun perundingan bipartit tersebut tidak 
mencapai kesepakatan atau salah satu 
pihak menolak untuk berunding; dan 

2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai 
pengawas ketenagakerjaan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan”. 
 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan 
mengikat oleh karena itu putusan MK terhadap Pasal 
66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti. 

Ketentuan tentang 
Outsourcing 
menimbulkan multi 
tafsir sehingga 
berimplikasi terjadinya 
pelanggaran praktek 
outsourcing yang 
merugikan pekerja. 

Ketentuan tentang hubungan kerja dan penjelasan 
tentang pekerjaan pokok dan penunjang yang tidak 
jelas dalam pasal pasal outsourcing (Pasal 64-Pasal 
66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan) menimbulkan multi tafsir sesuai 
dengan kepentingan nasing-masing. Hal ini 
berimplikasi terjadinya pelanggaran praktek 
outsourcing yang merugikan pekerja. 
Praktek outsourcing telah menimbulkan polemik dan 
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konflik antara pengusaha dan serikat pekerja; 
pengusaha; 
outsorcing merupakan tuntutan efisiensi dalam 
perssaingan global, sementara bagi serikat pekerja 
praktek outsourcing sebagai insecurity dan kurang 
memberikan pelrindungan terhadap pkerja. 
Outsourcing Tetap diperlukan namun 
pelaksanaannya harus tetap melindungi pekerja. 

Perlu peninjauan 
kembali tentang 
ketentuan istirahat 
panjang termasuk 
kriteria perusahaan 
yang memerlukan 
istirahat panjang 
karena dalam 
implementasinya 
karena belum ada 
daftar resmi 
perusahaan yang telah 
melaksanakan istirahat 
panjang bagi 
pekerjanya sehingga 
bagi perushaan 
perusahaan yang ingin 
melakukan efektifitas 
dan efisisensi kinerja 
seringkali tidak 
melaksanakan pasal 
tersebut. 

Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan yang mencantumkan 
ketentuan istirahat panjang yang berlaku untuk 
perusahaan tertentu tidak jelas., demikian pula 
dalam Kepmenakertrans no. 51/MEN.IV/2004 
tentang Istirahat panjang pada perusahaan tertentu 
terdapat definisi tentang perusahaan tertentu juga 
tidak jelas. Definisi ”tertentu” ini seringkali menjadi 
masalah dalam implementasinya karena belum ada 
daftar resmi perusahaan yang telah melaksanakan 
istirahat panjang bagi pekerjanya sehingga bagi 
perushaan perusahaan yang ingin melakukan 
efektifitas dan efisisensi kinerja seringkali tidak 
melaksanakan pasal tersebut.  
Dalam kenyataannya ada jenis pekerjaan yang 
beresiko terhadap kesehatan pekerja bila dilakukan 
secara terus menerus dalam jangka panjang. Bila 
selama istirahat panjang pengusaha tetap harus 
membayar upah akan menjadi beban, sementara 
upah adalah hak pekerja yang harus diterima. Perlu 
peninjauan kembali tentang ketentuan istirahat 
panjang termasuk kriteria 
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perusahaan yang memerlukan istirahat panjang. 

Perlu mekanisme dan 
proses PHK yang 
lebih sederhana 
(misalnya 
mengedepankan 
perundingan di 
tingkat bipartit) agar 
terjadi kemudahan 
serta efisiensi waktu, 
dana maupun biaya 
sosial lainnya. Hal 
terpenting adalah 
pertimbangan prinsip 
keadilan dalam 
pemberian upah dan 
tunjangan selama 
dalam proses PHK 
maupun dalam 
menentukan 
besarnya kompensasi 
pesangon. 

Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mekanisme 
Pemutusan Hubungan Kerja sejak proses 
perundingan di perusahaan hingga ditingkat LPPHI 
(Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial) 
membutuhkan proses dan waktu panjang, sehingga 
berpotensi merugikan kedua belah pihak karena 
beban finansial bagi pengusaha dan ketidakpastian 
status kerja bagi pekerja. 
Diperlukan mekanisme dan proses PHK yang lebih 
sederhana (misalnya mengedepankan perundingan 
di tingkat bipartit) agar terjadi kemudahan serta 
efisiensi waktu, dana maupun biaya sosial lainnya. 
Hal terpenting adalah pertimbangan prinsip keadilan 
dalam pemberian upah dan tunjangan selama dalam 
proses PHK maupun dalam menentukan besarnya 
kompensasi pesangon. Kemudian juga perlu 
dipertimbangkan hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja dalam masalah pemberlakuan skorsing yang 
memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.  
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Perlu memperjelas 
standar dan ketentuan 
mengenai kompensasi 
dan pesangon agar 
tidak menimbulkan 
multitafsir dalam 
penegakannya karena 
pekerja cenderung 
menuntut kompensasi 
yang lebih, sementara 
pengusaha akan 
memilih kompensasi 
paling sedikit. 
 

PHK dalam rangka perubahan status, penggabungan, 
peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan 
dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan 
hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas 
uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan 
Pasal 156 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, uang perhargaan masa 
kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 
uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 
156 ayat (4). Ketentuan ini menimbulkan multitafsir 
karena pekerja cenderung menuntut kompensasi 
yang lebih, sementara pengusaha akan memilih 
kompensasi paling sedikit. Adanya perbedaan 
persepsi besarnya uang pesangon antara pekerja dan 
pengusaha ini karena tidak adanya penjelasan yang 
cukup tentang fungsi pesangon (dalam UU atau 
peraturan terkait). Pembayaran kompensasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 163 
selama ini dianggap memberatkan pengusaha 
sehingga banyak pengusaha tidak melaksanakannya. 
Penghargaan masa kerja tumpang tindih dengan 
jaminan hari tua (Jamsostek) dan Jaminan Pensiun 
(Program Dana Pensiun). 
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Perlu pemahaman 
bahwa mogok kerja 
adalah jalan terakhir 
yang ditempuh 
apabila sebagai 
proses penuntutan 
hak pekerja gagal 
mendapatkan 
kesepakatan dalam 
perundingan. 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 
Tahun 1948 dan Nomor 98 Tahun 1949 yang 
menjamin hak buruh untuk mogok kerja. Dalam 
pelaksanannya mogok kerja merupakan usaha akhir 
setelah usaha yang bersifat kooperatif tidak terjadi 
kesepakatan. Dalam hubungan kerja, mogok kerja 
adalah alat penyeimbang antara pengusaha, antara 
pengusaha dan pekerja/buruh. 

Perlu perubahan 
Pasal 96 

 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 100/PUU-X/2012 dinyatakan 
bahwa hubungan ketenagakerjaan bukan 
semata-mata merupakan hubungan 
keperdataan karena hubungan tersebut telah 
menyangkut kepentingan yang lebih luas 
(ribuan buruh) artinya kepentingan publik, 
bahkan kepentingan negara, sehingga terdapat 
perbedaan yang tipis antara kepentingan privat 
dan kepentingan publik yang mengharuskan 
adanya pengaturan dan perlindungan secara 
adil oleh negara. 

 Ketentuan kadaluwarsa adalah terkait dengan 
penggunaan hak untuk menggunakan upaya 
hukum dan kehilangan hak untuk menggunakan 
upaya hukum. Contoh kedaluwarsa penggunaan 
hak untuk menggunakan upaya hukum adalah 
adanya ketentuan mengenai batas waktu 
pengajuan upaya hukum biasa maupun upaya 
hukum luar biasa dalam suatu proses 
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pengadilan yang biasanya dihitung sejak 
pemberitahuan amar putusan. Adapun 
kepastian hukum terkait kadaluwarsa dalam 
proses peradilan adalah untuk mengetahui 
kepastian atau kejelasan dari pelaksanaan amar 
putusan, atau di sisi lain, bagi kepentingan para 
pihak yang berperkara, kedaluwarsa merupakan 
kesempatan untuk melakukan atau tidak 
melakukan upaya hukum lanjutan. 

 Bahwa contoh kedaluwarsa kehilangan hak 
untuk menggunakan upaya hukum, misalnya, 
dalam hukum waris, kepemilikan hak waris 
hanya dapat dilepaskan apabila ada pernyataan 
positif dari si pemilik hak untuk melepaskan 
haknya. Artinya, sejak dilakukannya pernyataan 
pelepasan hak tersebut, maka sejak saat itu 
seseorang tidak memiliki upaya hukum untuk 
menuntut haknya. Hal yang sama juga berlaku 
kepada hak milik terhadap benda. Di sinilah 
letak kepastian hukumnya, bahwa selama tidak 
ada pernyataan pelepasan hak maka hak 
kepemilikan itu tetap melekat kepada yang 
bersangkutan dan negara berkewajiban untuk 
melindungi hak tersebut. 

 Pasal 96 UU Ketenagakerjaan  bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 Pasal 96 UU Ketenagakerjaan  tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat 
final dan mengikat oleh karena itu putusan MK 
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terhadap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini 
sebaiknya diikuti. 

Perlu perubahan 
Pasal 106, 
Pasal 119, 
Pasal 120, 
Pasal 121 

 Kebijakan yang tercantum dalam Pasal 119, 
Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 106 UU 
Ketenagakerjaan yang intinya memperberat 
persyaratan untuk merundingkan Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB) bagi serikat buruh/serikat 
pekerja, merupakan kebijakan terselubung guna 
mengurangi hak buruh/pekerja untuk 
memperjuangkan hak-haknya dan mereduksi 
hakikat kebebasan berserikat/berorganisasi bagi 
buruh/pekerja seperti yang dijamin oleh Pasal 
28 UUD 1945. Hak berserikat melalui serikat 
pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak 
asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 
1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 
ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu, 
hak berserikat dan kebebasan mengeluarkan 
pendapat juga dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) 
UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang 
berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 
dan mengeluarkan pendapat”. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 
nomor 115/PUU-VII/2009 merupakan perkara 
permohonan pengujian undang-undang 
terhadap Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU 
Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) 
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UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa 
“Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih 
dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka 
yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan 
perundingan dengan pengusaha yang jumlah 
keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh 
perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh 
di perusahaan tersebut”. Berdasarkan 
ketentuan tersebut, serikat pekerja/serikat 
buruh yang anggotanya kurang dari 50% 
(misalnya dengan jumlah 49% dari seluruh 
pekerja di suatu perusahaan) dapat tidak 
terwakili hak dan kepentingannya dalam 
perundingan dengan pengusaha untuk 
membuat perjanjian kerja bersama. Dengan 
demikian, keberadaan serikat pekerja/serikat 
buruh yang anggotanya kurang dari 50% 
menjadi tidak bermakna dan tidak dapat 
memperjuangkan hak dan kepentingan serta 
tidak dapat melindungi pekerja/buruh yang 
menjadi anggotanya. Hal ini tentu berlawanan 
dengan tujuan dibentuknya serikat 
pekerja/serikat buruh yang keberadaannya 
dilindungi oleh konstitusi.  

 Demikian juga dengan ketentuan Pasal 120 ayat 
(2) UU Ketenagakerjaan yang menentukan 
bahwa hanya gabungan dari serikat 
pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota 
lebih dari 50% dari seluruh pekerja/buruh 
dalam suatu perusahaan  yang dapat melakukan 
perundingan dengan pengusaha jika tidak ada 
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satu pun serikat pekerja/serikat buruh yang 
memiliki anggota lebih dari 50%. Berdasarkan 
ketentuan tersebut, sebuah atau gabungan 
serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki 
anggota kurang dari 50% dari seluruh 
pekerja/buruh dalam suatu perusahaan 
(misalnya memiliki anggota 49%) menjadi sama 
sekali tidak terwakili hak dan kepentingannya 
dalam perjanjian kerja bersama. 

 Menurut penafsiran Mahkamah Konstitusi, 
ketentuan tersebut dapat menimbulkan 3 (tiga) 
persoalan konstitusional yang terkait langsung 
dengan hak-hak konstitusional seseorang yang 
dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu:  
a. menghilangkan hak konstitusional serikat 

pekerja/serikat buruh untuk 
memperjuangkan haknya secara kolektif 
mewakili pekerja/buruh yang menjadi 
anggotanya dan tidak tergabung dalam 
serikat pekerja mayoritas;  

b. menimbulkan perlakuan hukum yang tidak 
adil dalam arti tidak proporsional antara 
serikat pekerja/serikat buruh yang diakui 
eksistensinya menurut peraturan 
perundang-undangan; dan 

c. menghilangkan hak pekerja/buruh yang 
tidak tergabung dalam serikat 
pekerja/serikat buruh mayoritas untuk 
mendapat perlindungan dan perlakuan 
hukum yang adil dalam satu perusahaan. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat 
final dan mengikat oleh karena itu putusan MK 
terhadap Pasal 106, 119, 120 dan 121 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti. 

Perlu perubahan 
Pasal 137, Pasal 138 
ayat (1), 
Pasal 139, 
Pasal 140,  
Pasal 186 

 Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor Perkara 012/PUU-I/2003 mengenai uji 
materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan bahwa Ketentuan 
yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat adalah Pasal 186 UU 
Ketenagakerjaan sepanjang mengenai anak 
kalimat “… Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) …”. 
Ketentuan dalam Pasal 186 mengatur sanksi 
pidana dengan pidana maksimum 4 (empat) 
tahun penjara dan/atau denda Rp. 
400.000.000,00 terhadap pelanggaran Pasal 
137 dan 138 ayat (1) yang mengatur ketentuan 
mogok kerja yang harus dilakukan secara sah, 
tertib, dan damai. Mahkamah berpendapat 
bahwa sanksi dalam Pasal 186 tersebut tidak 
proporsional karena mereduksi hak mogok yang 
merupakan hak dasar buruh yang dijamin oleh 
UUD 1945 dalam rangka kebebasan 
menyatakan sikap [Pasal 28E ayat (2) dan ayat 
(3)] dan hak untuk mendapat imbalan yang adil 
dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat 
(2)]. Menurut Mahkamah Konstitusi, 
pelaksanaan hak mogok yang melanggar 
persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam 
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Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) UU 
Ketenagakerjaan harus diatur secara 
proporsional. 

 Kebijakan prosedural administratif mengenai 
mogok kerja yang cenderung mereduksi makna 
mogok kerja sebagai hak dasar buruh/pekerja 
seperti yang tercantum dalam Pasal 137 sampai 
Pasal 140 UU Ketenagakerjaan. Sebagai contoh, 
ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan 
secara tertulis bagi buruh/pekerja dan serikat 
buruh/pekerja dalam tenggang waktu sekurang-
kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok 
kerja dilaksanakan pada hakikatnya merupakan 
pengekangan hak dasar universal perjuangan 
buruh/pekerja dan serikat buruh/ serikat 
pekerja (vide Pasal 140 UU Ketenagakerjaan). 

 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat 
final dan mengikat oleh karena itu putusan MK 
terhadap Pasal 137, 138 ayat (1), 139, 140 dan 
186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti. 

Perlu perubahan 
Pasal 155 ayat (2) 

 Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 
37/PUU-IX/2011 merupakan pengujian 
terhadap  frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 
155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Adapun bunyi 
Pasal 155 ayat (2) selengkapnya adalah “Selama 
putusan lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial belum ditetapkan, baik 
pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap 
melaksanakan segala kewajibannya.” Menurut 
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pemohon, dalam praktiknya belum ada 
kejelasan penafsiran mengenai klausula “belum 
ditetapkan”. Klausula “belum ditetapkan” 
menimbulkan pertentangan apakah putusan 
dari lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial tersebut hanya sebatas 
pada pengadilan tingkat pertama atau juga 
meliputi putusan pada tingkat selanjutnya yaitu 
kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah 
Agung. 

 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 
pemutusan hubungan kerja hanya dapat 
dilakukan setelah ada penetapan dari lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan 
tanpa persetujuan lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial menjadi batal 
demi hukum. Selama masa lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
masih memeriksa proses pemutusan hubungan 
kerja, pekerja dan pengusaha harus tetap 
melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-
masing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 
ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, mekanisme penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dilakukan 
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secara bertahap yang dimulai dari perundingan 
bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan 
penyelesaian oleh Pengadilan Hubungan 
Industrial. Dalam hal perselisihan diajukan ke 
Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana 
diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, maka perselisihan 
tersebut dianggap belum final dan mengikat 
sampai putusan pengadilan tersebut 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 Apabila frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 
155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dikaitkan 
dengan mekanisme penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial, maka terdapat potensi 
ketidakpastian hukum bagi para pihak. Frasa 
“belum ditetapkan” dapat diartikan pada saat 
putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan 
Industrial atau juga dapat diartikan pada saat 
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.  

 Menurut Mahkamah Konstitusi, perlu ada 
penafsiran yang pasti terkait frasa “belum 
ditetapkan” tersebut agar terdapat kepastian 
hukum yang adil sehingga para pihak dapat 
memperoleh jaminan dan kepastian hukum 
terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal 
terjadinya perselisihan hubungan industrial. 
Menurut Mahkamah, frasa “belum ditetapkan” 
dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan 
harus dimaknai putusan pengadilan yang 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena 
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putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada 
yang dapat langsung memperoleh kekuatan 
hukum tetap pada tingkat pertama oleh 
Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan 
mengenai perselisihan kepentingan, putusan 
mengenai perselisihan antar serikat 
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, 
serta putusan mengenai perselisihan hak dan 
PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun 
putusan mengenai perselisihan hak dan PHK 
yang dimohonkan kasasi harus menunggu 
putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih 
dahulu baru memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat 
final dan mengikat oleh karena itu putusan MK 
terhadap Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
ini sebaiknya diikuti. 

Perlu perubahan 
Pasal 158, 
Pasal 159, 
Pasal 170, 
 

 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 bahwa 
ketentuan Pasal 158 dan Pasal 170 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dalam 
perkara nomor 012/PUU-I/2003 dinilai 
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) a quo. 
Adapun Pasal 158 berisi perbuatan-perbuatan 
yang karenanya buruh dapat diputuskan 
hubungan kerjanya karena telah melakukan 
kesalahan berat dan syarat untuk menuduh 
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telah terjadi kesalahan berat. Sedangkan Pasal 
170 menegaskan kembali bahwa pemutusan 
hubungan kerja yang disebabkan kesalahan 
berat tidak perlu mengikuti ketentuan dalam 
Pasal 151 ayat (3) yaitu "bisa tanpa penetapan 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial”. 

 Ketentuan dalam pasal a quo dinilai telah 
melanggar prinsip-prinsip pembuktian terutama 
asas praduga tak bersalah (presumption of 
innocence) dan kesamaan di depan hukum 
sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. 
Seharusnya, bersalah tidaknya seseorang 
diputuskan lewat pengadilan dengan hukum 
pembuktian yang sudah ditentukan sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana. Lebih jauh lagi, 
ketentuan Pasal 159 yang menentukan bahwa 
“apabila pekerja/buruh tidak menerima PHK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 
(1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat 
mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial”, sehingga 
norma tersebut 
mengalihkan/mencampuradukkan wewenang 
peradilan pidana ke peradilan perdata yang 
seharusnya diselesaikan melalui peradilan 
pidana. 

 Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan 
hukum putusan perkara nomor 012/PUU-I/2003 
menafsirkan bahwa Pasal 158 memberi 
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kewenangan pada pengusaha untuk melakukan 
pemutusan hubungan kerja dengan alasan 
buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat 
tanpa due process of law melalui putusan 
pengadilan yang independen dan imparsial, 
melainkan cukup hanya dengan keputusan 
pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang 
tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum 
acara yang berlaku. Di lain pihak, Pasal 160 
menentukan secara berbeda bahwa 
buruh/pekerja yang ditahan oleh pihak yang 
berwajib karena diduga melakukan tindak 
pidana tetapi bukan atas pengaduan 
pengusaha, diperlakukan sesuai dengan asas 
praduga tidak bersalah (presumption of 
innocence) yang sampai bulan keenam masih 
memperoleh sebagian dari hak-haknya sebagai 
buruh, dan apabila pengadilan menyatakan 
buruh/pekerja yang bersangkutan tidak 
bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan 
kembali buruh/pekerja tersebut. Hal tersebut 
dipandang sebagai perlakuan yang diskriminatif 
atau berbeda di dalam hukum yang 
bertentangan dengan UUD 1945 serta 
ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan 
bahwa Indonesia adalah negara hukum. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan 
Pasal 158 dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Pasal 159 
juga menimbulkan kerancuan berpikir dengan 
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mencampuradukkan proses perkara pidana 
dengan proses perkara perdata secara tidak 
pada tempatnya dan juga dapat melahirkan 
beban pembuktian yang tidak adil dan berat 
bagi buruh/pekerja untuk membuktikan 
ketidaksalahannya 

 Akibat dari ketentuan Pasal 158 dan 159 UU 
Ketenagakerjaan dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat maka hal ini juga 
berimbas kepada beberapa pasal dalam UU 
Ketenagakerjaan yang berhubungan langsung 
dengan Pasal a quo, yakni Pasal 160 ayat (1) 
sepanjang mengenai anak kalimat “…. bukan 
atas pengaduan pengusaha ...”, Pasal 170 
sepanjang mengenai anak kalimat “.… kecuali 
Pasal 158 ayat (1), …”, dan Pasal 171 sepanjang 
menyangkut anak kalimat “…. Pasal 158 ayat (1) 
…”. 

 Selain itu putusan tersebut juga berdampak 
pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial yang mengatur tenggang 
waktu 1 (satu) tahun dalam pengajuan gugatan 
terhadap pemutusan hubungan kerja karena 
alasan pasal 159 Undang-Undang 
Ketenagakerjaan ini. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat 
final dan mengikat oleh karena itu putusan MK 
terhadap Pasal 158, 159 dan 170 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
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Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti. 

Perlu perubahan 
Pasal 164 ayat (3), 
 

 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 19/PUU-IX/2011 Pasal 28D ayat 
(2) UUD 1945 telah memberikan jaminan atas 
pekerjaan sebagaimana disebutkan “Setiap 
orang berhak untuk bekerja serta mendapat 
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 
dalam hubungan kerja”. Hak tersebut 
merupakan ketentuan mendasar yang harus 
ditaati dalam pembangunan ketenagakerjaan 
sehingga dapat meningkatkan harkat, martabat, 
dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan 
masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan 
merata, baik materiil maupun spiritual. Putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 
19/PUU-IX/2011 merupakan perkara 
permohonan pengujian undang-undang 
terhadap Pasal 164 ayat (3) UU 
Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28D ayat (2) 
UUD 1945. 

 Dalam hubungan kerja, pemutusan hubungan 
kerja merupakan pilihan terakhir sebagai upaya 
untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah 
sebelumnya dilakukan upaya-upaya lain dalam 
rangka efisiensi tersebut. Pasal 164 ayat (3) UU 
Ketenagakerjaan merupakan salah satu norma 
yang mengatur mengenai pemutusan hubungan 
kerja. Norma Pasal 164 ayat (3) UU 
Ketenagakerjaan menyatakan, “Pengusaha 
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja 
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terhadap pekerja/buruh karena perusahaan 
tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) 
tahun berturut-turut atau bukan karena 
keadaan memaksa (force majeur) tetapi 
perusahaan melakukan efisiensi dengan 
ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang 
pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 
156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 
sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 
(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat (4)”. 

 Adanya ketentuan yang menyatakan 
perusahaan dapat melakukan pemutusan 
hubungan kerja karena perusahaan tutup untuk 
melakukan efisiensi sebagaimana diatur Pasal a 
quo dinilai tidak jelas dan dapat menimbulkan 
multitafsir. Hal ini dikarenakan frasa 
“perusahaan tutup” dalam Pasal a quo bisa saja 
ditafsirkan tutup secara permanen atau hanya 
tutup sementara.  

 Berdasarkan pertimbangan Mahkamah 
Konstitusi terhadap pasal tersebut, siapa saja 
dapat menafsirkan norma tersebut sesuai 
dengan kepentingannya masing-masing, 
misalnya menganggap penutupan perusahaan 
sementara untuk melakukan renovasi 
merupakan bagian dari efisiensi dan 
menjadikannya sebagai dasar melakukan 
pemutusan hubungan kerja. Tafsiran yang 
berbeda tersebut dapat menyebabkan 
penyelesaian hukum yang berbeda dalam 
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penerapannya, karena setiap pekerja dapat 
diputuskan hubungan kerjanya kapan saja 
dengan dasar perusahaan tutup sementara atau 
operasionalnya berhenti sementara.Hal 
demikian dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum bagi kelangsungan pekerjaan bagi 
pekerja/buruh di dalam menjalankan 
pekerjaannya yang bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 

 Untuk menghilangkan ketidakpastian hukum 
tersebut guna menegakkan keadilan, 
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa 
“perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3) 
UU Ketenagakerjaan tetap konstitutional 
sepanjang dimaknai “perusahaan tutup 
permanen atau perusahaan tutup tidak untuk 
sementara waktu”. Dengan kata lain frasa 
“perusahaan tutup” tersebut adalah 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang 
tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen 
atau perusahaan tutup tidak untuk sementara 
waktu”. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat 
final dan mengikat oleh karena itu putusan MK 
terhadap Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
ini sebaiknya diikuti. 
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Perlu perubahan 
Pasal 169 ayat (1) 

 Berdasarkan Putusan MK Nomor 
58/PUUIX/2011 Tanggal 16 Juli 2012, 
dinyatakan : pasal 169 ayat (1) huruf c tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat dan  
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang 
tidak dimaknai : “ Pekerja/buruh dapat 
mengajukan permohonan pemutusan 
hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dalam hal 
pengusaha tidak membayar upah tepat waktu 
yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan 
berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha 
membayar upah secara tepat waktu sesudah 
itu”. 

 Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan 
perkara Nomor 58/PUU-IX/2011 membayar 
upah pekerja merupakan kewajiban hukum bagi 
pengusaha. Upah merupakan balasan atas 
prestasi pekerja/buruh yang diberikan oleh 
pengusaha yang secara seimbang merupakan 
kewajiban pengusaha untuk membayarnya. 
Kelalaian pengusaha membayar upah 
pekerja/buruh dapat menimbulkan hak bagi 
pekerja/buruh untuk menuntut pengusaha 
memenuhi kewajibannya, dan jika tidak, 
pekerja/buruh dapat meminta pemutusan 
hubungan kerja sebagaimana diatur pasal a 
quo. Tidak membayar upah pekerja tiga bulan 
berturut-turut adalah pelanggaran serius atas 
hak-hak pekerja/buruh yang berimplikasi luas 
bagi kehidupan seseorang pekerja terutama hak 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 557

Rekomendasi  Penjelasan  

konstitusionalnya untuk mendapatkan imbalan 
dan perlakuan yang adil dan wajar dalam 
hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2) UUD 
1945]. Upah bagi pekerja adalah penopang bagi 
kehidupannya dan kehidupan keluarganya. 
Menurut Mahkamah, dengan lewatnya waktu 
tiga bulan berturut-turut pengusaha tidak 
membayar upah secara tepat waktu kepada 
pekerja, sudah cukup alasan menurut hukum 
bagi pekerja untuk meminta pemutusan 
hubungan kerja. Hak ini tidak hapus ketika 
pengusaha kembali memberi upah secara tepat 
waktu setelah pelanggaran tersebut terjadi. 

 Menurut Mahkamah Konstitusi, hak pekerja 
untuk mendapatkan pemutusan hubungan kerja 
tidak terhalang oleh adanya tindakan 
pengusaha yang kembali membayar upah 
pekerja secara tepat waktu setelah adanya 
permohonan pemutusan hubungan kerja oleh 
pekerja ke Pengadilan, dengan ketentuan 
bahwa pekerja telah melakukan upaya yang 
diperlukan untuk mendapatkan haknya agar 
upah dibayarkan secara tepat waktu namun 
tidak diindahkan oleh pengusaha. Hal itu untuk 
melindungi hak-hak pekerja untuk 
mendapatkan kepastian dan perlakuan hukum 
yang adil dan hak pekerja untuk mendapatkan 
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 
dalam hubungan kerja sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 
1945. Mahkamah menilai ketentuan Pasal 169 
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ayat (1) huruf c Undang-Undang a quo tidak 
memberi kepastian apakah dengan pembayaran 
upah secara tepat waktu oleh pengusaha 
kepada pekerja setelah pengusaha tidak 
membayar upah secara tepat waktu selama 
lebih dari tiga bulan berturut-turut 
menggugurkan alasan pekerja untuk 
mendapatkan pemutusan hubungan kerja? 

 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat 
final dan mengikat oleh karena itu putusan MK 
terhadap Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
ini sebaiknya diikuti. 
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Perlu perubahan 
Pasal 183, Pasal 184,  
Pasal 185,  
Pasal 186, 
Pasal 187, 
Pasal 188, 
Pasal 189, 
Pasal 190 

 Dalam Lampiran II Nomor 64 dan 65 UU No 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, dikatakan bahwa 
substansi yang berupa sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan atas pelanggaran norma 
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan 
norma yang memberikan sanksi administratif 
atau sanksi keperdataan;  

 Kemudian jika norma yang memberikan sanksi 
administratif atau keperdataan lebih dari satu 
pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal) tersebut.  

 Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan 
sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, 
sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam 
satu bab; 

 Sebaiknya  Pasal 183,184, 185, 186, 187, 188, 
189 dan 190 seharusnya tidak dalam satu Bab. 
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Perlu perubahan 
Pasal 186 

 Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor Perkara 012/PUU-I/2003 bahwa sanksi 
dalam pasal 186 tersebut tidak proporsional 
karena mereduksi hak mogok yang merupakan 
hak dasar buruh yang dijamin oleh UUD 1945 
dalam rangka kebebasan menyatakan sikap 
[Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3)] dan hak untuk 
mendapat imbalan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerha [Pasal 28D ayat (2)]. Menurut 
Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan hak mogok 
yang melanggar persyaratan-persyaratan yang 
ditentukan dalam pasal 137 dan pasal 138 ayat 
(1) UU Ketenagakerjaan harus diatur secara 
proporsional. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat 
final dan mengikat oleh karena itu putusan MK 
terhadap Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini 
sebaiknya diikuti. 
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Perlu perubahan 
UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 

Dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing sebagai 
anggota asociate atau Firma Hukum. Dalam arti 
Tenaga Kerja Asing boleh bekerja atau menjadi 
anggota dalam suatu associate/ Firma baik sebagai 
firma atau sebagai pekerja. UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan tidak matching/selaras 
dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
Ketentuan mengenai sponsor Tenaga Kerja Asing 
tersebut, perlu dikembalikan/sesuai dengan UU No. 
3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja 
Asing, yang dalam penjelasan Pasal 1 disebutkan,  
bahwa UU ini tidak berlaku terhadap orang-orang 
Asing yang hendak menjalankan sendiri suatu 
pekerjaan bebas (vrije beroepen) seperti pengacara, 
dokter, akuntan dan lain sebagainya. 
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Perlu perubahan: 
Pasal 184; dan 185  
karena Perbedaan 
pengaturan asas 
hukum dalam Pasal 
184 dan 185 UU No. 
13 Tahun 2003 
tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal 57 UU 
Nomor 2 Tahun 2004 
Tentang Penyelesaian 
Perselisihan 
Hubungan Industrial. 
 

Pasal 184 dan 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 57 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam UU No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikaitkan 
dengan UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Dahulu 
masalah ketenagakerjaan ranahnya perdata sekarang 
ranahnya bisa pidana karena ada beberapa hak 
buruh yang diakui asasinya misalnya mengatur 
mengenai pengupahan yang dikaitkan dengan BPJS 
dan kebebasan berserikat. Padahal pada Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004 disebutkan permasalahan 
yang ada pada PPHI tunduk pada Pasal 57 yang 
merupakan ranah perdata sedangkan pada Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
pada Pasal 184 dan 185 pelanggaran mengenai 
pengupahan dianggap sebagai kejahatan yang 
merupakan ranah pidana dan ini harus sesuai dengan 
hukum acara pidana dan hukum acara perdata. 
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Perlu perubahan 
Pasal: 186 UU No. 13 
Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, 59 
ayat (1) huruf d 
Peraturan 
Pemerintah Nomor 
78 Tahun 2015 
tentang Pengupahan. 
Karena terdapat 
ketidak sinkronan 
antara hierarki PUU  
(UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan) 
dengan Peraturan 
Pelaksananya (PP No. 
78 tahun 2015 
tentang 
Pengupahan). 

Pasal 186 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 59 ayat (1) huruf d 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 
tentang Pengupahan. Pada Pasal 186 UU 
Ketenagakerjaan mengatur mengenai pelanggaran 
salah satunya pada pasal 93 ayat 2 mengenai 
kewajiban pengusaha membayarkan upah. Pada 
pasal 186 dikenakan sanksi pidana dan denda. 
Sedangkan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah 
Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan bagi 
pengusaha yang tidak membayar upah dikenakan 
sanksi administrasi. 

Perlu Perubahan  
Pasal 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, dan 49 UU 
No. 13 Tahun 2003 
tentang 
Ketenagakerjaan dan 
Pasal 3 ayat 1 
Permenaker No. 16 
Tahun 2015. 
 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor 35 Tahun 2015. Dalam Pasal 42 s/d Pasal 49 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang pada intinya memperbolehkan 
penggunaan tenaga kerja asing tetapi harus 
memenuhi persyaratan tertentu. Penggunaan tenaga 
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Selain itu perlu 
menambahkan  pasal 
/ketentuan baru yang 
berbunyi: "Pemberi 
kerja TKA yang 
berbentuk penanaman 
modal dalam negeri 
dilarang 
mempekerjakan 
tenaga kerja asing 
dengan jabatan 
komisaris." Di aturan 
sebelumnya, tidak ada 
ketentuan ini. 
Sebenarnya selama ini 
pun, jarang ada 
perusahaan lokal yang 
menempatkan tenaga 
kerja asing di posisi 
komisaris, biasanya 
malah ada di jajaran 
direksi perusahaan; 
Selain itu perlu juga 
mencabut ketentuan 
tentang kewajiban 
pembayaran Dana 
Kompensasi 
Penggunaan (DKP) 
tenaga kerja asing 
sebesar 100 dollar AS 
jabatan setiap bulan 

kerja asing diperbolehkan tetapi dibatasi dengan 
beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi 
kerja diantaranya wajib  memiliki ijin tertulis dari 
Menteri atau pejabat yang ditunjuk, larangan 
mempekerjakan tenaga kerja asing bagi pemberi 
kerja perseorangan, diperbolehkan mempekerjakan 
tenaga kerja asing tetapi dibatasi pada jabatan dan 
waktu tertentu. Ketentuan Penggunaan tenaga kerja 
asing ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015, dimana 
awalnya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor 16 Tahun 2015 pemerintah memperketat 
penggunaan tenaga kerja asing, namun dalam 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Nomor 35 
Tahun 2015 sebaliknya pemerintah memperlonggar 
penggunaan tenaga kerja asing. Dalam Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja Nomor Nomor 16 Tahun 2015 
pemerintah memperketat penggunaan tenaga kerja 
asing dengan memperketat persyaratan yang harus 
dipenuhi untuk mengajukan permohonan perizinan 
penggunaan TKA sehingga sulit dipenuhi, namun 
secara prosedural diberikan kemudahan karena 
difasilitasi layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP)  di Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM).  Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor 16 Tahun 2015 ini juga diterbitkan berbagai 
peraturan yang membatasi jabatan-jabatan yang 
dapat diduduki oleh TKA di berbagai sektor industri 
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dalam bentuk mata 
uang rupiah. Dengan 
demikian, maka 
perusahaan yang 
membayarkan DKP 
tenaga kerja asing 
tidak perlu lagi 
mengonversi ke mata 
uang rupiah karena 
bisa dalam dollar AS; 
 
Selanjutnya perlu 
juga mencabut 
aturan kewajiban 
bagi TKA untuk dapat 
berbahasa Indonesia. 
Sehingga, tenaga 
kerja asing kini lebih 
leluasa untuk berkarir 
di Indonesia. 

yang dituangkan dalam berbagai Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja (Kepmenaker).  Umumnya pada 
Kepmenaker tersebut, ada pembatasan bagi seorang 
TKA untuk dapat bekerja dengan jabatan tertentu. 
Akan tetapi, dalam Permenaker No. 35 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Permenaker No. 16 Tahun 
2015 sebaliknya pemerintah memperlonggar aturan 
tentang penggunaan TKA, diantaranya :  
a. Menghapus ketentuan tentang kewajiban 

perusahaan merekrut 10 (sepuluh) pekerja 
lokal jika perusahaan mempekerjakan satu 
orang TKA (Pasal 3 ayat 1 Permenaker No. 16 
Tahun 2015); 

b. Penambahan pasal /ketentuan baru yang 
berbunyi: "Pemberi kerja TKA yang berbentuk 
penanaman modal dalam negeri dilarang 
mempekerjakan tenaga kerja asing dengan 
jabatan komisaris." Di aturan sebelumnya, tidak 
ada ketentuan ini. Sebenarnya selama ini pun, 
jarang ada perusahaan lokal yang 
menempatkan tenaga kerja asing di posisi 
komisaris, biasanya malah ada di jajaran direksi 
perusahaan; 

c. Mencabut ketentuan tentang kewajiban 
pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan 
(DKP) tenaga kerja asing sebesar 100 dollar AS 
jabatan setiap bulan dalam bentuk mata uang 
rupiah. Dengan demikian, maka perusahaan 
yang membayarkan DKP tenaga kerja asing 
tidak perlu lagi mengonversi ke mata uang 
rupiah karena bisa dalam dollar AS; 
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d. Pemerintah juga telah menghapus aturan 
kewajiban bagi TKA untuk dapat berbahasa 
Indonesia. Sehingga, tenaga kerja asing kini 
lebih leluasa untuk berkarir di Indonesia; 

Persoalan tenaga alih 
daya atau 
outsourcing dalam 
Pasal 64-66 yang 
dijabarkan dalam 
Permenakertrans No. 
12 Tahun 2012 
Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka 
Panjang bidang 
Ketenaga 
kerjaan dan 
Ketransmigrasian 
Tahun 2010-2025 
sudah tidak relevan 
dengan situasi saat 
ini karena pada 
praktiknya penerapan 
alih daya/outsourcing 
sudah berlangsung 
lama. 
Perlu perubahan 
Pasal 64, 65, dan 66 
Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 
2003 tentang 

Pasal 64-66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dengan Permenakertrans 
No. 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang bidang Ketenagakerjaan dan 
Ketransmigrasian Tahun 2010-2025. Persoalan yang 
menyelimuti isu tenaga alih daya atau outsourcing 
tak kunjung usai sejak Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diterbitkan.  
Permenakertrans No. 12 Tahun 2012 tentang Syarat-
Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 
Kepada Perusahaan Lain pun masih diprotes 
kalangan pengusaha khususnya yang bergerak di 
sektor jasa outsourcing. Masalah serupa juga ditemui 
dalam praktik outsourcing di BUMN. Walau Panitia 
Kerja (Panja) outsourcing di BUMN yang dibentuk 
Komisi IX DPR sudah menerbitkan rekomendasi sejak 
Oktober 2013, namun sampai sekarang instansi 
terkait seperti Kementerian BUMN dan jajaran 
direksi BUMN belum melaksanakan amanat itu 
sepenuhnya. Padahal, Kejaksaan sudah memberikan 
legal opinion sebagai upaya menyelesaikan masalah 
outsourcing di BUMN. Ujungnya, persoalan 
outsourcing di BUMN sampai 2014 belum tuntas dan 
diyakini bakal terus mencuat hingga kini. 
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Ketenagakerjaan 
beserta 
Permenakertrans No. 
12 Tahun 2012 
Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka 
Panjang bidang 
Ketenagakerjaan dan 
Ketransmigrasian 
Tahun 2010-2025. 

Permasalahan 
karyawan kontrak 
yang diatur dalam 
Pasal 59 ayat (4) UU 
No. 13 Tahun 2003 
tentang 
Ketenagakerjaan 
sudah tidak relevan 
dengan situasi saat 
ini karena praktik 
karyawan kontrak 
sudah berlangsung 
lama dalam dunia 
kerja.  
 
Perlu perubahan 
Pasal: 
59 ayat (4) UU No. 13 
Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan 

Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja No. 100 Tahun 2004 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu. Secara umum Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memuat pasal-
pasal yang ideal, namun dalam pelaksanaannya tidak 
dapat diaplikasikan secara konsisten. Salah satu 
contohnya adalah mengenai karyawan kontrak. Pasal 
59 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan 
menyatakan pekerjaan waktu tertentu yang 
didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat 
diadakan untuk waktu paling lama dua tahun dan 
hanya boleh diperpanjang satu kali untuk waktu 
paling lama satu tahun. 
 
Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 100 
Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, diatur pula lamanya 
karyawan kontrak yang pekerjaannya sekali selesai 
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beserta Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja 
No. 100 Tahun 2004 
tentang Ketentuan 
Pelaksanaan 
Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu yang 
merupakan 
pelaksanaan dari 
Pasal 59 ayat (4) UU 
ini. 
 
 

adalah maksimal tiga tahun atau dapat dihentikan 
lebih awal jika pekerjaannya itu selesai lebih awal. 
Sementara untuk pekerjaan yang terkait produk baru 
atau produk tambahan dalam penjajakan, masa 
kontrak untuk karyawannya ditetapkan paling lama 
dua tahun atau dapat diperpanjang satu tahun. 
Untuk itu tidak boleh dilakukan pembaruan. 
Sebenarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan 
memberi perlindungan bagi karyawan-karyawan 
yang diperlakukan secara menyimpang dari 
ketentuan Pasal 59 tersebut, akan serta merta 
perjanjian kerjanya menjadi perjanjian kerja waktu 
tidak tertentu. 
Kenyataannya, pelaksanaan pasal ini disiasati oleh 
banyak perusahaan. Dalam hal ini, mereka 
berpendapat ada celah hukum yang dapat 
dimanfaatkan. Biasanya, perusahaan mengontrak 
seseorang selama setahun atau paling lama 2 tahun. 
Setelah masa kontrak berakhir, perusahaan 
memberikan jeda untuk kemudian diangkat kembali 
dengan masa kontrak baru. Bahkan diberi nomor 
induk karyawan yang baru. 
Filosofi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan 
sebenarnya tidak didesain untuk mentoleransi 
perilaku perusahaan seperti ini. Pertama, karyawan 
yang terus-menerus dikontrak menandakan bahwa 
karyawan tersebut memang dibutuhkan. Apalagi jika 
area pekerjaan karyawan itu termasuk dalam core-
business perusahaan tersebut. Perbuatan demikian 
sangat merugikan kepentingan karyawan, seperti 
masa kerja yang tidak diperhitungkan, yang 
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berdampak pada besaran pesangon, jaminan 
ketenagakerjaan, dan lain-lain, Dampak ini jauh lebih 
buruk dari karyawan alih daya (outsourcing). 
Sayangnya, hal ini sudah menjadi praktik umum yang 
menjalar di semua sektor. Untuk itu patut disesalkan 
pembiaran yang dilakukan oleh Kementerian 
Ketenagakerjaan yang tidak berani mengambil sikap 
tegas. Artinya apa yang menjadi filosofi undang-
undang ini sama sekali tidak mendapat aksentuasi 
atau penguatan dari lembaga Pemerintah yang 
selayaknya mengawal produk hukum positif ini. 

Banyaknya Pasal 
dalam UU No. 13 
Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan ini 
yang telah diuji 
materiil ke 
Mahkamah Konstitusi 
dan beberapa pasal 
telah dicabut karena 
dianggap 
bertentangan dengan 
UUD  1945 sehingga 
menyebabkan 
ketidak pastian 
hukum. 
Perlu perubahan 
Pasal: 
1. 59 ayat (7),  
2. 64 ayat (4),  

Banyaknya Pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini yang telah 
diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan beberapa 
pasal telah dicabut karena dianggap bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia (NRI) 1945. 
Pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan ini yang telah 
dibatalkan oleh MK antara lain: 
1. Pasal 59 ayat (7) karena dinyatakan 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014. 

2. Pasal 64 ayat (4), 65 ayat (7), dan 66 ayat (2) 
karena dinyatakan bertentangan secara 
bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(conditionally unconstitutional) sepanjang 
dalam perjanjian kerja tersebut tidak 
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3. 65 ayat (7) dan (8), 
4. 66 ayat (2) dan (4),  
5. 95 ayat (4),  
6. 96,  
7. 106,  
8. 119,  
9. 120 ayat (1) dan 

(2),  
10. 121,  
11. 137,  
12. 138 ayat (1), 139, 
13. 140,  
14. 155 ayat (2), 158, 
15. 164 ayat (3),  
16. 169 ayat (1),  
17. 170,dan  
186. 
 

disyaratkan adanya pengalihan perlindungan 
hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek 
kerjanya tetap ada, walaupun terjadi 
pergantian perusahaan yang melaksanakan 
sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan 
lain atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh oleh Putusan Mahkamah 
Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011. 

3. Pasal 65 ayat (8) karena dinyatakan 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
berdasarkan putusan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014. 

4. Pasal 66 ayat (2) huruf b karena dinyatakan 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
berdasarkan Putusan MK Nomor 
27/PUUIX/2011. 

5. Pasal 66 ayat (4) karena dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014. 

6. Pasal 95 ayat (4) karena dinyatakan 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013. 

7. Pasal 96 karena dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat dan bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 
100/PUU-X/2012. 

8. Pasal 106, 119, 120 ayat (1) (2), dan 121 
karena dinyatakan mereduksi hakikat 
kebebasan berserikat/berorganisasi bagi 
buruh/pekerja seperti yang dijamin oleh Pasal 
28 UUD 1945. Hak berserikat melalui serikat 
pekerja/serikat buruh merupakan salah satu 
hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 
UUD 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi dalam perkara nomor 115/PUU-
VII/2009. 

9. Pasal 137, 138 ayat (1), 139, 140 dan 186 
karena dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 
012/PUU-I/2003. 

10. Pasal 155 ayat (2) karena dinyatakan 
menimbulkan ketidakpastian hukum 
sepanjang dikaitkan dengan frasa “belum 
ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) yang 
bunyi lengkap pasalnya Selama putusan 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial belum ditetapkan, baik pengusaha 
maupun pekerja/buruh harus tetap 
melaksanakan segala kewajibannya.” Menurut 
Mahkamah Konstitusi, perlu ada penafsiran 
yang pasti terkait frasa “belum ditetapkan” 
tersebut agar terdapat kepastian hukum yang 
adil sehingga para pihak dapat memperoleh 
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jaminan dan kepastian hukum terhadap 
perolehan hak-hak mereka dalam hal 
terjadinya perselisihan hubungan industrial. 
Menurut Mahkamah, frasa “belum 
ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 
Ketenagakerjaan harus dimaknai putusan 
pengadilan yang memperoleh kekuatan 
hukum tetap karena putusan Pengadilan 
Hubungan Industrial ada yang dapat langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap pada 
tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan 
Industrial, yaitu putusan mengenai 
perselisihan kepentingan, putusan mengenai 
perselisihan antar serikat pekerja/serikat 
buruh dalam satu perusahaan, serta putusan 
mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak 
dimohonkan kasasi. Adapun putusan 
mengenai perselisihan hak dan PHK yang 
dimohonkan kasasi harus menunggu putusan 
kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu 
baru memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal 
ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
perkara nomor 37/PUU-IX/2011. 

11. Pasal 158 dan Pasal 170 karena dinyatakan 
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 012/PUU-I/2003. 

12. Pasal 164 ayat (3) karena dinyatakan 
bertentangan dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi dalam perkara nomor 19/PUU-
IX/2011 28D ayat (2) UUD 1945 berdasarkan 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 
19/PUU-IX/2011. 

13. Pasal 169 ayat (1) huruf c dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat dan  
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang 
tidak dimaknai: “Pekerja/buruh dapat 
mengajukan permohonan pemutusan 
hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dalam hal 
pengusaha tidak membayar upah tepat waktu 
yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan 
berturut-turut atau lebih, meskipun 
pengusaha membayar upah secara tepat 
waktu sesudah itu ” berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUUIX/2011 
Tanggal 16 Juli 2012. 

14. Pasal 186 karena dinyatakan karena mereduksi 
hak mogok yang merupakan hak dasar buruh 
yang dijamin oleh UUD 1945 dalam rangka 
kebebasan menyatakan sikap [Pasal 28E ayat 
(2) dan ayat (3)] Berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 
012/PUU-I/2003.  

Terdapat 
pertentangan 
Antara Pasal 42 ayat 
(2) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal 1 angka 

Pasal 42 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 1 angka 6 UU No. 12 
Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Dalam UU 
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa 
yang diberi izin untuk mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing adalah “Pemberi Kerja TKA” yang disebut 
sponsor. Oleh karen itu izinnya disebut “izin 
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6 UU No. 12 Tahun 
2006 Tentang 
Kewarganegaraan.  
 
Perlu perubahan: 
Pasal 42 ayat (2) UU 
No. 13 Tahun 2003 
tentang 
Ketenagakerjaan. 

mempekerjakan Tenaga Kerja Asing” (IMTA). 
Menurut Pasal 61 UU No. 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian pasangan (suami/istri) Tenaga Kerja 
Asing dapat menjadi sponsor bagi pasangannya 
Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Indonesia.  
Dengan demikian terdapat pertentangan bagi 
sponsor untuk bekerja bagi Tenaga kerja Asing pada 
umumnya yakni perusahaan (lex general) dengan 
Tenaga Kerja Asing yang pasangannya adalah orang 
Indonesia (WNI). 
Berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 72 Tahun 2004 
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) bahwa 
Tenaga Kerja Asing hanya dapat menduduki jabatan 
pada satu perusahaan (sponsor) sepanjang belum 
dapat (mampu) di duduki oleh Tenaga Kerja 
Indonesia (tidak perlu syarat KITAS/KITAP). 
Dalam Deklarasi AFLA (ASEAN Free Labour 
Agreement) bahwa sesama Negara (anggota) ASEAN, 
tidak dapat dibatasi untuk bekerja di negara ASEAN 
lainnya sepanjang telah mempunyai Sertifikasi 
Kompetensi Kerja serta dengan standar yang 
ditentukan pada jabatan-jabatan yang tebuka (ada 8 
jabatan). Oleh karena itu pembatasan Tenaga Kerja 
Asing dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan belum menyesuaikan dengan 
ketentuan untuk negara ASEAN. UU No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur lex 
specialis bagi pembatasan Tenaga Kerja Asing untuk 
kebijakan tertentu. 

Terdapat Pasal 1 angka 10 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
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pertentangan 
Antara Pasal 1 angka 
10 UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal 35 ayat 
(1) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 
dan Pasal 25, 26 dan 
27 Peraturan 
Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 
tentang Standar 
Nasional Pendidikan. 
 
Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 10 UU 
No. 13 Tahun 2003 
tentang 
Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dan Pasal 25, 26 dan 27 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam UU No. 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Standar 
Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja 
setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan 
standar yang diterapkan. Sedangkan dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Standar Kompetensi Lulusan 
adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang 
mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 
Pengaturan lebih lanjut tentang Standar Kompetensi 
Lulusan ini kemudian diatur dan dijelaskan lebih 
lanjut dalam Pasal 25, 26 dan 27 Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan. 
Perbedaan definisi Standar Kompetensi ini perlu 
diseragamkan mengingat Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
sangat terkait erat dalam peningkatan produktifitas 
dan kompetensi tenaga kerja yang nantinya akan 
menjadi acuan pembangunan kualitas Sumber Daya 
Manusia Indonesia. 
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Terdapat 
pertentangan 
Pasal 10 ayat (2) UU 
No. 13 Tahun 2003 
tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal  1 
angka 17, Pasal 35 
ayat (1), (2), (3), dan  
(4), Pasal 36 ayat (1), 
Pasal 38 ayat (3) dan 
(4), Pasal 50 ayat (2) 
Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 
 
Perlu 
perubahan:Pasal 10 
ayat (2) UU No. 13 
Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan  

Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal  1 angka 17, Pasal 35 
ayat (1), (2), (3), dan  (4), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 
ayat (3) dan (4), Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Standar Kompetensi kerja disebut 
dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional 
sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Standar 
Kompetensi disebut Standar Kompetensi Lulusan 
yang merupakan bagian dari Standar Nasional 
Pendidikan.  
Sebagai dua Undang-Undang Pokok dalam 
peningkatan produktifitas dan kompetensi tenaga 
kerja yang nantinya akan menjadi acuan 
pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia 
Indonesia maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU 
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu 
penyeragaman standar kompetensi agar 
menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia yang 
mumpuni dan berdaya saing di kancah Internasional. 

Terdapat 
pertentangan 
Pasal 44 ayat (1) dan 
(2) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal 26 ayat 

Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 26 ayat (6), 
Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), 
Pasal 36 ayat (4), Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Standar Kompetensi Kerja 
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(6), Pasal 27 ayat (2), 
Pasal 31 ayat (3), 
Pasal 35 ayat (4), 
Pasal 36 ayat (4), 
Pasal 55 ayat (5) 
Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 
 
Perlu perubahan: 
Pasal 44 ayat (1) dan 
(2) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 

dikembangkan oleh forum (asosiasi profesi, 
pakar,praktisi sektor/bidang) dan ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja sedangkan dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional Standar Kompetensi 
lulusan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  
Sekali lagi ditekankan bahwa dua institusi 
pemerintah yang berperan dalam peningkatan 
kapasitas dan daya saing bangsa Indonesia baik itu 
tenaga kerja, mahasiswa, pelajar bahkan anak yang 
mengenyam pendidikan anak usia dini sekalipun 
dengan dasar hukum UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
perlu menepiskan ego sektoral institusi dan 
mengutamakan koordinasi sehingga perbedaan-
perbedaan dapat tereliminar sehingga muncul satu 
pemahaman bersama bahwa sebagai institusi yang 
berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup 
bangsa Indonesia perlu adanya penyeragaman baik 
itu definisi, standar maupun pelaksana 
pengembangan kompetensi itu sendiri agar dinaungi 
dalam satu lembaga yang mempunyai kemampuan, 
solid dan dapat diandalkan oleh para pencari kerja 
maupun pemberi kerja karena pendidikan tinggi 
tanpa kompetensi yang memadai adalah mustahil 
terlebih dalam era globalisasi ini yang 
mengedepankan kompetensi dan kompetisi. 
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Terdapat 
pertentangan 
Pasal 1 angka 10,  
Pasal 10 ayat (2) dan 
Pasal 44 ayat (1) dan 
(2) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal 6 UU 
No. 3 Tahun 2004 
tentang 
Perindustrian. 
 
Perlu perubahan 
1. Pasal 1 angka 10, 
2. Pasal 10 ayat (2) 

dan, 
3.  Pasal 44 ayat (1) 

dan (2)  
UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 

Pasal 1 angka 10,  Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 
2004 tentang Perindustrian. Banyaknya amanat 
sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan 
Perundang-undangan tanpa mengacu satu sama lain 
terhadap Undang-Undang yang mengatur mengenai 
Ketenagakerjaan dan sertifikasi kompetensi 
menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan 
perundang-undangan misalnya saja sertifikasi 
kompetensi tenaga kerja industri dalam Pasal 6 UU 
No. 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian yang 
berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dengan 
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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Terdapat 
pertentangan 
Pasal 1 angka 10,  
Pasal 10 ayat (2) dan 
Pasal 44 ayat (1) dan 
(2) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal 74 UU 
No. 23 Tahun 2007 
tentang 
Perkeretaapian. 

Pasal 1 angka 10,  Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 74 UU No. 23 Tahun 
2007 tentang Perkeretaapian. Banyaknya amanat 
sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan 
Perundang-undangan tanpa mengacu satu sama lain 
terhadap Undang-Undang yang mengatur mengenai 
Ketenagakerjaan dan sertifikasi kompetensi 
menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan 
perundang-undangan misalnya saja sertifikasi 
kompetensi tenaga penguji kelaikan sarana 
perkeretaapian dalam Pasal 74 UU No. 23 Tahun 
2007 tentang Perkeretaapian  yang berjalan sendiri-
sendiri tanpa ada koordinasi dengan UU No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Terdapat 
pertentangan 
Pasal 1 angka 10,  
Pasal 10 ayat (2) dan 
Pasal 44 ayat (1) dan 
(2) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal 390 UU 
No. 1 Tahun 2009 
tentang 
Penerbangan. 

Pasal 1 angka 10,  Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 390 UU No. 1 Tahun 
2009 tentang Penerbangan. Banyaknya amanat 
sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan 
Perundang-undangan tanpa mengacu satu sama lain 
terhadap Undang-Undang yang mengatur mengenai 
Ketenagakerjaan dan sertifikasi kompetensi 
menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan 
perundang-undangan misalnya saja sertifikasi 
kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang 
Penerbangan dalam Pasal 390 UU No. 1 Tahun 2009 
tentang Penerbangan  yang berjalan sendiri-sendiri 
tanpa ada koordinasi dengan UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. 
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Terdapat 
pertentangan 
Pasal 1 angka 10,  
Pasal 10 ayat (2) dan 
Pasal 44 ayat (1) dan 
(2) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal 179, 
199 UU No. 17 Tahun 
2008 tentang 
Pelayaran. 

Pasal 1 angka 10,  Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 179, 199 UU No. 17 
Tahun 2008 tentang Pelayaran. Banyaknya amanat 
sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan 
Perundang-undangan tanpa mengacu satu sama lain 
terhadap Undang-Undang yang mengatur mengenai 
Ketenagakerjaan dan sertifikasi kompetensi 
menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan 
perundang-undangan misalnya saja sertifikasi 
kompetensi Petugas Telekomunikasi Pelayaran dan 
Petugas Pandu Pelayaran dalam Pasal 179, 199 UU 
No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran  yang berjalan 
sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dengan UU No. 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Terdapat 
pertentangan 
Pasal 1 angka 10,  
Pasal 10 ayat (2) dan 
Pasal 44 ayat (1) dan 
(2) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal 55 UU 
No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. 

Pasal 1 angka 10,  Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Banyaknya amanat sertifikasi kompetensi dalam 
berbagai Peraturan Perundang-undangan tanpa 
mengacu satu sama lain terhadap Undang-Undang 
yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan 
sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi 
disharmoni antar peraturan perundang-undangan 
misalnya saja sertifikasi kompetensi Petugas/ Sumber 
Daya Manusia Uji Berkala Kendaraan Bermotor 
dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan sendiri-
sendiri tanpa ada koordinasi dengan UU No. 13 
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Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Terdapat 
pertentangan 
Pasal 1 angka 10,  
Pasal 10 ayat (2) dan 
Pasal 44 ayat (1) dan 
(2) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal 91 UU 
No. 39 Tahun 2014 
tentang Perkebunan.   

Pasal 1 angka 10,  Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 91 UU No. 39 Tahun 
2014 tentang Perkebunan.  Banyaknya amanat 
sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan 
Perundang-undangan tanpa mengacu satu sama lain 
terhadap Undang-Undang yang mengatur mengenai 
Ketenagakerjaan dan sertifikasi kompetensi 
menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan 
perundang-undangan misalnya saja sertifikasi 
kompetensi Tenaga Penyuluh Perkebunan dalam 
Pasal 91 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi 
dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
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Terdapat 
pertentangan 
Pasal 1 angka 10,  
Pasal 10 ayat (2) dan 
Pasal 44 ayat (1) dan 
(2) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal 53 UU 
No. 10 Tahun 2009 
tentang 
Kepariwisataan. 

Pasal 1 angka 10,  Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 53 UU No. 10 Tahun 
2009 tentang Kepariwisataan. Banyaknya amanat 
sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan 
Perundang-undangan tanpa mengacu satu sama lain 
terhadap Undang-Undang yang mengatur mengenai 
Ketenagakerjaan dan sertifikasi kompetensi 
menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan 
perundang-undangan misalnya saja sertifikasi 
kompetensi Tenaga Kerja Bidang Kepariwisataan 
dalam Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa 
ada koordinasi dengan UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. 

Terdapat 
pertentangan 
Pasal 1 angka 10,  
Pasal 10 ayat (2) dan 
Pasal 44 ayat (1) dan 
(2) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal 70 UU 
No. 2 Tahun 2017 
tentang Jasa 
Konstruksi. 

Pasal 1 angka 10,  Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 70 UU No. 2 Tahun 
2017 tentang Jasa Konstruksi.  Banyaknya amanat 
sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan 
Perundang-undangan tanpa mengacu satu sama lain 
terhadap Undang-Undang yang mengatur mengenai 
Ketenagakerjaan dan sertifikasi kompetensi 
menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan 
perundang-undangan misalnya saja sertifikasi 
kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi dalam Pasal 70 
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang 
berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dengan 
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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Terdapat 
pertentangan 
Pasal 1 angka 10,  
Pasal 10 ayat (2) dan 
Pasal 44 ayat (1) dan 
(2) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal 61 ayat 
(1) dan (3) Undang-
Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan 
Nasional. 
 
Perlu perubahan 
1. Pasal 1 angka 10, 
2. Pasal 10 ayat (2) 

dan, 
3.  Pasal 44 ayat (1) 

dan (2)  
UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 

Pasal 1 angka 10,  Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 61 ayat (1) dan (3) 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan pengakuan 
kompetensi melalui sertifikat kompetensi kerja dari 
hasil uji kompetensi sedangkan dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional pengakuan melalui sertifikat 
kompetensi dari hasil uji kompetensi. Pengakuan 
kompetensi dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional sama-sama melalui sertifikat kompetensi 
yang diperoleh dari hasil uji kompetensi lalu 
mengapa harus dibedakan lembaga pelaksana uji 
kompetensi tersebut padahal bila disatukan dalam 
sebuah lembaga maka lembaga peningkatan 
kompetensi sumber daya manusia tersebut akan 
menjadi kuat dan terpercaya sehingga hasil uji 
kompetensinya pun akan diakui dan dipercaya oleh 
dunia usaha baik dalam maupun luar negeri.   

Terdapat 
pertentangan 
Pasal 1 angka 10,  
Pasal 10 ayat (2) dan 
Pasal 44 ayat (1) dan 
(2) UU No. 13 Tahun 

Pasal 1 angka 10,  Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 61 ayat (3) dan (4) 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan Badan Nasional 
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2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
dengan Pasal 61 ayat 
(3) dan (4) Undang-
Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan 
Nasional. 
 
Perlu perubahan 
1. Pasal 1 angka 10, 
2. Pasal 10 ayat (2) 

dan, 
3.  Pasal 44 ayat (1) 

dan (2)  
UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
 

Sertifikasi Profesi (BNSP) atau lembaga sertifikasi 
profesi terakreditasi yang diberi lisensi oleh BNSP 
ditunjuk sebagai penguji kompetensi sedangkan 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional penguji 
kompetensi yang ditunjuk adalah lembaga sertifikasi 
dan lembaga kursus/lembaga pelatihan. Dalam 
upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
Indonesia dengan peningkatan kapasitas dan daya 
saing tenaga kerja dan lulusan lembaga pendidikan di 
Indonesia perbedaan lembaga-lembaga yang 
mengurusi soal uji kompetensi ini dianggap kurang 
efektif apalagi bila informasi tentang lembaga uji 
kompetensi ini kurang maka para lulusan lembaga 
pendidikan baik formal maupu informal akan 
kesulitan untuk mengakses lembaga-lembaga 
tersebut sehingga akan lebih efisien apabila 
lembaga-lembaga penguji kompetensi dijadikan satu 
dengan memperkuat struktur kelembagaan baik dari 
segi sarana prasarana, penganggaran, sumber daya 
penguji dan penggunaan teknologi informasi untuk 
menjangkau para  lulusan lembaga pendidikan untuk 
memanfaatkan lembaga uji kompetensi semaksimal 
mungkin demi kepentingan para lulusan lembaga 
pendidikan maupun para pencari kerja tersebut. 

Terdapat kendala 
koordinasi antara 
Kementerian 
Ketenagakerjaan 
yang sebelumnya 

Terhitung Januari 2017, seluruh pegawai pengawas 
ketenagakerjaan kabupaten/kota akan efektif beralih 
ke provinsi pada Januari 2017. Sesuai Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka semua fungsi 
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menjadi Pengawas 
Ketenagakerjaan 
dengan Kementerian 
Dalam Negeri sebagai 
pemegang amanah 
Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 
2014 tentang 
Pemerintahan 
Daerah yang 
memberikan mandat 
pengalihan 
pengawasan 
ketenagakerjaan ke 
Pemerintah Provinsi. 
Perlu perubahan 
1. Pasal 1 angka 10, 
2. Pasal 10 ayat (2) 

dan, 
3.  Pasal 44 ayat (1) 

dan (2)  
UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 

pengawasan ketenagakerjaan yang ada di setiap 
kabupaten/kota seluruh Indonesia, statusnya akan 
beralih ke provinsi. Pengalihan ke Pemerintah 
Provinsi 1 Oktober 2016 tetapi akan berlaku efektif 1 
Januari 2017. Pengalihan itu, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahanan Daerah. Semua pegawai pengawas 
kabupaten/kota seluruh Indonesia, statusnya, 
dialihkan ke provinsi 1 Oktober 2016 dan efektif 
Januari 2017. Artinya, penggajian pegawai pengawas 
kabupaten/kota beralih ke provinsi itu terhitung 
mulai Januari 2017. 
Menurut UU No. 23 No. Tahun 2014, ada beberapa 
bidang yang dipindahkan, salah satunya bidang 
ketenagakerjaan. Namun untuk bidang 
ketenagakerjaan, yang dipindah itu, hanya pegawai 
pengawas ketenagakerjaan saja sedangkan mediator 
hubungan industrial tetap di kabupaten/kota. 
Pegawai pengawas ketenagakerjaan akan melakukan 
wewenangnya sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas 
pegawai pengawas ketenagakerjaan, misalnya ketika 
memeriksa ke perusahaan-perusahaan, kasus-kasus 
kecelakaan dan keselamatan kerja (K3),  atau laporan 
perusahaan. Sedangkan, fungsi-fungsi seperti wajib 
lapor ketenagakerjaan, izin perusahaan, 
perpanjangan IMTA (Izin Masuk Tenaga Kerja Asing) 
masih di kabupaten/kota. Masih seperti biasa, 
terkecuali pengawas ketenagakerjaan yang dialihkan 
ke Provinsi. Pengalihan fungsi pengawasan ini 
menimbulkan permasalahan dalam koordinasi antara 
Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian 
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Dalam Negeri khususnya Pemerintah Provinsi yang 
mendapatkan mandat baru pengawasan 
ketenagakerjaan, muncul pertanyaan bagaimana 
kesiapan sumber daya manusia di Pemerintah 
Provinsi dalam melakukan pengawasan mengingat 
selama ini pengawasan ketenagakerjaan sudah 
dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 
Kondisi ini akan berakibat pada pelayanan dan 
pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi apalagi 
banyak pengawas ketenagakerjaan di pemerintah 
provinsi yang harus membekali diri terlebih dahulu 
melalui pelatihan-pelatihan dan Pendidikan untuk 
mempersiapkan diri menjadi pengawas 
ketenagakerjaan.  
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Ketiadaan partisipasi 
substantif 
masyarakat 
khususnya pelaku 
UMKM dalam 
pembangunan 
ketenagakerjaan 
 
Perlu perubahan: 
1. Pasal 16, 
2. Pasal 27  
UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 

Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 27, dinilai tidak 
memenuhi prinsip demokrasi karena tidak adanya 
partisipasi substantif masyarakat, termasuk pelaku 
usaha kecil dan menengah dalam pembangunan 
ketenagakerjaan. Dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan 
bahwa dalam menetapkan persyaratan program 
pemagangan, Menteri harus memperhatikan 
kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara. 
Disini tidak ada partisipasi substantif masyarakat 
secara langsung dalam rangka penetapan 
persyaratan program pemagangan; 
 
Demikian pula keterlibatan/partisipasi substantif 
masyarakat tertama pelaku usaha kecil dan menegah 
tidak terlihat dalam norma di dalam UU 
Ketenagakerjaan ini.  Padahal, peran pelaku usaha 
kecil dan menengah tidak dapat dianggap sebelah 
mata terutama dalam perekrutan tenaga kerja. 
Disamping itu, pelaku usaha kecil dan menengah ini 
jumlahnya juga sangat banyak sehingga perannya 
tidak dapat dikesampingkan dalam pembangunan 
ekonomi masyarakat. 
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Perlu perubahan 
Pasal 1 ayat (4) 

Terdapat inkonsistensi dengan pasal 42, dimana 
dalam Pasal 1 ayat (4) pemberi kerja adalah orang 
peserorangan, pengusaha, badan hukum atau badan 
badan lainnya ....., sementara dalam Pasal 42 ayat (1) 
setiap pemberi kerja yg mempekerjakan tenaga kerja  
asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau 
pejabat yang ditunjuk, namun di ayat (2) pemberi 
kerja orang perseorangan dilarang mepekerjana 
tenaga kerja asing. Artinya antara pasal 42 yat (1) 
dan ayat (2) terdapat inkonsitensi sehubungan 
dengan pengertian pemberi kerja dalam Pasal 1 ayat 
(4) 
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Perlu perubahan 
Pasal 65 ayat (8) 

 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa 
Frasa “demi hukum” dalam Pasal 65 ayat (8) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Tambahan Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 
tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta 
pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas 
ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri 
setempat dengan syarat: 
1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit 

namun perundingan bipartit tersebut tidak 
mencapai kesepakatan atau salah satu pihak 
menolak untuk berunding; dan 

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai 
pengawas ketenagakerjaan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan”. 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat 
final dan mengikat oleh karena itu putusan MK 
terhadap Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti. 
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Perlu perubahan 
Pasal 66 ayat (2) 

 Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUUIX/2011 
Tanggal 17 Januari 2012, dinyatakan :   Pasal 66 
ayat (2) huruf b sepanjang Frasa “perjanjian kerja 
untuk waktu tertentu” tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 
1945. Sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut 
tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan 
hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya 
tetap ada, walaupun terjadi pergantian 
perusahaan yang melaksanakan sebagian 
pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.  

 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final 
dan mengikat oleh karena itu putusan MK 
terhadap Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini 
sebaiknya diikuti. 
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Perlu perubahan 
Pasal 66 ayat (4) 

 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa 
Frasa “demi hukum” dalam Pasal 66 ayat (4) UU 
Ketenagakerjaan  tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota 
pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan 
kepada Pengadilan Negeri setempat dengan 
syarat: 

1) Telah dilaksanakan perundingan bipartit 
namun perundingan bipartit tersebut tidak 
mencapai kesepakatan atau salah satu pihak 
menolak untuk berunding; dan 

2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai 
pengawas ketenagakerjaan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan”. 

3) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat 
final dan mengikat oleh karena itu putusan MK 
terhadap Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti. 

Pertahankan Pasal 88 Bahwa pekerja/buruh berhak memperoleh 
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 
layak berdasarkan kebutuhan hidup layak dan 
dengan memperhatikan produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi menunjukkan pemenuhan 
akan asas materi muatan.  

Perlu perubahan 
Pasal 95 ayat (4) 

 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa 
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Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan  
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 
tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh 
yang terhutang didahulukan atas semua jenis 
kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, 
tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan 
umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan 
pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya 
didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan 
hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang 
dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur 
separatis”. 

 Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan  tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh 
yang terhutang didahulukan atas semua jenis 
kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, 
tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan 
umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan 
pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya 
didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan 
hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang 
dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur 
separatis”. 
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Perlu mengubah 
pengertian kekayaan 
negara dalam UU 
BUMN. 
 

Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menimbulkan 
multi tafsir antara hak dan kewajiban Negara 
terhadap BUMN apakah Negara hanya berfungsi 
sebagai penatausahaan atau ikut bertanggung jawab 
penuh atas pengelolaan kekayaan negara tersebut. 
Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan masih 
belum jelas dan tegas, bahkan cenderung tumpang 
tindih, antara UU Perseroan Terbatas juncto Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 dengan UU Keuangan 
Negara, sehingga menimbulkan multitafsir. Oleh 
karena itu, perlu adanya rumusan yang lebih tegas 
dan jelas. Konsekuensinya adalah terdapat 
penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. 

Perlu rumusan yang 
dapat memasukan 
Perseroan Terbatas 
yang sahamnya 50%-
51% dimiliki Negara 
sebagai BUMN. 

Penggunaan kata ”negara” dalam Pasal 1 angka 2 UU 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menimbulkan 
kerancuan. Makna kata ”negara” sebagai pemilik 
modal/saham BUMN, secara teoritis kepemilikan 
melekat dengan subyek hukum, sehingga saham 
BUMN adalah milik negara. Namun adanya 
pembagian kewenangan dalam pengelolaan negara 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 
penggunaan nomenklatur negara sebagai pemilik 
modal/saham menjadi rancu, karena meliputi pula 
daerah. Pasal ini juga menimbulkan multi tafsir 
terhadap status perusahaan negara yang 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017594

Rekomendasi  Penjelasan  

kepemilikan modalnya oleh Negara dibawah 51 % 
namun tidak berstatus BUMN.  
Pengertian Persero dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 
dirumuskan sebagai BUMN yang berbentuk 
perseroan terbatas yang modalnya seluruh atau 
paling sedikit 51 (lima puluh satu persen) dimiliki 
oleh Negara.  
Rumusan ini menyebabkan Perseroan yang 
sahamnya dimiliki oleh Negara sebesar 50%-51% 
tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN, padahal 
kontrol terhadap Perseroan masih berada ditangan 
negara sebagai pemegang saham mayoritas. Hal ini 
berimplikasi pada pembinaan terhadap Perseron 
tersebut, karena Perseroan tersebut tidak masuk 
perseroan yang menjadi kewenangan pembinaan 
oleh Kementerian BUMN. Oleh karena itu, 
diperlukan rumusan yang dapat memasukan 
Perseroan Terbatas yang sahamnya 50%-51% dimiliki 
Negara sebagai BUMN. 

Perlu rumusan yang 
lebih jelas mengenai 
pengertian Menteri 
dalam Pasal 1 angka 5 
Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2003 
tentang BUMN. 

Pengertian menteri tidak jelas dan rancu apakah 
Kementerian yang memegang kuasa atas kekayaan 
negara yang dipisahkan dalam hal ini menteri 
Keuangan atau kementerian terkait BUMN. 
Pengertian Menteri dalam Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2003 tentang BUMN.adalah wakil 
Pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik 
modalmenimbulkan kerancuan, mengingat secara 
prinsip kedudukan Menteri dapat sebagai pemegang 
saham/pemilik modal dan sekaligus juga sebagai 
pejabat publik. Oleh karena itu perlu rumusan yang 
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menghilangkan kerancuan tersebut. 

Perlu adanya koreksi 
pengaturan secara 
detail mengenai 
pengurusan Persero 
BUMN, karena 
pengelolaan Persero 
tunduk sepenuhnya 
pada pengelolaan 
Perseroan Terbatas 
sesuai dengan UUPT. 
 

Perlu penegasan pemberlakukan sistem pengelolaan 
Perseroan Terbatas terhadap pengelolaan Persero. 
Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang BUMN, terdapat beberapa materi yang 
diadopsi dari UU PT yang lama (Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas), 
sehingga dengan adanya perubahan UUPT, beberapa 
ketentuan seperti Pasal 11 dan Pasal 34 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN 
tersebut menjadi tidak relevan. Hal ini menyebabkan 
terjadinya keraguan dalam penerapan hukum antara 
penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 
atau UUPT yang baru (Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007). Oleh karenanya, untuk menghilangkan 
komplikasi hukum seperti ini, maka seharusnya tidak 
perlu adanya pengaturan secara detail mengenai 
pengurusan Persero, namun cukup mempertegas 
bahwa pengelolaan Persero tunduk sepenuhnya 
pada pengelolaan Perseroan Terbatas sesuai dengan 
UUPT. 

Perlu memperjelas 
rumusan kekayaan 
perum dan kekayaan 
negara yang 
dipisahkan agar 
dapat dibedakan 
secara jelas dan tidak 
multi tafsir. 

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2003 tentang BUMN, modal Perum tidak 
terbagi atas saham. Pengertian Perum sebagaimana 
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2003 sebagai BUMN yang seluruh modalnya dimiliki 
oleh negara dan tidak terbagi atas saham, apabila 
dikaitkan kedudukan Perum sebagai badan hukum 
perdata menjadi tidak jelas. Hal tersebut 
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dikarenakan sulit membedakan antara kekayaan 
Perum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Hal 
ini kemudian berpengaruh pada perlakuan terhadap 
pengelolaan kekayaan Perum. Oleh karena itu, perlu 
rumusan yang dapat menghilangkan multi tafsir 
tersebut. 

Perlu memperjelas 
Penggunaan istilah 
privatisasi  
 

Penggunaan istilah privatisasi sebagaimana diatur 
Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2003 tentang BUMN dimana privatisasi diartikan 
sebagai penyerahan kepemilikan saham kepada 
masyarakat namun kurang sejalan dengan 
protokol pasar modal yang mengartikan sebagai 
pengembalian saham. 
Dalam sistem pengelolaan BUMN, privatisasi 
diartikan sebagai penyerahan kepemilikan saham 
kepada masyarakat. Hal ini kurang sejalan dengan 
praktek pasar modal yang mengartikan go private 
sebagai pengembalian saham publik kepada 
kepemilikan subjek hukum perdata tertentu. Oleh 
karena itu, istilah ”privatisasi” perlu diubah dengan 
istilah yang sesuai dengan maksud ”privatisasi” 
dalam konteks BUMN, apalagi dalam prakteknya, 
istilah ”privatisasi” telah menimbulkan kontroversi 
dalam sistem perekonomian Indonesia. 
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Perlu mengubah 
penggunaan 
”Peraturan 
Pemerintah” dalam 
rangka penyertaan 
modal menjadi 
Keputusan 
Pemerintah 
(Presiden/Menteri). 

Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa 
Penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. Penyertaan modal merupakan suatu 
keputusan yang berlaku khusus, bukan merupakan 
suatu aturan yang berlaku umum. Dengan demikian, 
penyertaan modal pada dasarnya merupakan suatu 
”beschiking” dan bukan ”regeling”. Oleh karena itu, 
penggunaan ”Peraturan Pemerintah” dalam rangka 
penyertaan modal menjadi tidak tepat apabila 
dikaitkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 
tentang Pemelihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-
Undang. 

Perlu koreksi atas 
kedudukan menteri 
sebagai wakil 
pemerintah dan 
sebagai pemegang 
saham BUMN. Adanya 
dualisme kedudukan 
menteri sebagai wakil 
pemerintah dan 
sebagai pemegang 
saham BUMN 
menimbulkan 

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2003, disebutkan bahwa Menteri adalah 
Menteri yang ditunjuk sebagai pemegang saham, 
sementara dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara disebutkan bahwa Menteri 
Keuangan diberi kuasa sebagai pengelola kekayaan 
negara yang dipisahkan. Kedua ketentuan tersebut 
menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga 
seakan-akan terdapat dualisme wakil Pemerintah 
sebagai pemegang saham pada BUMN. 
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ketidakpastian hukum. 

Perlu memper-jelas 
pihak yang melakukan 
pemeriksaan 
eksternal keuangan 
terhadap BUMN 
sehingga tidak terjadi 
tumpang tindih dan 
tidak mencerminkan 
efisiensi dan 
berkeadilan. 

Dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2003, tidak tegas diatur mengenai 
siapa yang berwenang mengaudit BUMN, sehingga 
sering timbul dualisme dalam pemeriksaan terhadap 
BUMN, baik yang dlakukan oleh BPK (Badan 
Pemeriksa Keuangan) maupun yang dilakukan KAP 
(Kantor Akuntan Publik). 
 

Perlu diatur lebih jelas 
mengenai maksud dan 
tujuan pendirian 
BUMN 
 

Maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2003 tentang BUMN belum diatur pemisahaan dan 
kriteria tegas tentang BUMN sehingga 
mencampuradukkan pengelolaan BUMN dan 
berakibat BUMN tidak profesional. 

 
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 2: 
Pasal 1 angka 3:  
Pasal 1 angka 4:  
Pasal 1 angka 5: 

Ketentuan pasal ini memberikan peluang hak-hak 
normatif yang sejatinya wwajib dipenuhi untuk 
diperselisihkan dengan dasar perbedaan 
pelaksanaan atau penafsiran. Perlu penjelasan lebih 
lanjut mengenai makna kata “perbedaan 
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 pelaksanaan atau penafsiran” dalam rumusan 
tersebut. 
 
Definisi perselisihan hak selain disebutkan dalam 
pasal 1 angka 2 juga ditemukan dalam penjelasan 
Pasal 2 huruf a yang menyebutkan bahwa: 
Perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak 
normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja 
bersama, atau peraturan perundang-undangan.  
 
Adanya pendapat yang menyatakan bahwa 
pelanggaran terhadap hak-hak yang bersifat normatif 
seharusnya tidak perlu masuk sampai pengadilan, 
tapi cukup instansi yang berwenang dalam 
pembinaan yang menjatuhkan sanksi kepada 
pengusaha. Namun yang terjadi dalam perselisihan 
hak seperti upah dibawah upah minimum dan 
pemberian cuti hamil seringkali masuk pada ranah 
perselisihan hubungan industrial. Hak-hak normatif 
pekerja pada dasarnya wajib dipenuhi oleh 
pengusaha.  Akibatnya saat ini pengusaha bebas dari 
sanksi ketika melanggar hak-hak normatif buruh 
karena kasusnya masuk sampai pengadilan. 
Sedangkan sebagaimana diketahui bahwa jalur 
litigasi melalui pengadilan memakan waktu yang 
lama dan biaya yang juga tidak sedikit bagi buruh. 
Hal ini akan berbeda bagi pengusaha yang dari sisi 
ekonomi tentunya mempunyai posisi yang lebih 
mampu dibandingkan para buruh.    
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Perlu dikaji kembali yang melandasi pembedaan jenis 
perselisihan hubungan industrial. Dalam situasi 
khusus, mungkin mudah bagi para pihak untuk 
melakukan identifikasi dalam menentukan jenis 
perselisihan. Tetapi dalam banyak kasus akan sulit 
untuk menentukan identifikasi jenis perselisihan. 
Seperti misalnya dalam perselisihan PHK adalah 
sangat umum terkait juga dengan perselisihan hak 
dan atau perselisihan kepentingan. Misalnya 
perselisihan hak yang diikuti dengan perselisihan PHK 
atau perselisihan kepentingan yang diikuti dengan 
perselisihan PHK atau yang lebih ekstrim perselisihan 
hak yang diikuti dengan perselisihan kepentingan 
yang kemudian diikuti pula dengan perselisihan PHK 
(AE BPHN).  

Perlu perubahan 
Pasal 3 ayat 1 
; 

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 disebutkan yang 
dimaksud perundingan bipartit dalam pasal ini 
adalah perundingan antara pengusaha atau 
gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat 
pekerja/serikat buruh atau antara serikat 
pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat 
buruh yang lain dalam satu perusahaan yang 
berselisih.  
 
Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 sudah disebutkan 
juga definisi atas perundingan bipartit sebagai 
perundingan antara pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk 
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.  
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Sehingga dengan demikian terdapat 2 definisi untuk 
satu istilah.  

Perlu perubahan 
Pasal 3 ayat 3 

Ketentuan dalam ayat ini bertentangan dengan 
ketentuan ayat 1, dimana disebutkan bahwa 
Perselisihan hubungan industrial wwajib diupayakan 
penyelesaiannya terlebih dahulu melalui 
perundingan bipartit secara musyawarah untuk 
mencapai mufakat.  
 
Namun kemudian pada ayat 3 ini disebutkan bahwa 
apabila salah satu pihak menolak untuk berunding 
maka perundingan bipartit dianggap gagal.  
 
Sejatinya jika memang merujuk pada ayat 1 maka 
para pihak wajib untuk mengupayakan perundingan 
dengan tidak dimungkinkan untuk menolak. 

Perlu perubahan 
Pasal 4 ayat 2 

Dalam ayat 1 disebutkan bahwa jika perundingan 
bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah 
pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi 
ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan 
bukti.  
 
Dalam penjelasan pasal tersebut tidak ditemukan 
dengan bukti-bukti seperti apa yang harus 
dilampirkan tersebut. 

Perlu perubahan 
Pasal  4 ayat 3 

Ketentuan dalam pasal ini memberikan kesan 
penafsiran yang bertentangan dengan Penjelasan 
Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa ketentuan 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017602

Rekomendasi  Penjelasan  

dalam pasal ini memberikan kebebasan bagi pihak 
yang berselisih untuk bebas memilih cara 
penyelesaian perselisihan yang mereka kehendaki. 
Karena dalam ketentuan pasal ada kata 
“menawarkan”yang kemudian memberi kesan 
bahwa penyelesaian perselisihan melalui lembaga 
APS bukan merupakan kesepakatan pihak yang 
berselisih (pilihan hukum), namun merupakan 
tawaran hukum.  
 
Ketentuan dalam pasal ini juga tidak sesuai dengan 
ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 dimana dalam 
ayat tersebut sudah diatur pembedaan jenis 
perselisihan dan mekanisme penyelesaian yang 
dapat ditempuh.  

Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat (1) 

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

Penggunaan kata-kata “mengikat dan menjadi 
hukum serta wajib dilaksanakan” menjadi berlebihan 
jika diartikan bahwa perjanjian bersama mengikat 
para pihak yang sudah dapat diartikan bahwa 
perjanjian bersama tersebut wajib dilaksanakan. 

Perlu perubahan 
Pasal 8 

Perlu klarifikasi ketersediaan mediator pada dinas 
ketenagakerjaan kabupaten/kota, sekaligus juga skill 
yang dimiliki oleh para mediator tersebut. Jika 
dimungkinkan mediator lintas provinsi atau 
kabupaten/kota. 

Perlu perubahan 
Pasal 7 ayat 6 

Ketentuan ini  masih perlu klarifikasi terkait dengan 
efektifitasnya, apakah terdapat kesulitan pengadilan 
melaksanakan eksekusi tersebut? 

Perlu perubahan 
Pasal 9 
 

Klarifikasi persyaratan mediator sebagaimana 
disebutkan dalam undang-undang ini sudah tepat? 
Terutama syarat pada poin c apakah diperlukan 
sekali? 
 
Ketentuan mengenai syarat untuk menjadi mediator 
perlu diformulasikan kembali. Mengingat mediator 
ini memiliki peran yang strategis untuk membantu 
menyelesaikan sengketa sehingga dapat 
meminimalisir sengketa yang masuk jalur pengadilan.  
 
Selain itu perlu ada pertimbangan khusus jika 
mediator sebagaimana disebutkan dalam undang-
undang ini dibatasi hanya pada pegawai instansi 
pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 
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ketenagakerjaan.   

Perlu perubahan 
Pasal 12 ayat 1 

Pada ayat 11 disebutkan mengenai pemanggilan 
saksi atau saksi ahli untuk diminta dan didengar 
keterangannya, namun di pasal ini digunakan kata 
“barangsiapa” untuk menggantikan kata saksi atau 
saksi ahli tersebut. 

Pertahankan 
Pasal 13 ayat 1 

Istilah akta bukti pendaftaran dalam undang-undang 
ini bagi perjanjian bersama yang didaftarkan di 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 
Negeri berbeda dengan istilah yang digunakan dalam 
UU Arbitrase Tahun 1999 yang menyebutnya dengan 
akta pendaftaran untuk suatu keputusan yang 
dikeluarkan oleh lembaga APS dan didaftarkan di 
Pengadilan Negeri. 

Perlu perubahan 
Pasal 17: 
Penyelesaian 
perselisihan melalui 
konsiliasi dilakukan 
oleh konsiliator yang 
terdaftar pada kantor 
instansi yang 
bertanggung jawab di 
bidang 
ketenagakerjaan 
kabupaten/Kota. 

Ketentuan dalam pasal ini membatasi konsiliator 
yang membantu penyelesaian sengketa dengan 
konsiliator yang terdaftar saja.  
 
Perlu klarifikasi bagaimana implementasi ketentuan 
ini apakah menemui kendala atau mempersulit 
penyelesaian melalui konsiliator ini? bagaimana 
konsekuensi atas pendaftaran konsiliator ini dan 
bagaimana mekanisme pendaftarannya? 
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Perlu perubahan 
Pasal 18 ayat 1 

Pembatasan konsiliator yang sesuai dengan wilayah 
kerja, memungkinkan tidak dapat dilaksanakannya 
konsiliasi jika di wilayah tempat pekerja/buruh kerja 
tidak terdapat konsiliator (apalagi dgn syarat harus 
yang terdaftar).  
 
Hal ini tentu berakibat pada ketidakpastian hukum  
atau menjadi hambatan dalam penyelesaian 
sengketa tersebut. Mengingat juga luasnya wilayah 
Indonesia yang mungkin saja di daerah tsb belum 
ada konsiliator. 

Perlu perubahan 
Pasal 18 ayat 3 

Ketentuan dalam pasal ini tidak tegas dalam hal 
adanya kata “dipasang dan diumumkan pada kantor 
instansi pemerintah”, kata-kata ini dapat diartikan 
bahwa para pihak harus datang ke kantor 
pemerintah tersebut untuk dapat melihat nama-
nama konsiliator yang terdaftar. Ketentuan ini pada 
prinsipnya belum mengakomodasi prinsip akses 
publik terhadap informasi dengan memanfaatkan 
teknologi.  
 
Perlu klarifikasi bagaimana implementasi ketentuan 
ini di lapangan. 

Perlu perubahan 
Pasal 19 ayat 1 

Klarifikasi persyaratan mediator sebagaimana 
disebutkan dalam undang-undang ini sudah tepat? 
Mengenai konsiliator ini apakah ada pendidikan atau 
sertifikasi konsiliator? 
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Perlu perubahan 
Pasal 19 ayat 2 

Adanya kata “atau” berati memberikan pilihan. 
Didalam penjelasan pasal tidak dijelaskan dalam hal 
apa legitimasi diberikan oleh Menteri dan dalam hal 
apa diberikan oleh Pejabat lain yang berwenang di 
bidang ketenagakerjaan. Perlu penjelasan mengenai 
hal ini. 

Perlu perubahan 
Pasal 26 ayat 1 

Perlu kajian lebih lanjut dalam hal pemberian 
honor/imbalan jasa menjadi beban negara dimana 
perselisihan industrial merupakan hubungan 
perdata/privat. Hal ini perlu dikembalikan pada 
politik hukum undang-undang ini yang hadir sebagai 
bentuk perlindungan terhadap buruh atau sebatas 
memberikan ruang penyelesaian sengketa antar 
pihak yang berperkara dengan tidak membedakan 
posisi buruh dan pengusaha.  

Perlu perubahan 
Pasal 27 

ketentuan ini menimbulkan pertanyaan dimanakah 
posisi konsiliator? Apakah dibawah Menteri atau 
bagaimana? 
 
Selain itu, tidak jelas yang dimaksud dengan satu 
periode tertentu. Periode ditentukan tahunan atau 
pada saat menjalankan tugas. 

Perlu perubahan 
Pasal 29 

Dalam Pasal 8 sebagai pasal pertama bagian kedua 
mengenai penyelesaian melalui mediasi tidak 
menyebutkan jenis perselisihan yang dapat 
diselesaikan melalui mediasi. Demikian juga di Pasal 
17 bagian ketiga mengenai penyelesaian melalui 
konsiliasi juga tidak disebutkan jenis perselisihan 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 607

Rekomendasi  Penjelasan  

yang dapai diselesaiakan melalui konsiliasi. 
Sedangkan dalam Pasal 29 sebagai pasal awal bagian 
keempat mengenai penyelesaian melalui arbitrase 
langsung menyebutkan jenis perselisihan yang dapat 
diselesaikan melalui arbitrase. 
 
Dalam Pasal 4 ayat 6 disebutkan bahwa penyelesaian 
melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian 
perselisihan kepentingan aatau perselisihan antar 
serikat pekerja/serikat buruh. Selain terdapat 
perbedaan rumusan antara ketentuan di Pasal 4 ayat 
6 dan Pasal 29 ini mengenai penggunaan kata dan 
dengan atau, juga adanya repetisi rumusan yang 
mana sudah disebutkan di Pasal 4 ayat 6 kemudian 
diulang kembali di Pasal 29 dengan rumusan yang 
berbeda.   
 
Perlu perbaikan rumusan yang lebih efisien dan 
standar. 

Perlu perubahan 
Pasal 30 ayat 1 

Ketentuan dalam pasal ini berpotensi membatasai 
pilihan para pihak dalam menentukan arbiter yang 
akan membantu penyelesaian perselisihan. Sehingga 
ketentuan ini berpotensi disharmoni dengan Pasal 32 
ayat 1 yang menyebutkan bahwa penyelesaian 
melalui arbiter dilakukan atas dasar kesepakatan 
para pihak yang berselisih. Selain itu juga berpotensi 
disharmoni dengan UU Arbitrase Tahun 1999 dimana 
para pihak memiliki kebebasan untuk memilih dan 
menentukan cara penyelesaian 
perselisihan/sengketa, termasuk juga dalam memilih 
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arbiternya.  
 
Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat 1 bahwa penetapan 
dalam pasal ini dimaksudkan uuntuk melindungi 
kepentingan masyarakat, oleh karena itu tidak setiap 
orang dapat bertindak sebagai arbiter. Perlu dicari 
dasar atau alasan harus adanya penetapan arbiter 
oleh Menteri dalam hal penyelesaian perselisihan ini. 

Perlu perubahan 
Pasal 31 ayat 1 
 

Perlu konfirmasi dan klarifikasi mengenai syarat 
penetapan arbiter oleh menteri ini terutama di poin 
e dan f. Apakah syarat ini masih diperlukan dan 
dilaksanakan? 
 
Dalam poin g disebutkan mengenai sertifkat atau 
bukti kelulusan telah mengikuti ujian arbitrase. Apa 
hubungannya penguasaan perundang-undangan 
ketenagakerjaan dengan sertifikat ujian arbitrase? 
Penguasaan perundang-undangan di bidang 
ketenagakerjaan bisa dilihat dari pengalaman serta 
ijazah pendidikan di bidang yang terkait dengan 
ketenagakerjaan. Perlu penjelasan atau klarifikasi  
mengenai hal ini. 

Tetap 
Pasal 49 

Perlu penjelasan dari ditetapkannya putusan 
arbitrase berdasarkan puu yang berlaku, perjanjian, 
kebiasaan, keadilan dan kepentingan umum.  

Perlu perubahan 
Pasal 50 ayat 2 

Rumusan dalam pasal ini tidak jelas dalam hal jika 
arbiter tunggal yang menjalankan tugasnya, apakah 
kemudian tidak ditandatanganinya putusan tersebut 
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tidak akan mempengaruhi kekuatan berlakunya 
putusan tersebut? Perlu penjelasan mengenai 
ketentuan ini. 

Pertahankan 
Pasal 53. 

Masih perlu klarifikasi terkait implementasi di 
lapangan terkait dengan perselisihan yang sudah 
diputuskan melalui arbitrase untuk kemudian 
diajukan ke pengadilan. Mengingat ketentuan inipun 
juga ada di UU mengenai arbitrase tetapi dalam 
prakteknya ketentuan ini mengalami kendala dalam 
pelaksanaannya. Masih ditemukan sengketa yang 
sudah atau sedang diselesaikan melalui arbitrase 
diajukan ke pengadilan umum.   

Pertahankan 
Pasal 59 
 

Permasalahannya adalah kondisi geografis Indonesia 
sangat  beragam, sehingga sangat mungkin suatu 
kabupaten jauh sekali lokasinya dari ibu kota 
propinsi.  
 
Meskipun dalam ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan, 
untuk Kabupaten/Kota yang padat indutri segera 
dibentuk PHI, namun hal itu belum terealisasi 
sepenuhnya. Karenanya diharapkan dibuat batasan 
wilayah atau jumlah kabupaten sebagai acuan untuk 
membentuk PHI di Propinsi yang bersangkutan. 
 
Dengan dibentuk di daerah-daerah tentunya akan 
memudahkan pihak-pihak yang beperkara. Namun 
ada juga pertimbangan dari sisi “cost” atau biaya 
yang timbul dari pembentukan PPHI ini.  
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Oleh karena itu perlu dilakukan CBA untuk dapat 
menjawab rumusan pembentukan lembaga ini di 
daerah-daerah.  

Perlu perubahan 
Pasal 64 

Penguasaan dan Pengetahuan serta pemahaman 
mengenai hukum harus dimiliki oleh seorang Hakim, 
sehingga syarat  berpendidikan minimal Sarjana 
Hukum adalah mutlak, karenanya syarat tersebut 
semestinya tercantum dalam ketentuan Pasal 64. 

Perlu perubahan 
Pasal 67 ayat (2) 

Sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah 
Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 049/PUU-XIV/2016, pada tanggal 21 Februari 
2017 maka perlu disesuaikan bahwa Masa tugas 
Hakim Ad Hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) 
tahun yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung 
dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan 
dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai 
dengan undang – undang yang berlaku 

Perlu perubahan 
Pasal 70 ayat 1 

Ketentuan ini belum memberikan penjelasan yang 
cukup yang dimaksud dengan dengan sumber daya 
yang tersedia. Mungkin diperlukan rumusan lain 
yang lebih baik yang dapat mengakomodir ketentuan 
bahwa pengangkatan hakim ad hoc perlu dilakukan 
dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi yang 
ada.  

Perlu perubahan 
Pasal  87 
 

Ketentuan dalam pasal ini memberi kemudahan 
bahwa serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi 
pengusaha  dapat bertindak sebagai kuasa hukum 
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 untuk beracara di PHI untuk mewakili anggotanya. 
 
Namun pada prakteknya, pihak yang disebut dalam 
ketentuan pasal ini tidak menguasai hukum acara, 
sehingga sering menghambat jalannya persidangan. 
Perlu dipertimbangkan untuk menambahkan syarat 
berupa sertifikasi pendidikan khusus beracara bagi 
pihak tersebut (Bersertifikasi). 

Perlu perubahan 
Pasal 96 ayat (1) 

Seringkali bukti-bukti awal terkait pemeriksaan 
tuntutan Provisi atas upah yang biasa diterima 
Pekerja, baru dapat terlaksana pada persidangan 
(paling cepat) ketiga setelah Tergugat menyerahkan 
jawabannya pada persidangan kedua. Karenanya 
pencantuman dalam persidangan pertama tidak 
tepat, namun semangat untuk tetap memberikan 
keadilan bagi Pekerja yang telah diskorsing 
(sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) UU 
Nomor 13 tahun 2003), sehingga disarankan untuk 
meniadakan kata persidangan pertama. (anggota 
pokja) 

Perlu perubahan 
Bab V Sanksi 
Administrasi dan 
Ketentuan Pidana 

Bab V memiliki judul Sanksi Administrasi dan 
Ketentuan Pidana sedangkan pada Bagian Kesatu 
dari Bab V tersebut disebutkan Sanksi Administratif. 
Antara judul bab dan judul bagian kesatu dari bab 
tersebut tidak konsisten penggunaan kata 
administrasi dan administratif. 

Perlu perubahan 
Pasal 124 ayat (2) 

Bagaimana dengan eksekusi putusan P4 ketika 
pengadilan hubungan industrial terbentuk? Apakah 
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 terdapat kendala? 

Perlu perubahan  Perlu kejelasan rumusan tentang asas dan 
tujuan yang tidak tercermin dalam penjelasan.   

 Tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial yang tergambar di 
Penjelasan Undang-Undang ini adalah 
menggantikan Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1957 yang sudah tidak akomodatif 
karena  hanya mengatur penyelesaian 
perselisihan hak dan perselisihan kepentingan 
secara kolektif, sedangkan penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial pekerja/buruh 
secara perseorangan belum terakomodasi. Hal 
lainnya yang sangat mendasar adalah dengan 
ditetapkannya putusan Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) sebagai 
objek sengketa Tata Usaha Negara, seba-
gaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. Dengan adanya ketentuan ini, maka 
jalan yang harus ditempuh baik oleh pihak 
pekerja/buruh maupun oleh pengusaha untuk 
mencari keadilan menjadi semakin panjang. 
Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah 
penyelesaian oleh para pihak yang berselisih 
sehingga dapat diperoleh hasil yang mengun-
tungkan kedua belah pihak. Penyelesaian 
bipartit ini dilakukan melalui musyawarah 
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mufakat oleh para pihak tanpa dicampuri oleh 
pihak manapun. 

 Jadi politik hukum pemerintah adalah 
bermaksud untuk memperbaiki hukum formal 
ketenagakerjaan atau perburuhan atau 
mekanisme penyelesaian perselisihan perkara 
hubungan industrial yang tujuan utamanya 
adalah untuk pencerahan dalam mewujudkan 
keadilan dalam hal penyelesaian hubungan 
industrial. 

 Secara normatif Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 ini ditujukan untuk memberikan 
perlindungan bagi pencari keadilan dibidang 
hubungan industrial dalam hal penyelesaian 
hubungan industrial melalui proses 
penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah. 

 Dengan adanya UU ini berarti telah ada 
peradilan khusus yang menangani PPHI. 

Perlu perubahan 
Pasal 1 

 Perlu konsistensi antar ketentuan dalam Pasal 
ini. 

 Pada ketentuan umum ini perlu adanya 
perbaikan yang menyangkut definisi 
“Perselisihan”, baik perselisihan hak, 
perselisihan kepentingan, perselisihan PHK 
maupun perselisihan antar Serikat Pekerja. 

 Karena di penjelasan tidak menyebutkan apa-
apa (cukup jelas). 

 Sedang apa yang dimaksud “hak”, 
“kepentingan” tidak dijelaskan lebih lanjut, yang 
kadang-kadang pengertian hak antara buruh 
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dan pengusaha berbeda. 

Perlu perubahan 
Pasal 3 

 Perundingan Bipartit (penjelasan cukup jelas) 
 Ayat (1) mewajibkan perundingan Bipartit 
 Ayat (2) Bipartit harus diselesaikan paling lama 

30 hari. 
 Bagaimana kalau ayat (1): perundingan bipartit 

dapat terwujud secara musyawarah untuk 
mufakat sebelum 30 hari. 

 Jadi perlu pengaturan pengecualian untuk 
jangka waktu 30 hari, apabila disepakati oleh 
kedua belah pihak. 

 Oleh karena itu perlu konsistensi antar 
ketentuan dalam Pasal ini. 

Perlu perubahan 
Pasal 6 

 Risalah Perundingan Bipartit (penjelasan cukup 
jelas) Pada prinsipnya Risalah Perundingan 
Bipartit ditandatangani oleh kedua belah pihak, 
tetapi dalam tertentu apabila salah satu pihak 
tidak bersedia menandatangani risalah, setelah 
mekanisme perundingan bipartit telah 
dipenuhi, risalah dapat ditandatangani oleh 
salah satu pihak. 

 Perlu konsistensi antar ketentuan dalam Pasal 
ini. 

Perlu perubahan 
Pasal 7 ayat (5) 

 Perjanjian Bersama 
Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud 
ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah 
satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat 
mengajukan permohonan eksekusi kepada 
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Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada 
Pengadilan Negeri (PN) di wilayah Perjanjian 
Bersama didaftar untuk mendapat penetapan 
eksekusi. Pada prinsipnya Risalah Perundingan 
Bipartit ditandatangani oleh kedua belah pihak, 
tetapi dalam hal tertentu apabila salah satu pihak 
tidak bersedia menandatangani risalah, setelah 
mekanisme perundingan bipartit telah dipenuhi, 
risalah dapat ditandatangani oleh salah satu pihak. 
Perlu konsistensi antar ketentuan dalam Pasal ini. 

Perlu perubahan 
Pasal 8 

 Menyempurnakan Kompetensi Mediator 
(ditambahkan penjelasan) 

 Menambah penjelasan terkait kewenangan 
mediator pusat dan provinsi. 

 
Mediator Pusat menyelesaikan perselisihan lintas 
provinsi dan mediator provinsi menyelesaikan 
perselisihan lintas kabupaten/kota. 

Perlu perubahan 
Pasal 26 

 Honorarium Konsiliator 
 Di Penjelasan : cukup jelas. 

 
Keberadaan Konsiliator hendaknya dipertimbangkan, 
karena membebani anggaran Negara. Lebih efisien 
apabila konsiliator ditunjuk pegawai negeri yang 
terkait dengan ketenagakerjaan. Perlu disesuaikan 
dengan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-
undangan. 

Perlu perubahan 
Pasal 83 

 Pengajuan Gugatan 
Ayat (1) Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri 
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risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, 
maka Hakim Pengadilan Hubungan Indistrial wajib 
mengembalikan gugatan kepada penggugat. 
Ayat (2) Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan 
dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta 
penggugat untuk menyempurnakan gugatannya. Di 
penjelasan ditambahkan untuk ayat (2), bagi gugatan 
yang telah dilampiri risalah penyeleaian melalui 
mediasi atau konsiliasi. 

Ada beberapa jenis 
perselisihan 
perburuhan yang tidak 
masuk dalam Pasal 2 
UU No. 2 Tahun 2004 
tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan 
Industrial. 
Perlu perubahan: 
Pasal 2 UU No. 2 
Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan 
Industrial. 
 
 
 

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. Sistem 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur di luar 
pengadilan dan jalur pengadilan. 
Jalur luar pengadilan dilakukan antara lain melalui 
perundingan Bipartit, Konsiliasi, Arbitrase dan 
Mediasi. PPHI melalui pengadilan mempunyai 
karakteristik pengadilan hubungan industrial, 
sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PPHI 
menyebutkan bahwa pengadilan hubungan industrial 
merupakan pengadilan khusus dalam lingkup 
peradilan umum. Dengan demikian, pengadilan 
hubungan industrial memiliki karakteristik tersendiri. 
Oleh karena itu relatif tidak ada pertentangan baik 
kewenangan, hak dan kewajiban, perlindungan dan 
penegakan hukumnya, dengan hukum acara lain 
(Hukum Acara Perdata).  Namun ada beberapa Pasal 
yang perlu disempurnakan antara lain: 
Ada jenis-jenis perselisihan perburuhan yang tidak 
masuk dalam Pasal 2 yang sering terjadi, misalnya: 
 Perselisihan antara serikat buruh dengan 

anggotanya; 
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 Perselisihan buruh dengan Pemerintah; 
 Perselisihan antar organisasi pengusaha; 
 Perselisihan antara organisasi pengusaha dengan 

anggotanya; 
Perselisihan dengan pemagang (internship). 

Perbedaan pengaturan 
asas hukum dalam 
Pasal 57 UU Nomor 2 
Tahun 2004 Tentang 
Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan 
Industrial dengan Pasal 
184 dan 185 UU No. 
13 Tahun 2003 
tentang 
Ketenagakerjaan.  
Perlu perubahan: 
Pasal 57 UU Nomor 2 
Tahun 2004 Tentang 
Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan 
Industrial 

Pasal 184 dan 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 57 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam UU No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikaitkan 
dengan UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Dahulu 
masalah ketenagakerjaan ranahnya perdata sekarang 
ranahnya bisa pidana karena ada beberapa hak 
buruh yang diakui asasinya misalnya mengatur 
mengenai pengupahan yang dikaitkan dengan BPJS 
dan kebebasan berserikat. Padahal pada Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004 disebutkan permasalahan 
yang ada pada PPHI tunduk pada Pasal 57 yang 
merupakan ranah perdata sedangkan pada Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
pada Pasal 184 dan 185 pelanggaran mengenai 
pengupahan dianggap sebagai kejahatan yang 
merupakan ranah pidana dan ini harus sesuai dengan 
hukum acara pidana dan hukum acara perdata. 

Pengaturan dalam PUU 
masih diberlakukan 
secara efektif 

 

Kualitas penyelesaian mediasi di instansi bidang 
ketenagakerjaan. 
a. Kurangnya pemahaman oleh sebagian 

mediator terhadap UU Ketenagakerjaan. 
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Penempatan aparat di bidang ketenagakerjaan 
(termasuk mediator) tidak sesuai dengan kompetensi 
teknis yang dibutuhkan. 
1. Perlu adanya peningkatan kapasitas melalui 

pelatihan dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan 
sehingga penyelesaian mediasi (khususnya 
materi anjuran) berdasarkan dan sesuai dengan 
asas-asas hukum ketenagakerjaan. 

2. Perlunya political will dari 
Gubernur/Bupati/Wali Kota terhadap penempa-
tan aparat ketenagakerjaan yang sesuai dengan 
kompetensi teknis yang dibutuhkan di bidang 
ketenagakerjaan. 

3. Memperhatikan Surat edaran Menakertrans 
Nomor 145.KP.01.12.2001 tentang Penanganan 
masalah Ketenagakerjaan dan Nomor 
06.KP.01.12.2001 tentang Pemanfaatan 
Pegawai Ketenagakerjaan dan Perantara 
Hubungan Industrial. 

Perlu perbaikan 
terhadap beberapa 
Persoalan Substansi 
Pengaturan 
 

 

Kurangnya pemahaman para pihak dalam praktik 
beracara di pengadilan hubungan industrial. 
Kebiasaan mengurus kasus perselisihan di 
Disnaker/Depnaker dan berperkara di P4D/P4P 
 
Minimnya pengetahuan dan praktik beracara di 
pengadilan karena masih minimnya intensitas 
sosialisasi teknik beracara di pengadilan hubungan 
industrial. 
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1. Perlu dilakukan pelatihan teknis beracara di 
pengadilan hubungan industrial, termasuk 
penyusunan dokumentasi hukum beracara 

2. Perlu dilakukan penyuluhan berkala bagi serikat 
pekerja/serikat buruh dan pengusaha. 

Perlu perbaikan 
Kuantitas dan kualitas 
SDM yang dibutuhkan 
dalam menerapkan UU 
PPHI 
 

 

Integritas hakim karier 
Permasalahan: 
1. Rendahnya tingkat kesejahteraan  
2. Kebiasaan “buruk” dalam menangani perkara 

perdata dan pidana yang memerlukan Kontrol 
yang ketat dari semua pemangku kepentingan 
(stakeholders). 

3. Mentalitas Hakim yang buruk  
 
Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan: 
1. Perlu adanya kebijakan tentang peningkatan 

kesejahteraan hakim serta penerapan sanksi 
yang tegas terhadap hakim-hakim yang nakal. 

2. Perlunya sosialisasi kesadaran menghapus 
perilaku menyogok bagi para pencari keadilan 
(pekerja/buruh, SP/SB, dan pengusaha) dan 
Peningkatan penyuluhan terkait etika. 

Perlu perbaikan Kinerja 
Aparat   Pengadilan. 
 
 

Permasalahan: 
1. Rendahnya penghasilan dan kesejahteraan. 
2. Masih adanya biaya untuk pengurusan perkara 

di PHI, khususnya pendaftaran perjanjian 
bersama, akta perdamaian, surat kuasa dan 
pendaftaran kasasi.  
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Beberapa hal yang dapat dilakukan:  
1. Perlu kebijakan tentang peningkatan kesejahte-

raan aparat pengadilan serta penerapan sanksi 
yang tegas terhadap aparat pengadilan yang 
nakal. 

2. Perlu adanya pihak untuk melapor ke Ketua PPHI 
dan Mahkamah Agung atas pelaksanaan Surat 
Edaran Ketua Muda Per Edaran Ketua Muda 
Perdata MA RI No. 06/Tuada.Pdt/X/2006 tanggal 
5 Oktober 2006, perihal Biaya Pendaftaran 
Perjanjian Bersama. 

3. Perlunya sanksi tegas bagi aparat yang 
melanggar atau lalai melaksanakan tugas. 

Perbaikan Kapasitas 
dan Integritas hakim 
ad hoc. 
 

 

Persoalan yang terjadi: 
1. Kurangnya pemahaman sebagian hakim ad hoc 

terhadap UU ketenagakerjaan secara kompre-
hensif. 

2. Track record hakim ad hoc. 
3. Rendahnya kemampuan konseptual 

merumuskan putusan. 
4. Lemahnya integritas, yang salah satunya akibat 

rendahnya tingkat kesejahteraan. 
 

Beberapa hal yang perlu dilakukan:  
1. Seleksi yang ketat sejak dari tingkat Daerah, 

mulai hal pemahaman UU Ketenagakerjaan, 
kemampuan konseptual, hingga masalah track 
record sebelumnya. 

2. Pelatihan khusus atau pelatihan informal tentang 
teknis perumusan putusan. 
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3. Pembinaan, baik dari MA maupun dari 
kelembagaan unsur yang mengusulkan sehingga 
tidak terkontaminasi  “citra buram di 
pengadilan”. 

4. Perlu  kebijakan dan konsistensi terhadap 
peningkatan kesejahteraan hakim ad hoc, 
minimal sesuai Peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

5. Penerapan sanksi yang tegas terhadap hakim-
hakim nakal. 

Perbaikan Koordinasi 
untuk meningkatkan 
kualitas penegakan 
hukum  
 

1. Adanya intimidasi dari Pengusaha terhadap 
saksi (karyawan perusahaan) yang diminta 
pekerja/buruh atau yang dipanggil hakim untuk 
menjadi saksi di persidangan pengadilan 
hubungan industrial. 

2. Adanya ketakutan yang berlebihan dan arogansi 
pengusaha. 

3. Kredibilitas saksi di mata pengusaha. 
 
Perlu dilakukan: 
1. Penyuluhan peningkatan kesadaran hukum 

terhadap pengusaha. 
2. Pertemuan tripartit dengan melibatkan hakim 

PHI. 
3. Komunikasi intensif dan pejelasan dari saksi 

(karyawan) kepada pengusaha. 
Adanya “Keberanian” dari saksi untuk bersikap benar 
dalam menegakkan hukum dan keadilan. 
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Perlu melakukan 
perubahan upaya 
hukum penyelesaian 
perselisihan  
dari Mahkamah Agung 
ke Pengadilan Tinggi 
(sebagai upaya hukum 
terakhir dan 
berkekuatan hukum 
tetap). 

Lambannya Penyelesaian proses kasasi di Mahkamah 
Agung. Putusan  MA harus menunggu hingga satu 
tahun baru diterima oleh para pihak di Daerah. 
 

Perlu dipertegas pada 
saat perekrutan hakim 
Ad-Hoc harus 
dicalonkan baik oleh 
asosiasi pengusaha 
maupun serikat 
pekerja. Dalam 
persidangan kalau ada 
2 (dua) hakim Ad-Hoc, 
harus dipastikan 
mewakili kedua belah 
pihak. 

Terdapat pertentangan antara Pasal 60 UU No. 2 
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial dengan Peraturan Pemerintah 
No. 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan 
dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubu-
ngan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada MA. Dalam 
UU No.2 Tahun 2004 dan PP No. 41 Tahun 2004 
tersebut tidak disebutkan dengan jelas kebutuhan 
hakim Ad-Hoc pada saat sidang, baik di PN maupun 
MA serta dicalonkan oleh siapa. Pada prakteknya 
biasanya hakim karir 1 (satu) dan hakim Ad-Hoc 2 
(dua), itupun kebanyakan dicalonkan oleh asosiasi 
pengusaha, untuk mencapai keadilan perlu 
dipertegas pada saat perekrutan hakim Ad-Hoc harus 
dicalonkan baik oleh asosiasi pengusaha maupun 
serikat pekerja. Dalam persidangan kalau ada 2 (dua) 
hakim Ad-Hoc, harus dipastikan mewakili kedua 
belah pihak. 
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Perbaikan sarana dan 
prasarana  
 

Ketersediaan anggaran PHI dan Ketidak jelasan 
pemanfaatannya bisa disebabkan karena kurangnya 
komitmen pemerintah dan tidak transparan dan 
dimanfaatkannya untuk kebutuhan di luar PHI. 
Perlu dilakukan:  
1. perlu perubahan kebijakan politik dan good will 

dari Pemerintah, termasuk Mahkamah Agung 
terhadap kelangsungan pengadilan hubungan 
industrial dalam sistem peradilan. 

2. Perlu audit secara sungguh-sungguh dari instansi 
berwenang atas penggunaan anggaran PHI. 

3. Jika diperlukan, ada keberanian kontrol internal 
dari para hakim ad hoc terhadap anggaran PHI 
sebagai dana publik. 

Diusulkan adanya 
tambahan persyaratan 
sertifikasi pendidikan 
khusus beracara bagi 
mereka (bersertifikasi). 
Pasal 87, memberi 
kemudahan bahwa 
serikat pekerja/serikat 
buruh dan organisasi 
pengusaha dapat 
bertindak sebagai 
kuasa hukum untuk 
beracara di PHI untuk 
mewakili anggotanya. 
Sementara mereka 
pada umumnya tidak 
menguasai hukum 

Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
dianggap telah menutup akses untuk mendapatkan 
keadilan. Keberadaan Pasal 31 jo. Pasal 1 ayat (1) UU 
No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah 
membatasi kebebasan seseorang untuk memperoleh 
sumber informasi hanya pada seorang advokat.  
  
Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial dengan Pasal 31 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat. Permasalahan ini terkait dengan Legalitas 
Kuasa Hukum dalam Pengadilan Hubungan 
Industrial. Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 
menyatakan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai 
kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan 
Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya. 
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acara, sehingga sering 
menghambat jalannya 
persidangan. 
 
 

Sementara itu,  Pasal 31  Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa setiap 
orang yang dengan sengaja menjalankan profesi 
Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, 
tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat, dipidana penjara maksimal 5 tahun dan 
denda maksimal Rp 50 juta.  Jadi kedua Undang-
Undang tersebut saling bertentangan. 
 
Namun saat ini Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan 
Organisasi Pengusaha yang hendak bertindak sebagai 
kuasa hukum di Pengadilan Hubungan Industrial 
(PHI) tidak lagi perlu khawatir akan dikenakan sanksi 
pidana atau denda sebagaimana diatur oleh Pasal 31 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat karena Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 
006/PUU-II/2004 Tahun 2004 telah menyatakan 
bahwa, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2003 tentang Advokat bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945).  Lebih lanjut dinyatakan dalam 
putusan MK tersebut bahwa Pasal 31 UU Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Advokat dianggap telah menutup akses 
untuk mendapatkan keadilan. Lebih lanjut MK juga 
berpendapat, keberadaan Pasal 31 jo. Pasal 1 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat telah membatasi kebebasan seseorang 
untuk memperoleh sumber informasi hanya pada 
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seorang advokat. Jika orang di luar profesi advokat 
memberi konsultasi hukum, maka ia terancam 
pidana lima tahun penjara atau denda Rp. 50 juta. 
Jadi, sejak “dibatalkannya” Pasal 31 Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh MK 
maka saat ini tidak ada lagi pertentangan antara 
pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2003 tentang Advokat dengan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum bagi Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha 
yang bukan advokat untuk bertindak sebagai kuasa 
hukum di dalam PHI. 
 
Selain itu, kewenangan serikat pekerja/serikat buruh 
untuk mewakili anggotanya di PHI telah lama dijamin 
oleh UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh (UU Serikat Buruh). Pasal 25 
ayat (1) UU Serikat Buruh menyatakan bahwa, 
serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan 
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah 
mempunyai nomor bukti pencatatan berhak untuk 
mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan 
perselisihan industrial. Pendampingan pekerja oleh 
wakil Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bukan 
advokat sebagai kuasa hukum di PHI dalam 
praktiknya sudah banyak dilakukan. Sejak keputusan 
MK perlu revisi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 
tentang Advokat. 
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Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 6 UU No. 
2 Tahun 2014 (pasal 
perubahan) 

Rumusan dalam pasal ini diartikan bahwa Majelis 
Pengawas Notaris sebagai pembina dan pengawas 
notaris. Bandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 
66A ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014 yang menyebutkan 
bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri 
membentuk majelis kehormatan notaris dan Pasal 67 
ayat 2 UU No. 2 Tahun 2014 yang menyebutkan 
bahwa dalam melaksanakan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri 
membentuk Majelis Pengawas. Ketiga rumusan pasal 
ini menunjukkan ketidakkonsistenan rumusan.  
 
Selain itu perlu penjelasan lebih lanjut mengenai 
efektifitas implementasi dari ketentuan dalam UU ini 
terkait adanya pemisahan pelaksanaan pembinaan 
dan pengawasan notaris kepada 2 badan yang 
berbeda yaitu Majelis Kehormatan untuk pembinaan 
dan Majelis Pengawas untuk pengawasan. Apa yang 
menjadi ruang lingkup pembinaan dan ruang lingkup 
pengawasan sehingga perlu dilakukan oleh 2 
lembaga yang berbeda? Dikuatirkan dengan adanya 
dualisme lembaga pengawas akan berpotensi 
tumpang tindih kewenangan pengawasan dan 
ketentuan pasal ini menjadi tidak efektif dalam 
pelaksanaannya.  
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Perlu perubahan 
Pasal 66A ayat 1 
. 

 

Perlu perubahan 
Pasal 3 
 

Pada huruf e pasal ini menyebutkan syarat notaris 
adalah berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang 
strata dua kenotariatan. Dalam Pasal 24 UU Nomor 
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
menyebutkan pendidikan notaris sebagai bagian dari 
program profesi, sebagaimana profesi dokter, 
advokat, gur, psikolog, dll.  
 
Mengenai hal ini perlu dipertimbangkan terkait 
dengan posisi notaris sebagaimana disebutkan dalam 
UUJN Perubahan yang memberikan definisi notaris 
sebagai ppejabat umum yang berwenang untuk 
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini atau berdasarkan undang-undang 
lainnya. Apakah cukup seorang pejabat 
mendapatkan pendidikan akademis? Karena 
sebagaimana diketahui bahwa pendidikan akademis 
tidak selalu linier dengan pendidikan jabatan. Oleh 
karena itu perlu dipertimbangkan untuk 
menambahkan syarat mengikuti pendidikan jabatan, 
dimana Kementerian Hukum dan HAM sebagai 
pembina notaris. (FGD BPHN, Ikatan Notaris)  

Perlu perubahan 
Pasal 16 ayat 1 huruf c 
(Pasal perubahan) 

Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c disebutkan: Dalam 
menjalankan jabatannya, Notaris wajib: c.  
melekatkan  surat  dan  dokumen  serta  sidik  jari  
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penghadap pada Minuta Akta. Ketentuan dalam 2 
pasal ini menunjukkan rumusan yang tidak konsisten. 
Perlu revisi pada rumusan Pasal 16 ayat 1 huruf c 
dimana di dalam minuta akta tidak hanya 
mencantumkan tanda tangan, namun juga disertai 
sidik jari penghadap.   

Pertahankan 
Pasal 18 ayat 2  

Terkait dengan wilayah jabatan ini, ada 
pertimbangan untuk memungkinkan wilayah jabatan 
notaris meliputi seluruh wilayah Indonesia seperti 
halnya advokat. Untuk tempat kedudukan dan 
formasi tetap ada ketentuan yang mengaturnya. 
Sebagai contoh Uni Eropa dimana notarisnya dapat 
membuat akta lintas negara-negara di Uni Eropa.  
 
Mengenai hal ini perlu untuk dilakukan kajian lebih 
mendalam, dengan alat bantu cost and benefit 
analysis. Pertimbangan jumlah notaris dan sebaran 
wilayah geografis Indonesia serta biaya yang 
ditimbulkan jika pertimbangan ini kemudian diangkat 
menjadi suatu rumusan norma mengikat dikemudian 
hari.  

Perlu perubahan 
Pasal 19 ayat 2 

Tidak jelas batasan dengan yang dimaksud tidak 
berwenang secara teratur. Mengingat dalam Pasal 
18 ayat 2 dsebutkan bahwa Notaris mempunyai 
wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi 
dari tempat kedudukannya. Dengan melihat 
rumusan Pasal 18 dapat diartikan bahwa notaris 
hanya mempunyai kewenangan meliputi wilayah 
provinsi tempat kedudukannya.  
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Perlu perubahan 
Pasal 20 ayat 1 (Pasal 
Perubahan) 

Jika notaris dalam menjalankan jabatannya dapat 
membentuk persekutuan perdata, maka bagaimana 
dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf f yang 
mewajibkan Notaris untuk merahasiakan segala 
sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 
keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta 
sesuai dengan sumpah/janji jabatan, apakah hal ini 
dalam implementasinya tidak membingungkan?  

Perlu mencabut 
Penjelasan Pasal 21 

Penjelasan pasal ini dihilangkan saja mengingat 
definisi/batasan dari formasi jabatan notaris sudah 
disebutkan dalam ketentuan umum di Pasal 1 angka 
12 UU No. 2 Tahun 2014 (perubahan).  

Pertahankan 
Pasal 22 ayat 1 UU No. 
2 Tahun 2014 (Pasal 
Perubahan) 
 

Dalam Pasal 1 angka 12 disebutkan Formasi  Jabatan 
Notaris adalah  penentuan  jumlah Notaris  yang 
dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota. Yang 
berwenang menentukan formasi ini adalah Menteri 
Hukum dan HAM dengan pertimbangan usul dari 
organisasi notaris. Dengan melihat ketentuan dari 
Pasal 22 ayat 1 ini, sejatinya peta persebaran jumlah 
notaris ini bisa mengakomodir kebutuhan 
masyarakat akan adanya notaris. Perlu klarifikasi, 
bagaimana formasi jabatan notaris di wilayah 
Indonesia lainnya, apakah sudah memenuhi/sesuai 
dengan standar penetapan sebagaimana diatur 
dalam ketentuan pasal ini?  

Perlu perubahan 
Pasal 36 ayat (3) 

 

Ketentuan ini sulit dalam implementasinya terkait 
dengan pengawasan ketentuan ini. Kemudian, 
apakah akan ada sanksi jika tidak dilaksanakan dan 
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siapa yang akan memberikan sanksi tersebut. 

Perlu perubahan 
Pasal 43 ayat 1 UU 
No.2 Tahun 2014 
(Pasal perubahan) 

Ketentuan dalam ayat ini sudah tegas bahwa akta 
wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun dalam 
ayat selanjutnya yaitu di ayat 3 dan ayat 4 dikatakan 
bahwa jika dikehendaki para pihak, akta bisa dibuat 
dalam bahasa asing dan notaris wajib 
menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 
Ketentuan dalam ayat 3 dan ini yang kemudian 
membuat ayat 1 menjadi tidak jelas/multitafsir 
karena memungkinkan dibuatnya akta dalam bahasa 
asing. Perlu perbaikan rumusan di Pasal 43 untuk 
menghasilkan norma yang tidak multitafsir/tidak 
jelas.  

Pertahankan 
Pasal 46 
 

Pasal ini mengatur mengenai jenis akta relaas. Pasal 
38 mengatur mengenai bentuk dan isi akta partij. 
Tidak ditemukan pasal-pasal setelahnya yang 
mengatur mengenai bentuk akta relaas karena 
sifatnya yang berbeda antara kedua akta tersebut.  

Perlu perubahan 
Pasal 48 ayat 2 UU 
No.2 Tahun 2014 
(Pasal perubahan) 

Perlu ditambahkan dalam penjelasan pasal ini 
dengan menegaskan yang dimaksud dengan diberi 
tanda pengesahan lain adalah berupa pembubuhan 
sidik jari penghadap. Hal ini untuk menegaskan juga 
bahwa dalam pembuatan akta diwajibkan 
melekatkan sidik jari tersebut, demikian juga 
terhadap setiap perubahan akta. Ini merupakan 
bentuk dari prinsip kehati-hatian dan konsistensi 
antar rumusan norma.    
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Perlu perubahan 
Pasal 51 ayat 4 

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

Perlu perubahan 
Pasal 54 ayat 1 UU 
No.2 Tahun 2014 
(Pasal perubahan) 

Sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf f bahwa Notaris 
wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai 
akta yang dibuatnya, maka perlu dicermati terkait 
yang dimaksud ddengan orang yang memperoleh hak 
sebagaimana disebut dalam Pasal 54 ayat 1 ini. Jika 
diperlukan untuk dirumuskan batasan orang yang 
memperoleh hak ini di dalam penjelasan pasal.  

Perlu perubahan 
Pasal 59 ayat (1) 

Apakah daftar klapper ini masih sesuai dengan 
kondisi sekarang? Apakah dimungkinkan membuat 
daftar dengan bantuan sistem komputer? 

Perlu perubahan 
Pasal 63 ayat (5) 

Ketentuan dalam pasal ini mengalami kendala dalam 
implementasinya. Salah satunya adalah ketika MPD 
yang diberikan wewenang untuk menyimpan 
protokol notaris namun MPD belum memiliki kantor 
yang sesuai untuk dapat menyimpan protokol 
tersebut yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu 
yang berasal dari berbagai notaris. Selanjutnya 
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dalam Pasal 70 disebutkan salah satu kewenangan 
MPD adalah menentukan tempat penyimpanan 
protokol notaris yang pada saat serah terima telah 
berumur 25 tahun atau lebih.  
 
Sifat Protokol notaris sebagai dokumen negara 
sehingga perlu dipertimbangkan dengan baik tempat 
penyimpanan yang dapat mengakomodir protokol 
notaris yang secara jumlah bisa dikatakan tidak 
sedikit. 
 
Perlu diperhatikan juga kaitannya dengan UU 
Kearsipan dan UU ITE terutama ketentuan mengenai 
penyimpanan arsip negara dan penyimpanan dalam 
bentuk elektronik untuk protokol notaris.   

Perlu perubahan 
Pasal 66 ayat 1 

Mengenai frasa “dengan persetujuan majelis 
kehormatan Notaris” dapat diperhatikan Putusan MK 
Nomor 49/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris yang Menyatakan frasa “dengan 
persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal  
66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. Salah satu pertimbangan mahkamah 
adalah terkait dengan kewajiban seorang notaris 
sebagai warga negara yang memiliki kedudukan 
sama dihadapan hukum dan dijamin oleh Pasal 27 
ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.  
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Sehingga perlu dipertimbangkan ketika rumusan 
dalam pasal ini menghadirkan lembaga baru yaitu 
Majelis Kehormatan Notaris untuk dimintai 
persetujuan dalam rangka proses peradilan. Apakah 
kemudian rumusan ini seperti mengulang kembali 
apa yang sudah dipertimbangkan dan diputuskan 
oleh MK? 

Perlu perubahan 
Pasal 66A ayat 3 UU 
No. 2 Tahun 2014 
(pasal perubahan)  
 

Di dalam UU No.2 Tahun 2014 ini tidak ditemukan 
apa yang dimaksud dengan kewenangan Majelis 
Kehormatan Notaris dalam melaksanakan 
pembinaan. Kewenangan Majelis Kehormatan hanya 
disebutkan dalam Pasal 66 yang terkait dengan 
pemberian persetujuan dalam hal adanya 
kepentingan proses peradilan, yang mana 
kewenangan ini tidak dapat serta merta 
mencerminkan pelaksanaan tugas pembinaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat 1 UU 
ini.  

Perlu perubahan 
Pasal 91A UU No. 2 
Tahun 2014 (pasal 
perubahan) 

Pengaturan mengenai sanksi administrasi harusnya 
lebih tepat  didelegasikan ke PP bukan ke Permen. 
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Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
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Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 10 

Kurang jelas pengertiannya. Perlu formulasi rumusan 
yang lebih mudah dipahami, tidak berbelit-belit. 

Perlu perubahan 
Pasal 2 ayat (1) 

Tidak adanya kepastian pelaksanaan pasal ini 
mengenai ‘utang yang telah jatuh tempo dan dapat 
ditagih’. Tidak ada ukuran yang pasti terhadap 
pelaksanaan pasal 2 ayat (1). Pemahaman terhadap 
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih juga 
tidak sama. 
(Narasumber pada FGD Hukum Acara Perdata sesi 2-
BPHN) 

Perlu perubahan 
Pasal 2 ayat (3) 

Tidak jelasnya penerapan hak debitor pailit dalam 
mengajukan usulan perdamian setelah pailit. 
 
Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan harus diubah sesuai 
dengan ketentuan pasal 55 ayat (2) UU OJK. Sejak 31 
Desember 2012, kewenangan Bank Indonesia beralih 
ke OJK. 

Perlu perubahan 
Pasal 2 ayat (4) dan (5) 
 

Pasal 2 ayat (4), (5) juga harus diubah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU OJK, sejak tanggal 31 
Desember 2012, kewenangan Menteri Keuangan dan 
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan beralih ke OJK. 

Perlu perubahan 
Pasal 3 ayat (1) 

Dalam penjelasan pasal yang dimaksud dengan "hal-
hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, 
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 perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau 
perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau 
pengurus menjadi salah satu  
pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta 
pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi 
yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit 
karena kelalaiannya atau kesalahannya. Perlu 
dipertimbangkan untuk memisahkan permohonan 
kepailitan dengan hal-hal lain yang timbul karena 
gugatan. (Narasumber pada FGD Hukum Acara 
Perdata sesi 2-BPHN) 

Perlu perubahan 
Pasal 6 
 

Perlu dipertimbangkan kembali mengenai ketentuan 
yang menyebutkan jangka waktu sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 
15 apakah dalam pelaksanaannya selama ini 
menghadapi kendala terkait dengan waktu yang 
terlalu pendek atau terlalu lama.  
 
Dalam kegiatan FGD Analisis dan Evaluasi Hukum 
Perdata di BPHN, narasumber menyampaikan bahwa 
ketentuan waktu dalam pasal-pasal tersebut tidak 
reasonable. 

Perlu perubahan 
Pasal 7 
 

Perlu dipertimbangkan kembali mengenai ketentuan 
yang menyebutkan jangka waktu sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 
15 apakah dalam pelaksanaannya selama ini 
menghadapi kendala terkait dengan waktu yang 
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terlalu pendek atau terlalu lama.  
 
Dalam kegiatan FGD Analisis dan Evaluasi Hukum 
Perdata di BPHN, narasumber menyampaikan bahwa 
ketentuan waktu dalam pasal-pasal tersebut tidak 
reasonable. 
 
Selain itu, dalam rumusan pasal ini ditemukan 
ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal 
setelahnya yaitu Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 
43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, 
Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212. Dalam lampiran 
II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 
disebutkan bahwa untuk menghindari pengacuan ke 
pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat 
bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini 
perlu diubah. 

Perlu perubahan 
Pasal 8 ayat (4) 
 

Norma dalam pasal ini mengatur mengenai 
pembuktian sederhana atas permohonan kepailitan. 
Namun pada kenyataannya penafsiran atas frasa ini 
tidaklah mudah karena dinggap masih belum jelas. 
Penjelasan pasal hanya menyebutkan apa yang 
dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti 
secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau 
lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu 
dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya 
jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit 
dan termohon pailit tidak menghalangi 
dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.  
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Dalam praktiknya, terdapat beberapa keputusan 
pengadilan yang menolak permohonan pernyataan 
pailit dengan alasan tidak memenuhi pembuktian 
sederhana.  

Tetap 
Pasal 8 ayat (7)  
. 

Ketentuan dalam pasal ini merupakan pengecualian 
bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan apabila 
putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap. Penyimpangan ini diatur dalam Pasal 180 
ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg dimana 
putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan 
terlebih dahulu, meskipun ada banding dan kasasi 
dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan 
meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap (Uit Voerbaar Bij Vooraad). 
 
Selain itu, Mahkamah agung telah mengeluarkan 
beberapa Surat Edaran terkait dengan Uit Voerbaar 
Bij Vooraad ini, antara lain SEMA RI No.3 Tahun 
2000. Oleh karena itu dalam pelaksanaanya hakim 
yang menangani perkara pailit harus memperhatikan 
ketentuan-ketentuan dalam HIR, RBg dan SEMA 
terutama tanpa adanya uang jaminan, pelaksanaan 
putusan serta merta  tidak dapat dilaksanakan. 
Mengenai uang jaminan ini juga ditegaskan dalam 
Pasal 10 ayat (3) UU ini.  
 
Terkait dengan antisipasi apabila putusan yang dapat 
dijalankan lebih dahulu kemudian dibatalkan pada 
tingkat yang lebih tinggi, perlu dipertimbangkan 
untuk formulasikan kembali ketentuan yang lebih 
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jelas mengenai pelaksanan putusan serta merta ini.  

Perlu perubahan 
Pasal 9 

Perlu dipertimbangkan kembali mengenai ketentuan 
yang menyebutkan jangka waktu sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 
15 apakah dalam pelaksanaannya selama ini 
menghadapi kendala terkait dengan waktu yang 
terlalu pendek atau terlalu lama.  
 
Dalam kegiatan FGD Analisis dan Evaluasi Hukum 
Perdata di BPHN, narasumber menyampaikan bahwa 
ketentuan waktu dalam pasal-pasal tersebut tidak 
reasonable. 

Perlu perubahan 
Pasal 11 
 

Perlu dipertimbangkan kembali mengenai ketentuan 
yang menyebutkan jangka waktu sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 
15 apakah dalam pelaksanaannya selama ini 
menghadapi kendala terkait dengan waktu yang 
terlalu pendek atau terlalu lama.  
 
Dalam kegiatan FGD Analisis dan Evaluasi Hukum 
Perdata di BPHN, narasumber menyampaikan bahwa 
ketentuan waktu dalam pasal-pasal tersebut tidak 
reasonable. 

Perlu perubahan 
Pasal 12 
 

Perlu dipertimbangkan kembali mengenai ketentuan 
yang menyebutkan jangka waktu sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, 
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Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 
15 apakah dalam pelaksanaannya selama ini 
menghadapi kendala terkait dengan waktu yang 
terlalu pendek atau terlalu lama.  
 
Dalam kegiatan FGD Analisis dan Evaluasi Hukum 
Perdata di BPHN, narasumber menyampaikan bahwa 
ketentuan waktu dalam pasal-pasal tersebut tidak 
reasonable. 

Perlu perubahan 
Pasal 13 
 

Perlu dipertimbangkan kembali mengenai ketentuan 
yang menyebutkan jangka waktu sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 
15 apakah dalam pelaksanaannya selama ini 
menghadapi kendala terkait dengan waktu yang 
terlalu pendek atau terlalu lama.  
 
Dalam kegiatan FGD Analisis dan Evaluasi Hukum 
Perdata di BPHN, narasumber menyampaikan bahwa 
ketentuan waktu dalam pasal-pasal tersebut tidak 
reasonable. 

Perlu perubahan 
Pasal 14 ayat 2 
 

Pemberitahuan dengan surat, dll merupakan salah 
satu bentuk prinsip kehati2an. Namun harus 
dipastikan apakah kemudian ketentuan ini dalam 
prakteknya dapat mengakibatkan makin lamanya 
proses penyelesaian sengketa. Apakah tidak 
dimungkinkan para pihak kemudian menyepakati 
melalui pertemuan secara langsung? Atau ketentuan 
ini telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 9 ayat 2 
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dimana dalam hal para pihak tidak dpt 
menandatangani perjanjian tertulis.   
 
Sepertinya ketentuan dalam pasal ini berkorelasi 
dengan ketentuan Pasal 8 ayat 2 mengenai dmana 
dalam surat pemberitahuan tsb pemohon dapat 
mengusulkan jumlah dan nama arbiter. 

Perlu perubahan 
Pasal 15 ayat 4 
 

Perlu dipertimbangkan kembali mengenai ketentuan 
yang menyebutkan jangka waktu sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 
15 apakah dalam pelaksanaannya selama ini 
menghadapi kendala terkait dengan waktu yang 
terlalu pendek atau terlalu lama.  
 
Dalam kegiatan FGD Analisis dan Evaluasi Hukum 
Perdata di BPHN, narasumber menyampaikan bahwa 
ketentuan waktu dalam pasal-pasal tersebut tidak 
reasonable. 

Perlu perubahan 
Pasal 16 ayat (2) 
 

Ketentuan ini hendaknya memberikan ketegasan 
batasan dari kewenangan kurator terhadap “segala 
perbuatan” yang termasuk pengurusan dan 
pemberesan harta pailit yang tetap sah dan mengikat 
Debitor. Bagaimana jika dalam pengurusan dan 
pemberesan tersebut ada kesalahan/kelalaian 
kurator dalam melaksanakan tugasnya, apakah 
segala perbuatan yang dilakukan kurator tersebut 
tetap sah dan mengikat Debitor?  
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Selain itu, dalam rumusan pasal ini ditemukan 
ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal 
setelahnya yaitu Pasal 17. Dalam lampiran II UU 
Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan 
bahwa untuk menghindari pengacuan ke pasal atau 
ayat yang terletak setelah pasal atau ayat 
bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini 
perlu diubah. 

Perlu perubahan 
Pasal 17 ayat (2) 

Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan, majelis hakim yang 
membatalkan putusan pernyataan pailit menetapkan 
biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Bagaimana 
kalau yang membatalkan putusan itu MA dalam 
kasasi atau PK? 

Perlu perubahan 
Pasal 31 ayat (2) 

Bagaimana akibat kepailitan terhadap sita pidana? 
dalam ketentun ini segala penyitaan menjadi hapus 
jika terjadi kepailitan terhadap debitor. Tapi dalam 
prakteknya, hal ini sering meimbulkan permasalahan 
jika ada sita pidana atas harta pailit.  

Perlu perubahan 
Pasal 31 ayat (3) 

Selain itu, dalam rumusan pasal ini ditemukan 
ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal 
setelahnya yaitu Pasal 93. Dalam lampiran II UU 
Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan 
bahwa untuk menghindari pengacuan ke pasal atau 
ayat yang terletak setelah pasal atau ayat 
bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini 
perlu diubah. 
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Perlu perubahan 
Pasal 51 ayat (2) 

Selain itu, dalam rumusan pasal ini ditemukan 
ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal 
setelahnya yaitu Pasal 136 dan Pasal 137. Dalam 
lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 
279 disebutkan bahwa untuk menghindari 
pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah 
pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan 
dalam pasal ini perlu diubah. 

Perlu perubahan 
Pasal 55 
 

Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang 
merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 
56, Pasal 57 dan Pasal 58. Dalam lampiran II UU 
Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan 
bahwa menghindari pengacuan ke pasal atau ayat 
yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. 
Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah. 

Perlu perubahan 
Pasal 57 ayat (1) 
 

Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang 
merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 
56, Pasal 178. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 
2011 poin nomor 279 disebutkan bahwa 
menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang 
terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. 
Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah. 
 
Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
dimaksud ddalam ayat (2)”. 

Perlu perubahan 
Pasal 59 ayat 1 

Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang 
merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 
178 ayat (1). Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 
2011 poin nomor 279 disebutkan bahwa 
menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang 
terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. 
Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah. 
 
Dalam pelaksanaannya hak eksekusi kreditor dirasa 
terlalu singkat yaitu hanya 2 (dua) bulan. Perlu 
dipertimbangkan untuk menambahkan waktu 
eksekusi tersebut (Narasumber FGD BPHN) 

Perlu perubahan 
Pasal 59 ayat (2) 

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

Perlu perubahan 
Pasal 67 ayat (3) 

Tidak jelas merujuk kepada pasal perUU yang mana 
(HIR/RIB/RV) 

Perlu perubahan 
Pasal 68 ayat (2) 

Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang 
merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 
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84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 
ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 
184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), 
Pasal 186, Pasal 188, dan Pasal 189. Dalam lampiran 
II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 
disebutkan bahwa menghindari pengacuan ke pasal 
atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat 
bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini 
perlu diubah. 

Perlu perubahan 
Pasal 71 ayat (2)  

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

Perlu perubahan 
Pasal 72 

Tidak jelas apa yang dimaksud dengan kerugian 
terhadap harta pailit dalam pasal ini.  

Perlu perubahan 
Pasal 74 ayat (2) 

Laporan kurator bersifat terbuka untuk umum dan 
dapat dilihat oleh setiap orang, namun rumusan ini 
menjadi tidak jelas media apa yang digunakan untuk 
menampilkan laporan tersebut. Lalu, menjadi 
tanggungjawab siapa untuk mempublikasikan 
laporan kurator tersebut, apakah kurator yang 
bersangkutan ataukah Hakim Pengawas?  

Perlu perubahan 
Pasal 78 ayat (1) 

Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang 
merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 
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83 dan Pasal 84. Dalam lampiran II UU Nomor 12 
Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan bahwa 
menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang 
terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. 
Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah. 

Perlu perubahan 
Pasal 83 ayat (2) 

Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang 
merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 
106, Pasal 107, Pasal 184 dan Pasal 186. Dalam 
lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 
279 disebutkan bahwa menghindari pengacuan ke 
pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat 
bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini 
perlu diubah. 

Perlu perubahan 
Pasal 93 ayat (1) 

Ketentuan dalam pasal ini mengatur mengenai 
lembaga paksa badan atau dikenal dengan Gijzeling. 
Dalam menerapkan ketentuan ini perlu 
dipertimbangkan mengenai biaya yang timbul dari 
penahanan tersebut. Walaupun dalam ayat 5 
disebutkan bahwa biaya penahanan dibebankan 
kepada harta pailit sebagai utang harta pailit. Namun 
demikian implementasi dari ketentuan ini perlu 
dipertanyakan efektifitasnya. Dalam FGD yang 
diselenggarakan oleh BPHN, narasumber dalam 
paparan yang dibuatnya disebutkan bahwa Gijzeling 
ini tidak efektif.  

Perlu perubahan 
Pasal 95 

Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang 
merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 
98, Pasal 110 dan Pasal 121. Dalam lampiran II UU 
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Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan 
bahwa menghindari pengacuan ke pasal atau ayat 
yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. 
Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah. 

Perlu perubahan 
Pasal 107 
 

Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang 
merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu 185. 
Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin 
nomor 279 disebutkan bahwa menghindari 
pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah 
pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan 
dalam pasal ini perlu diubah. 

Perlu perubahan 
Pasal 127 ayat 3 

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

Perlu perubahan 
Pasal 127 ayat (3) 

Tidak jelas merujuk kepada pasal perUU yang mana 
(HIR/RIB/RV) 

Perlu perubahan 
Pasal 144  

Pelaksanaan hak mengajukan usulan perdamaian 
oleh debitor tidak realistis. Alasannya, hak untuk 
mengajukan usulan perdamaian dalam pasal 144 
adalah hak debitor pailit, tetapi pengajuan 
berdasarkan Pasal 145 UU Kepailitan tidak adil bagi 
debitor pailit yang masih memiliki upaya hukum. 
Rumusan kalimat dalam Pasal 145 ayat (1) masih 
perlu diperbaiki dengan menggunakan kalimat yang 
lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti 
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dan kerancuan.  
 
Selain itu, dalam rumusan pasal ini ditemukan 
ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal 
setelahnya yaitu Pasal 147. Dalam lampiran II UU 
Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan 
bahwa menghindari pengacuan ke pasal atau ayat 
yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. 
Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah. 

Perlu perubahan 
Pasal 179 ayat (6) 
 

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

Perlu perubahan 
Pasal 183 ayat (2)  

Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 nomor 
272 disebutkan: teknik pengacuan dilakukan dengan 
menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan atau Peraturan 
Perundang-Undangan yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 
........ 
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana 
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dimaksud ddalam ayat (1)” sehingga perlu diubah 
menjadi “sebagaimana dimaksud ppada ayat (1).  

Perlu perubahan Pasal 
202 ayat (1) 

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

Perlu perubahan Pasal 
228 ayat (3) 

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

Perlu perubahan Pasal 
233 

Tidak jelas merujuk kepada pasal perUU yang mana 
(HIR/RIB/RV) 

Perlu perubahan Pasal 
242 ayat (1). 

Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang 
merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 
245. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 
poin nomor 279 disebutkan bahwa menghindari 
pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah 
pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan 
dalam pasal ini perlu diubah. 
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Perlu perubahan Pasal 
247 ayat (2) 

Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang 
merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 
274 dan Pasal 275. Dalam lampiran II UU Nomor 12 
Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan bahwa 
menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang 
terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. 
Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah. 

Perlu perubahan Pasal 
269 ayat (2) 

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

Perlu perubahan Pasal 
286 

Status tagihan kreditor yang dibantah dalam PKPU. 
UU Kepailitan tidak secara jelas menentukan nasib 
kreditor yang dibantah oleh pengurus PKPU. Lalu, 
apakah setelah PKPU tercapai perdamaian maka 
kreditor yang tagihannya dibantah masih memiliki 
hak-haknya, atau adakah upaya hukum lain yang 
diberikan UU Kepailitan. Pasal 286 UU Kepalitian 
menyebutkan perdamaian yang telah disahkan 
mengikat bagi semua kreditor konkuren. 

Perlu perubahan Pasal 
299 

Tidak jelas merujuk kepada pasal perUU yang mana 
(HIR/RIB/RV) 

Ubah Penjelasan Pasal 
3 Ayat (1)  

Tidak jelas merujuk kepada pasal perUU yang mana 
(HIR/RIB/RV) 
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Perlu ada sinkronisasi 
dan harmonisasi 
peraturan perundang-
undangan terkait 
pembebasan lahan 
dalam pembuatan 
jalan tol sehingga 
tidak terjadi tumpang 
tindih. 

Terkait masalah pembebasan lahan dalam 
pembuatan jalan tol sebagaimana Pasal 61 Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, 
terdapat beberapa peraturan yang sinkron dan 
beberapa lainnya terjadi tumpang tindih. UU tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum menyebutkan, pembuatan tol 
yang diperuntukkan bagi kepentingan umum harus 
dilakukan, dan tidak ada kepentingan lain yang bisa 
menentangnya. Namun, dalam UU Lahan Pertanian 
Pangan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani. 
Dalam UU Lahan Pertanian Pangan disebutkan, lahan 
yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian 
pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang 
dialihfungsikan. Sementara UU Pengelolaan Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil menyebutkan, izin lokasi 
diberikan dalam luasan dan waktu tertentu. Artinya, 
ketika lahan pesisir dan pulau- pulau kecil digunakan 
untuk pembangunan tol, dimungkinkan akan 
bermasalah dalam kaitan rentang waktu, di mana 
dalam pembangunan tol dimungkinkan dalam 
rentang waktu tak terhingga, sedangkan dalam UU 
ini penggunaan lahan hanya dalam batasan waktu 
tertentu. Dalam UU Perkebunan, penggunaan lahan 
perkebunan untuk jalan tol bertentangan dengan 
nilai fungsi UU Perkebunan. Selain itu, dengan alasan 
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apa pun pembukaan lahan dengan cara membakar 
tidak diperbolehkan. Maka dari itu, jika dalam 
pembangunan tol membutuhkan pembukaan lahan 
dengan cara membakar, hal itu melanggar UU 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Sementara dalam UU Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani disebutkan, ketika terjadi 
pembuatan jalan tol dan kemudian lahan petani 
tersebut yang digunakan, akan dimungkinkan 
melanggar UU Perlindungan dan Pemberdayaan 
Petani. Di lain sisi, terdapat aturan yang lebih sinkron 
terhadap pembebasan lahan bagi pembangunan 
jalan tol. UU Kelautan disebutkan bahwa 
pembangunan jalan tol yang menggunakan lahan 
laut dapat dilakukan dengan izin lokasi yang diatur 
dalam UU. Dalam UU Pokok-pokok Dasar Agraria 
mengakomodasi hak guna bangunan hapus karena 
adanya kepentingan umum (pembangunan jalan tol). 
Adanya dualisme hukum tersebut menjadi pekerjaan 
rumah bagi para pihak terkait permasalahan tentang 
regulasi infrastruktur jalan tol. 

Perlu 
dipertimbangkan 
koordinasi dengan 
institusi lain seperti 
dengan Telkom, PLN, 
dan lain lain untuk 
diberikan jalur khusus 
agar pembangunan 
jaringan melalui 

Terkait dengan hak masyarakat selaku pengguna 
jalan, sebagaimana Pasal 62 Undang-Undang Nomor 
38 Tahun 2004 tentang Jalan, perlu dipertimbangkan 
koordinasi dengan institusi lain seperti dengan 
Telkom, PLN, dan lain lain untuk diberikan jalur 
khusus agar pembangunan jaringan melalui kabel-
kabel di bawah tanah dari institusi tersebut tidak 
menganggu masyarakat sebagai pengguna jalan. Jadi 
perlu dipikirkan pengaturan jalan sebagai jaringan 
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kabel-kabel di bawah 
tanah dari institusi 
tersebut tidak 
menganggu 
masyarakat sebagai 
pengguna jalan. 

transportasi sehingga tidak ada lagi konflik dengan 
Telkom, PLN, dan lain-lain di bdan jalan.  
 

Perlu perubahan  
Pasal 2 

Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam 
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya 
masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab. 
TIDAK SESUAI DENGAN ASAS Kebangsaan DENGAN 
INDIKATOR: Tidak ditemukannya ketentuan yang 
dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan 
pihak asing 

Perlu perubahan  
Pasal 3 

Tujuan  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan dapat dituangkan dalam penjelasan 
umum dalam lampiran undang-undang dan dalam 
naskah akademiknya. Jika ketetentuan mengenai 
tujuan ini dibtuhkan dalam suaut peraturan 
perundang-undangan maka dirumuskan dalam salah 
satu butir pasal tentang ketentuan umum. Hal ini 
sbgmn dimaksud dalam petunjuk no. 98 huruf c, 
Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Peraturan Perundang-Undangan 

Perlu perubahan  
Pasal 4 

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu 
butir pada pasal 1 tentang ketentuan umum. 
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Perlu perubahan  
Pasal 5 
 

Peran jalan sebagai sarana transportasi sudah 
tercermin dalam pasal ini, sehingga ketentuan dalam 
pasal ini sudah sesuai dengan asas materi muatan 
TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Keadilan. INDIKATOR: 
Peluang yang sama bagi setiap warga negara terhaap 
akses pemanfaatan sumber daya 

Perlu perubahan  
Pasal 6 

Fungsi jalan sesuai peruntukannya bagi lalu lintas 
umum serta kelancaran distribusi barang dan jasa 
yang di butuhkan masyarakat umum. Ketentuan 
dalam pasal ini sudah sesuai dengan asas materi 
muatan. TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Keserasian, 
dan Keselarasan. INDIKATOR: Mengedepankan fungsi 
kepentingan umum 

Perlu perubahan  
Pasal 7 

Pembagian sistem jaringan jalan atas jaringan jalan 
primer dan sekunder merupakan satu sistem yang 
mengedepankan pembagian dari fungsi suatu jalan 
untuk pelayanan distribusi barang dan jasa untuk 
kepentingan umum. Ketentuan dalam pasla ini sudah 
sesuai dengan asas materi muatan. TIDAK SESUAI 
DENGAN ASAS: Keseimbangan, Keserasian, dan 
Keselarasan. INDIKATOR: Mengedepankan fungsi 
kepentingan umum 

Perlu perubahan  
Pasal 12 

Yang dimaksud dengan perbuatan yang 
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah 
setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat 
mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak 
atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping 
yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan 
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kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan 
prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan 
jalan. Pasal ini sudah sesuai dengan asas materi 
muatan. TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Ketertiban 
dan Kepastian Hukum. INDIKATOR: Kejelasan sanksi 
terhadap pelanggaran: 

Perlu perubahan 
Pasal 13 

Jalan merupakan fasilitas umum yang harus dikuasai 
oleh negara, karena berpengaruh kepada hajat hidup 
orang banyak. Ketentuan pasal ini sudah sesuai 
dengan asas materi muatan tidak sesuai dengan 
asas: kenusantaraan. Indikator: Pengedepanan 
kepemilikan dan keikutsertaan nasional 

Perlu perubahan  
Pasal 14 

Dalam ayat (2) mengenai wewenang 
penyelenggaraan jalan nasional selain tentang 
pengaturan, pembinaan, pembangunan dan 
pengawasan juga harus ditambahkan mengenai 
perencanaannya sehingga pembangunan jalan akan 
sinergis dengan rencana RTRW. Ketentuan pasal ini 
mesti diubah. TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: 
Kenusantaraan. INDIKATOR: Pembagian kewenangan 
Pusat dan daerah 

Perlu perubahan  
Pasal 51 

Seharusnya pemerintah tidak melakukan kerjasama 
dengan pengusahaan jalan tol, cukup cilakukan oleh 
BUMN saja. TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Ketertiban 
dan kepastian hukum. INDIKATOR: Transparansi 
/keterbukaan 
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Perlu perubahan  
Pasal 59 

Ketentuan dalam pasal ini bertentangan dengan 
pasal 58 sehingga akan terjadi kesewenang-
wenangan dalam pelaksanaannya 
Tidak sesuai dengan asas: Keadilan 
Indikator: Adanya penggantian kerugian pada 
masyarakat daerah terpencil 

Perlu perubahan 
Pasal 61 

Pembangunan jalan tol memerlukan pengadaan 
tanah. Pengadaan tanah tersebut berhubungan erat 
dengan tanah milik masyarakat, serta berhubungan 
dengan RTRW yang sudah ditetapkan oleh karena itu 
perlu dipikirkan mengenai penggunaan tanah 
tersebut, jangan sampai merubah fungsi tanah yang 
sudah ditetapjkan sebagai lahan yang memang perlu 
dijaga kelestariannya seperti LP2B. Jadi dalam pasal 
ini perlu penjelasan khusus mengenai tanah yang 
akan digunakan untuk jalan tol tidak boleh 
mengganggu LP2B. TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: 
Keadilan. INDIKATOR: Adanya penggantian kerugian 
kepada masyarakat terjena dampak negatif 

Perlu perubahan 
Pasal 65 

Terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran 
terhadap jalan maka pidana denda yang dijatuhkan 
ditambah sepertiga dari denda yang dijatuhkan. 
Ketentuan pasal ini sudah sesuai dengan asas materi 
muatan TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Ketertiban dan 
kepastian hukum. INDIKATOR: Kejelasan sanksi 
terhadap pelanggaran 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017656

Rekomendasi  Penjelasan  

Pasal 63, Ps. 64 
Perlu dikaji kembali 
mengenai sanksi 
pidana dengan 
mempertimbangkan 
cost and benefit agar 
pelaksanaannya 
efektif dan efisien. 

- Sebanyak 27 pasal mendelegasikan PP  
- Terdapat PP dengan judul yang sama (PP 24/2006 

tentang Jalan) 
- Rasio pidana penjara dan denda tidak berpola, 

dan kurang mempertimbangkan  tingkat solvency 
masyarakat dan korporasi.  

TP  Denda  Penjara/  
kurungan  

Sengaja (Ps. 63)  
melakukan kegiatan 
yang mengakibatkan 
terganggunya fungsi 
jalan 

18 bln 1,5 Mliar 

melakukan kegiatan 
yang mengakibatkan 
terganggunya fungsi 
jalan di dalam ruang 
milik jalan 

9 bln 500 juta 

melakukan kegiatan 
yang mengakibatkan 
terganggunya fungsi 
jalan di dalam ruang 
pengawasan jalan 

3 bln 200 juta 

melakukan kegiatan 
penyelenggaraan jalan 
sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 42 

2 thn 2 Miliar 

melakukan kegiatan 
pengusahaan jalan tol 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 

15 thn 15 Miliar 
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Lalai (ps. 64)  
mengakibatkan 
terganggunya fungsi 
jalan di dalam ruang 
manfaat jalan 

3 bln 300 juta 

mengakibatkan 
terganggunya fungsi 
jalan di dalam ruang 
milik jalan 

2 bln 200 juta 

mengakibatkan 
terganggunya fungsi 
jalan di dalam ruang 
pengawasan jalan, 

12 hari 120 juta 

selain pengguna jalan 
tol dan petugas jalan tol 
yang karena 
kelalaiannya memasuki 
jalan tol 

7 hari 1,5 juta 

 

 
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu memperjelas 
tanggung jawab 
Menteri dan BNP2TKI 
dalam pelaksanaan 
kebijakan operasional 
terutama dalam 
melakukan 

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri tidak 
menyebutkan secara eksplisit tanggung jawab 
pemerintah sendiri, terutama dalam pengertian 
secara langsung dan komprehensif, dalam hal 
penempatan dan perlindungan TKI. Secara prinsip 
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pengawasan TKI 
supaya terhindar dari 
tumpang tindih. 

pemerintah mengemban seluruh tugas dan 
kewajiban dalam mengatur, membina, 
melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan 
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, 
namun dalam pasal-pasal berikutnya pemerintah 
justru menyerahkan persoalan-persoalan krusial 
terkait perlindungan TKI, seperti pemberian 
informasi dan pendidikan bagi TKI pada PPTKIS. 
Bahkan PPTKIS juga bertanggung jawab untuk 
mencari sebab kematian TKI, apabila ditemukan TKI 
yang meninggal dunia. Mengembalikan tanggung 
jawab perlindungan TKI pada pemerintah 
merupakan hal mendesak, terutama mengingat 
kerentanan TKI ketika bekerja di luar negeri. 

Perlu mempertegas 
pengaturan tata cara 
penerbitan Surat Izin 
Pengerahan (SIP) 
dengan menyebutkan 
secara tegas apakah 
BNP2TKI atau 
Kementerian Tenaga 
Kerja yang berwenang 
menerbitkan SIP. 

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 
tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia Di Luar Negeri masih menyebutkan 
bahwa Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan 
melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari 
Menteri. Tata cara penerbitan Surat Izin Pengerahan 
(SIP) sebaiknya secara tegas disebutkan apakah 
BNP2TKI atau Kementerian Tenaga Kerja yang 
berwenang menerbitkan SIP. Hal ini untuk 
menghindari terjadinya dualisme pelayanan seperti 
yang terjadi selama ini, dimana BNP2TKI dan 
Kemenakertrans sama-sama menerbitkan SIP 
sehingga membingungkan PPTKIS. Memang pada 
bulan Oktober 2014 Kemenakertrans telah 
menerbitkan Peraturan Menteri yang menyatakan 
bahwa SIP dikeluarkan oleh BNP2TKI, namun untuk 
menjaga agar dualisme penerbitan SIP tidak terjadi 
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lagi sebaiknya disebutkan secara tegas instansi 
mana yang berhak menerbitkan SIP. Informan dari 
sector swasta mengatakan bahwa surat izin 
pengarahan (SIP) serta rekomendasi perekrutan 
dikeluarkan atau diterbitkan oleh BNP2TKI sebagai 
lembaga teknis pelaksana penempatan 
perlindungan tenaga kerja ke luar negeri. Di provinsi 
Bali mengenai Tata Cara Penempatan 
bahwa PPTKIS yang akan melakukan perekrutan 
wajib memiliki SIP dari Menteri. Seharusnya SIP 
bukan dari Menteri, melainkan dari BN2PTKI. Hal ini 
dilakukan berdasarkan Surat Keputusan 
Menarkertrans RI Nomor 378 Tahun 2014 tentang 
Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan, 
bahwa Kepala BNP2TKI mempunyai tugas 
menerbitkan SIP. (tercantum dalam diktum kedua 
huruf b). Menurut informan di Bali mengenai aturan 
yang dikeluarkan BNP2TKI dengan Depnaker yang 
membingungkan PPTKIS untuk pengurusan Surat 
Izin Pengerahan (SIP). Awal tahun 2014, pengurusan 
SIP di Depnaker Jakarta. Hal ini menyusahkan PPTKIS 
harus bolak-balik Bali-Jakarta-Bali. Aturan yang 
berbeda-beda antara Depnaker dengan BNP2TKI 
kejelasannya harus mengikuti aturan yang mana 
yang diberlakukan sebagai PPTKIS. Lebih lanjut 
informan menyebutkan, PPTKIS atau manning agent 
harus mengurus Surat Izin Usaha Perekrutan dan 
Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) sesuai dengan 
Permenhub Nomor 84 Tahun 2013. 
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Perlu dilakukan 
perekrutan calon TKI 
melalui sistem 
perekrutan satu atap 
oleh pemerintah 
daerah 

Perlu Revisi Pasal 34, 35, 37, 38 dan 39 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia Di Luar Negeri mengenai Perekrutan TKI 
agar sistem perekrutan satu atap oleh pemerintah 
daerah. Dengan sistem tersebut, peran perekrutan 
yang selama dipegang ini oleh PPTKIS dialihkan ke 
ke pemerintah daerah. Dengan pengalihan peran 
tersebut, informan mengemukakan peran PPTKIS 
akan berkurang sehingga sistem terbuat akan 
mempersempit ruang PPTKIS untuk ―berulah. 
Selain itu, dalam revisi, perlu dipertimbangkan 
mengenai shelter/penampungan sementara untuk 
TKI yang mengalami kasus/sedang dalam penaganan 
kasus. Di shelter tersebut juga harus tersedia tenaga 
pendamping. Namunterdapat informan yang 
mengatakan Surat izin pengarahan serta 
rekomendasi perekrutan dikeluarkan atau 
diterbitkan oleh BNP2TKI sebagai lembaga teknis 
pelaksana penempatan perlindungan tenaga kerja 
ke luar negeri. Perlu diadakan sistem pelayanan satu 
atap untuk mempercepat, mempermudah, dan 
murah proses penempatan Tenaga Kerja ke luar 
negeri. Berdasarkan fakta di lapangan, maka 
hendaknya perekrutan CTKI dilakukan oleh 
Pemerintah saja. Jika perekrutan CTKI tetap 
melibatkan PPTKIS, dilakukan pelayanan satu atap. 
Dalam satu atap tersebut terdapat berbagai unsur 
dari pemerintah yaitu dinas tenaga kerja, BP3TKI, 
imigrasi, dinas kependudukan dan catatan sipil, 
kepolisian dan PPTKIS. Dalam pelayanan satu atap 
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tersebut semua biaya dokumen tidak dikenai biaya 
dengan slogan gratis, cepat dan aman. Kelebihan 
pelayanan satu atap selain bisa menghindari tindak 
kejahatan yang dialami CTKI dapat juga menghindari 
CTKI/TKI illegal dan pengawasan lebih mudah 
dilakukan. Sehingga dokumendokumen yang dimiliki 
oleh CTKI benar apa adanya 

 Tidak dipungkiri bahwa pemalsuan dokumen-
dokumen sering dilakukan oleh CTKI sendiri maupun 
oleh calo-calo ataupun oleh PPTKIS. Terkait dengan 
kelengkapan dokumen, saat ini aturan tidak 
mengharuskan surat keterangan kelakuan baik CTKI. 
Seharusnya ke depan, surat keterangan kelakuan 
baik harus dimasukan sebagai salah satu 
persyaratan CTKI. Perekrutan CTKI selama ini 
dilakukan petugas rekrut/petugas lapangan dari 
PPTKIS masing-masing tanpa mengikutsertakan 
petugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kota Kupang. Merekrut CTKI yang terdaftar di Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang, sampai 
dengan saat ini belum berjalan sesuai dengan 
harapan karena perekrutan dilakukan sendiri oleh 
PPTKIS dan masyarakat langsung mendatangi PPTKIS 
untuk mengajukan diri sebagai CTKI.  
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Perlu revitalisasi 
tanggung jawab 
negara untuk 
memberikan 
perlindungan kepada 
TKI karena saat ini 
terlampau banyak 
pembebanan tanggung 
jawab perlindungan 
yang sesungguhnya 
menjadi tanggung 
jawab eksklusif negara 
(dalam hal ini 
pemerintah) kepada 
PPTKIS. 

 

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 
tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia Di Luar Negeri menyebutkan bahwa 
pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung 
jawab untuk memberikan perlindungan kepada 
calon TKI/TKI se-suai dengan perjanjian 
penempatan. Hal ini menunjukkan adanya 
inkonsistensi dengan pasal yang lain antara lain 
Pasal 82 yang memberikan wewenang agar PPTKIS 
‘bertanggung jawab untuk memberikan 
perlindungan kepada CTKI/TKI sesuai dengan 
perjanjian kerja.’ Sementara dalam Pasal 6 dan Pasal 
7 
menegaskan kewajiban pemerintah un-tuk 
memberikan dan meningkatkan upaya perlindungan 
TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa 
penempatan, dan masa purna penempatan. 
Penyerahan kewajiban pemerintah dalam hal 
perlindungan TKI pada pihak lain yang jelas 
orientasinya adalah bisnis dan bukan perlindungan, 
merupakan suatu inkonsistensi. Inkonsistensi ini 
akan mempengaruhi bentuk sistem pengawasan 
dan penegakan hukum dalam pelaksanaannya di 
lapangan.  
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Perlu mempertegas 
penegakan hukum 
dalam rangka 
memberikan 
perlindungan calon 
TKI/TKI dalam 
mewujudkan 
terjaminnya 
pemenuhan hak-
haknya sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan, baik 
sebelum, selama, 
maupun sesudah 
bekerja.  

Ketentuan perlindungan dalam Pasal 1 angka 4 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia Di Luar Negeri secara khusus tidak 
menjabarkan dengan jelas sehingga menyulitkan 
pada tataran pelaksanaan bagi pelaksana di daerah, 
dan definisi TKI yang masih terlalu umum khususnya 
di lapangan terdapat TKI formal, TKI informal, TKI 
pelaut, TKI cuti yang mempunyai karakteristik 
tertentu, sehingga tidak nampak pengaturan hak 
dan kewajiban secara spesifik tersebut. 

Perlu mempertegas 
pengaturan tugas 
perlindungan 
Perwakilan Republik 
Indonesia secara 
progresif agar tidak 
sekedar menerima 
laporan tetapi juga 
memberikan 
perlindungan. 
 

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 
tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia Di Luar Negeri menugaskan pada 
PPTKIS untuk mengurus perubahan perjanjian kerja 
TKI dengan membuat perjanjian kerja baru dan 
melaporkan kepada Perwakilan RI. Namun, dalam 
kenyataannya, banyak TKI yang justru mendapatkan 
kesulitan dengan menyerahkan urusan perjanjian 
kerja baru dan/atau perpanjangan paspor, karena 
para TKI yang bekerja sebagai PRT sesungguhnya 
lebih membutuhkan suatu representasi hukum 
kepembelaan negara daripada sekedar diuruskan 
oleh pihak PPTKIS yang lebih memiliki kepentingan 
mendapatkan fee dari proses tersebut. Pasal 
semacam ini kurang atau tidak melindungi para TKI 
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di luar negeri. Pasal ini juga kurang memberikan 
kejelasan apa yang semestinya dilakukan oleh 
Perwakilan RI lebih daripada sekedar menerima 
laporan begitu saja, tanpa peranan perlindungan. 
Pasal ini selayaknya dikaitkan dengan tugas 
perlindungan Perwakilan RI secara progresif.  

Perlu penguatan 
kesadaran hukum 
masyarakat bahwa 
pembatasan usia dan 
kualifikasi tertentu 
untuk TKI adalah hal 
yang penting.  
 

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 
tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia Di Luar Negeri mengatur bahwa 
perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI 
swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah 
berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) 
tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan 
pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 
berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam 
pelaksanaannya sulit menerapkan karena adanya 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019-020/PUU-
III/2005 yang membuat batasan umur TKI menjadi 
tidak jelas. Oleh karena itu penguatan kesadaran 
hukum masyarakat bahwa pembatasan usia dan 
kualifikasi tertentu untuk TKI perlu dilakukan oleh 
masyarakat itu sendiri, karena jika tidak dilakukan, 
meskipun tidak dilarang oleh hukum, tetapi akan 
sangat berisiko dan merugikan mereka sendiri. 
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Pasal 31 (1) Undang-
Undang Nomor 23 
Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian 

Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan 
oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik 
secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama.  
Pasal 31 ayat (2) : 
Dalam hal tidak ada badan usaha yang 
menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum, 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat 
menyelenggarakan sarana perkeretaapian.  
Ketentuan diatas sebetulnya memberikan peluang 
pengusahaan perkereapian bisa dilakukan oleh 
pemerintah baik itu BUMN maupun BUMD sendiri-
sendiri atau dengan bekerja sama, artinya bisa 
bekerjasama dengan pihak investor. 
Namun dalam implementasinya setelah 10 (sepuluh) 
tahun berlalu pasca diberlakukannya UU No. 23 
Tahun 2007 tentang Perkeretaapian hingga kini, 
penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia masih 
dimonopoli oleh Negara. 
Hal ini tampak pada Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor 219 tahun 2010 yang 
mengembalikan penyelenggaraan perkeretaapian 
seolah kembali dimonopoli oleh Negara melalui PT. 
KAI (Persero). Selain itu, tidak dilakukannya 
privatisasi juga tampak pada Anggaran Dasar PT. KAI 
(Persero) dan Laporan Tahunan PT. KAI (Persero) 
yang menunjukkan kepemilikan Negara didalamnya 
masih 100%. Tidak hanya itu, hingga saat inipun tidak 
ada pelaku usaha lain selain PT. KAI (Persero) yang 
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menyelenggarakan perkeretaapian umum di 
Indonesia.  
Pasca dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2007, selain 
berdampak pada tercabutnya kewenangan monopoli 
BUMN Badan Penyelenggara, yakni PT. KAI (Persero) 
dalam menyelenggarakan perkeretaapian, juga 
berdampak pada terbukanya peluang bagi pelaku 
usaha lain untuk menyelenggarakan perkeretaapian. 
Hal ini membuka fair competition dalam sektor 
perkeretaapian yang selama ini tertutup dimonopoli 
oleh Negara. Selain itu, UU 23 Tahun 2007 ini juga 
memberikan kewenangan kepada BUMN badan 
penyelenggara, untuk mandiri dan tidak bergantung 
kepada negara, mulai dari bekerjasama dengan 
swasta, hingga membagi kepemilikan kepada swasta 
untuk bersama-sama didalam satu tubuh 
menyelenggarakan perkeretaapian. 

Perlu harmonisasi 
antara Undang-
Undang Nomor 23 
Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian dengan 
Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah 
Daerah 

Dalam Pasal 92 ayat (2) dinyatakan bahwa 
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib mendapat izin dari pemilik prasarana 
perkeretaapian.  Tidak ada dasar hukum yang 
menyatakan secara langsung bahwa pemilik 
prasarana perkeretaapian adalah Kementerian 
Perhubungan namun dapat diinterpretasikan dari 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan 
(Perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta 
Api yang merupakan dasar hukum Peralihan bentuk 
Perusahaan Jawatan Kereta Api yang didirikan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
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1971 menjadi Perusahaan Umum (Perum) seperti 
yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 
16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) 
tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi 
Undang-Undang.  
 
Meskipun dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 
Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk 
Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perusahaan 
Umum (Perum) Kereta Api ini disebutkan dalam 
Pasal 2 ayat (2) bahwa “Dengan dialihkannya bentuk 
Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadi 
Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta 
Api dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM 
tersebut dengan ketentuan segala hak dan 
kewajiban, kekayaan dan termasuk seluruh pegawai 
Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api yang ada 
pada saat pembubarannya beralih kepada PERUM 
yang bersangkutan”.  Sehingga bila dibaca secara 
terpisah maka seluruh kekayaan PERJAN Kereta Api 
dulunya beralih kepada PERUM Kereta Api namun 
terdapat pengecualian yang dinyatakan dalam Pasal 
8 ayat (2) bahwa “Besarnya modal Perusahaan 
adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara 
yang telah tertanam di dalam Perusahaan Jawatan 
(PERJAN) Kereta Api pada saat dialihkan kecuali 
prasarana pokok berupa jalan kereta api, perlintasan, 
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jembatan, terowongan, perangkat persinyalan dan 
telekomunikasi, instalasi sentral listrik beserta aliran 
atas, dan tanah di mana bangunan tersebut terletak 
serta tanah daerah milik dan manfaat jalan kereta 
api”.  
 
Sehingga bisa diartikan bahwa sepanjang prasarana 
pokok berupa jalan kereta api, perlintasan, 
jembatan, terowongan, perangkat persinyalan dan 
telekomunikasi, instalasi sentral listrik beserta aliran 
atas, dan tanah di mana bangunan tersebut terletak 
serta tanah daerah milik dan manfaat jalan kereta 
api itu tidak beralih kepada PERUM Kereta Api 
sehingga prasarana perkeretaapian tersebut tetap 
menjadi milik Kementerian Perhubungan seperti 
yang dapat disimpulkan dari Pasal 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 tentang 
Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta 
Api menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) yaitu 
”Kedudukan Perusahaan Jawatan (PERJAN) tersebut 
pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini ada di dalam 
lingkungan Departemen Perhubungan” 
 
Oleh karena itu izin dari pemilik prasarana 
perkeretaapian dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian dianggap izin dari Kementerian 
Perhubungan. Selain memberikan izin Kementerian 
Perhubungan juga berwenang akan Pembangunan, 
pengoperasian, perawatan, dan keselamatan 
perpotongan antara jalur kereta api dan jalan (ayat 
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(3) yang menjadi kontraproduktif dengan Pasal 94 
ayat (2) bahwa Penutupan perlintasan sebidang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam 
implementasinya perlintasan sebidang seringkali 
dibuat memotong jalur kereta api untuk 
mempermudah kendaraan namun disisi lain 
keselamatan pengendara kendaraan bermotor yang 
melalui perlintasan sebidang dipertaruhkan apalagi 
bila perlintasan sebidang tersebut tidak memiliki 
rambu-rambu dan palang pintu yang akan tertutup 
bila ada kereta api yang lewat di perlintasan 
sebidang tersebut. Kementerian Perhubungan selaku 
pemberi izin tidak berwenang untuk menutup 
perlintasan sebidang yang dianggap membahayakan 
karena kewenangan ini diberikan kepada Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah sesuai Pasal 94 ayat (2) 
sedangkan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan 
Bidang Perhubungan UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah tidak diatur mengenai 
perlintasan sebidang sehingga Pasal 94 ayat (2) UU 
No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian ini tidak 
dapat dieksekusi. 

Bab XVI Pasal 186 UU 
No. 23 Tahun 2007 
tentang 
Perkeretaapian  

Penyidikan perkeretaapian diatur dalam Undang-
Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, 
dimana pada bab XVI pasal 186 ayat 1 disebutkan 
bahwa ”Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
bidang perkeretaapian dapat diberi kewenangan 
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
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tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan 
penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam 
Undang-Undang ini.” 
Selanjutnya: 
Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil berkoordinasi bersama dengan pihak Kepolisian 
Republik Indonesia sebagai penyidik pembantu, 
sebagaimana disebutkan pada Undang - Undang No. 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa 
”Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik 
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu 
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 
untuk melakukan penyidikan.”  maka berdasarkan 
peraturan tersebut telah jelas bahwasannya hanya 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Republik 
Indonesia yang telah terakreditasi dan diakui dengan 
sertifikat legal yang dapat melakukan penyidikan 
terhadap kejadian atau kecelakaan pada 
perkeretaapian. 
Tetapi di tingkat implementasi ternyata PPNS tidak 
melakukan penyidikan sebagaimana tersebut diatas 
apabila menyangkut kasus yang melibatkan orang. 
PPNS hanya bekerja sebagai penyidik ketika terjadi 
kecelakaan kereta dengan kereta. Jadi perlu 
penjelasan atau penegasan terkait hal tersebut 
(Revisi Pasal 186). 

Pasal 68 dan Pasal 
81,82 UU No. 23 
Tahun 2007  

Sebaiknya pengaturan pasal tidak terlalu jauh lebih 
baik berurutan saja. 
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Perlu menghilangkan 
inkonsistensi dan 
memperjelas 
konsepsi penanaman 
modal, apakah yang 
dimaksud adalah 
penanaman modal 
langsung saja, atau 
termasuk penanaman 
modal tidak langsung 
atau portofolio. 

Inkonsisten dengan Pasal 1 angka (1)  
Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan 
bahwa penanaman modal adalah segala bentuk 
kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal 
dalam negeri maupun penanam asing untuk 
melakukan usaha di wilayah negara RI. 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa 
Ketentuan dalam UU ini berlaku bagi penanaman 
modal di semua sektor di wilayah negara RI, 
sementara di penjelasan Pasal 2 ini menyebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal di 
semua sektor di wilayah negara RI adalah 
penanaman modal langsung dan tidak termasuk 
penanaman modal tidak langsung atau portofolio, 
artinya UUPM ini hanya mengatur penanaman modal 
langsung saja. Ini inkonsisten dengan definisi dari 
penanaman modal di Pasal 1 angka (1) UUPM.  
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Perlu memperjelas 
pemahaman mengenai 
asas perlakuan yang 
sama dan tidak 
mebedakan asal 
negara, sehingga tidak 
dimaknai 
sebagai adanya 
perlakuan yang sama 
terhadap penanam 
modal asing dan 
penanam modal dalam 
negeri, tetapi sebagai 
perlakuan yang sama 
terhadap semua 
negara asing, dengan 
tetap memberikan 
proteksi terhadap 
penanam modal dalam 
negeri 

Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
Disebutkan bahwa penanaman modal berdasarkan 
asas perlakuan yang sama dan tidak mebedakan asal 
negara. Hal ini berarti mengisyaratkan adanya 
perlakuan yang sama terhadap penanam 
modal asing dan penanam modal dalam negeri. 
Seharusnya penegasan perlakuan yang sama hanya 
berlaku untuk penanam modal dalam negeri, agar 
penanam modal dalam negeri mendapat prioritas 
yang utama. Perlakuan yang sama terhadap 
penanam modal asing dan penanam modal dalam 
negeri membuka peluang besar bagi investor untuk 
memperoleh kesempatan berinvestas di segala 
bidang. Prinsip persamaan dan tidak membedakan 
antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri 
telah melanggar amanat konstitusi mengenai 
pengelolaan perekonomian nasional karena 
mengarah pada liberalisasi ekonomi. 

Perlu memperjelas 
mekanisme dan 
ketentuan 
mengalihkan aset 
Penanam modal yang 
dimilikinya kepada 
pihak yang diinginkan 
oleh penanam modal 
sesuai 

Pasal 8 (1) d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal menyebutkan Penanam 
modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya 
kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Hal ini akan memunculkan ketidakpastian 
bagi tenaga kerja karena sewaktu-waktu perusahaan 
dapat melakukan pengalihan asset dengan 
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dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan agar tidak 
memunculkan 
ketidakpastian bagi 
tenaga kerja. 

cara menutup perusahaan, merelokasi usaha dan 
penanaman modalnya yang berakibat pada 
pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. 
Padahal hak atas pekerjaan adalah hak warga negara 
yang wajib dipenuhi oleh Negara. 

Perlu mempertegas 
penegakan hukum 
dengan memberikan 
sanksi terhadap 
perusahaan 
penanaman modal bila 
tidak mengutamakan 
tenaga kerja warga 
negara Indonesia. 
 

Pasal 10 (1) d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan 
Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan 
tenaga kerja warga negara Indonesia. (2) Perusahaan 
penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli 
warga negara asing untuk jabatan dan keahlian 
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. (3) Perusahaan penanaman 
modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja 
warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang 
mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan 
menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih 
teknologi kepada tenaga kerja warga negara 
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Dalam pasal tersebut tidak 
disebutkan dengan jelas mengenai sanksi terhadap 
perusahaan penanaman modal bila tidak melakukan 
sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007. 
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Perlu mempertegas 
penegakan hukum atas 
terlanggarnya syarat-
syarat yang harus 
dipenuhi untuk 
memperoleh 
kemudahan pelayanan 
perizinan dan 
perpanjangan di muka, 
agar tidak muncul 
persepsi masyarakat 
yang menganggap 
bahwa 
perpanjangan 
sekaligus di muka ini 
dapat mengurangi 
prinsip penguasaan 
oleh negara seperti 
yang tercantum dalam 
Pasal 33 ayat (3) UUD 
NRI Tahun 1945 
 
 
 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal menyebutkan: 
(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak 
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka 
sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas 
permohonan penanam modal, berupa: a. Hak Guna 
Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan 
puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan 
diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam 
puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga 
puluh lima) tahun;  
b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan 
jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat 
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 
50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 
30 (tiga puluh) tahun; dan c. Hak Pakai dapat 
diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun 
dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di 
muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun 
dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) 
tahun.  
(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka 
sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan 
persyaratan antara lain: a. penanaman modal yang 
dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan 
perubahan struktur perekonomian Indonesia yang 
lebih berdaya saing; b. penanaman modal dengan 
tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan 
pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai 
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dengan jenis kegiatan penanaman modal yang 
dilakukan; c. penanaman modal yang tidak 
memerlukan area yang luas; d. penanaman modal 
dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan e. 
penanaman modal yang tidak mengganggu rasa 
keadilan masyarakat dan tidak merugikan 
kepentingan umum. 
(3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah 
dilakukan evaluasi bahwa tanah-nya masih 
digunakan dan diusa-hakan dengan baik sesuai 
dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. 
(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah 
yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat 
diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh 
Pemerintah jika perusahaan penanaman modal 
menelantarkan tanah, merugikan kepentingan 
umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah 
tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian 
hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang 
pertanahan. Jika syarat-syarat tersebut di atas tidak 
dipenuhi secara benar dan ditegakkan secara tegas 
maka perlu diantisipasi adanya persepsi masyarakat 
bahwa perpanjangan sekaligus di muka ini dapat 
mengurangi prinsip penguasaan oleh negara seperti 
yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 
Tahun 1945, sehingga hal tersebut dapat 
mengakibatkan terbatasnya kewenangan negara 
untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan. 
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Perlu merevisi UU 
Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman 
Modal 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal perlu direvisi karena menyangkut perubahan 
UU UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah. Dalam revisi ini juga harus diatur kerjasama 
antara investor dengan Koperasi dan BUMDes 

Perlu perubahan  
Pasal 3 

- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Asas 
merupakan nilai yang menjiwai seluruh norma 
yang berisi pengaturan. Oleh karena itu, 
sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas 
dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah 
akademik. 

- Tanpa harus menyebutkan asas, seharusnya 
bunyi norma dalam suatu pasal sudah 
mencerminkan asas dari pasal tersebut, 
misalnya Pasal 1 ayat (1) KUHP yang diartikan 
sebagai asas legalitas, tanpa harus menyebutkan 
asas legalitas dalam bunyi pasalnya.  

- Penyebutan tujuan penyelenggaraan 
penanaman modal tidak diperlukan, karena 
tidak akan operasional (tidak memiliki operator 
norma). Tujuan dapat dituangkan dalam 
penjelasan umum dari UU dan naskah 
akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka 
harus dituangkan dalam bentuk penulisan 
norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.  

- Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai 
operator norma tersebut. Sehingga norma ini 
memiliki konsekuensi jika tidak tercapai 
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tujuannya. 

Perlu perubahan 
penjelasan 
Pasal 3 ayat (1) huruf d 

Ketentuan ini ideal, namun dalam penjelasannya 
mengandung makna yang diperluas, yang dapat 
diartikan bahwa asas ini dapat diberlakukan antara 
penanam modal dalam negeri dan penenam modal 
asing. Non diskriminasi ini diberlakukan terhadap 
pemodal dalam negeri dengan pemodal dalam 
negeri lainnya atau antara pemodal asing dengan  
pemodal asing lainnya. Sedangkan anatara pemodal 
dalam negeri dan pemodal asing, tetap harus ada 
keberpihakan. Seharusnya perlakuan yang sama 
hanya berlaku di antara penanam modal dari 
Negara lain, sedangkan penanam modal dalam 
negeri tidak termasuk dalam kategori yang 
dimaksud asas tsb. Perlakuan yang sama terhadap 
penanam modal asing dan penanam modal dalam 
negeri tentu saja membuka peluang besar bagi para 
investor asing untuk memperoleh kesempatan 
berinvestasi disegala bidang. Prinsip persamaan 
dan tidak membedakan antara pemodal asing dan 
pemodal dalam negeri telah melanggar amanat 
konstitusi mengenai pengelolaan perekonomian 
nasional karena mengarah pada liberalisasi 
ekonomi. Potensi ekses negatifnya adalah 
mengesampingkan kepentingan nasional. 

Perlu perubahan  
Pasal 4 

- Pada ayat (1) dijelaskan tujuan Pemerintah 
menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. 
“Kebijakan dasar” penanaman modal yang 
dimaksud ini apakah keseluruhan yang dimaksud 
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dalam UU ini atau hanya bagian tertentu saja 
yang disebut “Kebijakan Dasar”. Hal ini belum 
dijelaskan dalam UU ini. 

- Pada penjelasan ayat 2 huruf a dinyatakan 
bahwa Pemerintah tidak membedakan 
perlakuan terhadap penanam modal yang telah 
menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali 
ditentukan lain oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan.     

- Maksud dari ditentukan lain oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan di penjelasan 
ini sangat tidak jelas. Seharusnya disebutkan 
ketentuan PUU apa yang dimaksud. Apalagi 
adanya “kecuali ditentukan lain”. Ini harus 
dijelaskan. 

Perlu perubahan Pasal 
5  

Dalam penjelasannya ketentuan PUU-nya tidak 
disebutkan PUU apa saja yang terkait, sehingga 
kurang jelas. Oleh karena itu sebaiknya dalam 
penjelasan juga dirujuk ketentuan puu yang 
dimaksud. 

Perlu perubahan Pasal 
6 
 

Dalam penjelasannya ketentuan PUU-nya tidak 
disebutkan PUU apa saja yang terkait, sehingga 
kurang jelas. Oleh karena itu sebaiknya pasal 6 
dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan puu yang 
dimaksud. 

Perlu perubahan Pasal 
8 
 

Dalam penjelasannya ketentuan PUU-nya tidak 
disebutkan PUU apa saja yang terkait, sehingga 
kurang jelas. Sebaiknya dalam penjelasan juga 
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 dirujuk ketentuan puu yang dimaksud. 

Perlu perubahan Pasal 
10 

Dalam penjelasannya ketentuan PUU-nya tidak 
disebutkan PUU apa saja yang terkait, sehingga 
kurang jelas. Sebaiknya dalam penjelasan juga 
dirujuk ketentuan puu yang dimaksud. 

Perlu perubahan Pasal 
12 

Keseluruhan Pasal 12 UUPM menganut paham 
liberalisasi ekonomi yang tidak sesuai dengan 
sistem ekonomi Indonesia seperti yang dimaksud 
UUD 1945 karena dilandasi pada semangat 
pemberian pembebasan yang seluas-luasnya bagi 
para penanam modal dan mereduksi peran dan 
kedaulatan negara yang diamanatkan Pasal 33 UUD 
1945 

Perlu perubahan Pasal 
12 ayat (4) 

Pasal ini memberikan peluang besar kepada 
Presiden untuk menentukan kriteria bidang usaha 
terbuka sehingga akan berpotensi besar Peraturan 
Presiden sarat dengan kepentingan pribadi dan 
kelompok-kelompok tertentu, terutama para 
pemodal asing. 

Perlu perubahan Pasal 
17 
 

Dalam penjelasannya ketentuan puu-nya tidak 
disebutkan puu apa saja yang terkait, sehingga 
kurang jelas. Sebaiknya dalam penjelasan juga 
dirujuk ketentuan puu yang dimaksud 
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Perlu memperjelas 
bahwa perseroan 
terbatas bukan 
merupakan badan 
hukum yang 
merupakan 
”persekutuan modal” 
yang didirikan 
berdasarkan 
”perjanjian”. 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas dalam 
pendefinisian perseroan terbatas ditetapkan bahwa, 
perseroan terbatas merupakan badan hukum yang 
merupakan ”persekutuan modal” yang didirikan 
berdasarkan ”perjanjian. 
 
Dalam praktek pembuatan akta pendirian perseroan 
terbatas dihadapan Notaris, bentuk akta pendirian 
perseroan terbatas dibuat dalam bentuk ”akta 
partij/akta pihak” yang berisi ”pernyataan deklarasi 
pendirian” perseroan terbatas, hal ini dapat terlihat 
pada kalimat yang terdapat dalam ”acuan” standar 
draft akta pendirian dan anggaran dasar perseroan 
terbatas dengan kalimat: ”para penghadap bertindak 
untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya 
sebagaimana tersebut di atas dengan ini 
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin 
dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju 
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan 
terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana 
termuat dalam akta ini, (untuk selanjutnya cukup 
disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut:”. 
Dalam akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat 
dihadapan Notaris tidak mencerminkan pendirian 
perseroan terbatas didasarkan pada sebuah 
perjanjian dan tidak juga tercermin adanya 
persekutuan modal 
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Oleh karena itu dalam rangka rencana 
revisi/perubahan UU 40/2007, perlu dilakukan 
peninjauan ulang terhadap ”prinsip dan dasar” 
pendirian perseroan terbatas yang di dalam 
ketentuan UU 40/2007 menggunakan prinsip dan 
dasar ”perseroan terbatas merupakan persekutuan 
modal yang didirikan berdasarkan perjanjian”, sebab 
dalam praktek dan kenyataannya pendirian 
perseroan terbatas merupakan: 

a. pemisahan harta kekayaan pribadi/orang atau 
badan hukum yang dilakukan dalam rangka 
investasi/penanaman modal untuk memperoleh 
keuntungan dengan menjalankan suatu kegiatan 
usaha; 

b. pernyataan deklarasi dari para pendiri perseroan 
yang bersama-sama mendeklasikan pendirian 
perseroan terbatas dengan membuat akta 
pendirian perseroan terbatas dihadapan Notaris 
yang memuat anggaran dasar yang merupakan 
aturan hukum dalam mengelola, menjalankan 
dan mengatur segala hal dalam perseroan 
terbatas yang didirikan dan dalam menjalankan 
kegiatan usaha 

Perlu dipikirkan 
kembali keberadaan 
organ Dewan 
Komisaris sebagai 
kewajiban organ yang 
harus ada dalam 
perseroan terbatas 

Dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor  40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, ”Dewan 
Komisaris”, yang mempunyai tugas dan kewenangan 
melakukan: 
a. pengawasan atas kebijakan pengurusan 
pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun 
usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada 
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untuk melakukan 
pengawasan dalam 
perseroan 
terbatas sebagai 
sebuah organ yang 
”tentatif/pilihan” 
diadakan apabila 
diperlukan dan 
dianggap perlu oleh 
para 
pendiri/pemegang 
saham dalam 
perseroan 

Direksi; 
b. berdasarkan keputusan RUPS, Dewan 
Komisaris dapat diberi kewenangan untuk 
mengambil keputusan tentang besarnya gaji dan 
tunjangan anggota Direksi (Pasal 96) dan sesuai 
ketentuan Pasal 99 ayat (2) berhak mewakili 
perseroan dalam hal terjadi peristiwa yang 
ditetapkan dalam Pasal 99 ayat (1), serta sesuai 
ketentuan Pasal 106 ayat (1) Dewan Komisaris dapat 
memberhentikan sementara anggata Direksi dengan 
menyebutkan alasannya 
 
Bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 52 KUHD 
keberadaan Komisaris dalam perseroan terbatas 
”tidak wajib ada”, akan tetapi apabila diadakan 
organ Komisaris maka tugas dan kewenangan 
Komisaris semata-mata hanya untuk pengawasan 
atas para pengurus dan tidak melakukan pengurusan 
yang mewakili perseroan. Ketentuan dalam UU 
40/2007 yang mewajibkan harus ada organ Dewan 
Komisaris dalam praktek menimbulkan 
permasalahan dan persoalan akan ketersediaan 
tenaga kerja yang dapat didudukkan sebagai anggota 
Dewan Komisaris, yang berdampak pada pendiri 
perseroan/pemegang saham perseroan akhirnya 
duduk sebagai Komisaris perseroan dan 
menempatkan ”figur” orang sebagai Direktur 
fiktif/anggota Direksi fiktif, bahkan menempatkan 
”figur” orang sebagai Komisaris fiktif/anggota Dewan 
Komisaris fiktif. Oleh karena itu dalam rangka revisi 
UU 40/2007 
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Keberadaan organ Dewan Komisaris perlu 
dipertimbangkan kembali sebagai kewajiban organ 
yang harus ada dalam perseroan terbatas untuk 
melakukan pengawasan dalam perseroan terbatas 
sebagai sebuah organ yang ”tentatif/pilihan” 
diadakan apabila diperlukan dan dianggap perlu oleh 
para pendiri/pemegang saham dalam perseroan. 

Perlu memperjelas 
bahwa perseroan 
terbatas tidak harus 
didirikan 2 orang atau 
lebih karena 
pengaturan demikian 
mengandung 
inkonsistensi 
pengaturan yang 
menyulitkan 
penegakannya. 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan 
bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih 
dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa 
Indonesia, akan tetapi dalam Pasal 7 angka 7 
terdapat ketentuan khusus yang dapat 
menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang 
memungkinkan perseroan terbatas dapat didirikan 
oleh 1 orang atau oleh kurang dari 1 orang, apabila: 

a. persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 
negara; atau 

b. perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga 
kliring dan penja-minan, lembaga penyimpanan 
dan penyelesaian, dan lembaga lain 
sebagaimana diatur dalam UU tentang Pasar 
Modal.  

 
Demikian pula ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat 
(6) memberi ruang dan kemungkinan bahwa setelah 
perseroan terbatas memperoleh status badan 
hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 
orang, maka waktu 6 bulan terhitung sejak keadaan 
tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib 
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mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain 
atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada 
orang lain, dan apabila jangka waktu tersebut telah 
dilampaui pemegang saham tetap kurang dari 2 
orang, maka pemegang saham bertanggungjawab 
secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian 
perseroan, dan atas permohonan pihak yang 
berkepentingan, pengadilan negeri dapat 
membubarkan perseroan tersebut. 
 
Pasal ini mengandung inkonsistensi pengaturan 
dalam hal Jumlah pendiri dan jumlah pemegang 
saham dalam perseroan terbatas, harus didirikan 2 
orang atau lebih dan dalam perseroan terbatas 
harus terdapat 2 atau lebih pemegang saham 
sehingga harus diubah. 
 
Ketentuan ini juga menjadi persoalan dalam hal 
pendirian perseroan terbatas oleh suami isteri yang 
menikah dalam percampuran harta (gono gini), baik 
dalam pendirian perseroan terbatas, maupun dalam 
kepemilikan saham oleh pemegang saham dalam 
perseroan terbatas, kewajiban jumlah pendiri dan 
jumlah pemegang saham dalam perseroan terbatas 
yang diatur dalam UU 40/2007 yang mewajibkan 2 
orang atau lebih, apakah merupakan ketentuan 
yang mengatur ”hanya” terkait dengan subjek 
hukum dalam pendirian perseroan terbatas dan 
kepemilikan saham oleh pemegang saham, ataukah 
ada keterkaitan dengan perkawinan dan harta 
perkawinan yang diatur dalam UU 1/1974, hal ini 
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tidak diatur secara tegas dalam UU 40/2007. 
 

Dengan persyaratan kewajiban perseroan terbatas 
didirikan oleh 2 orang atau lebih dan jumlah 
pemegang saham dalam perseroan terbatas harus 2 
orang atau lebih, maka dalam praktek dan realita, 
terjadi pendirian perseroan terbatas mengalami 
kesulitan terutama 
 
terhadap kegiatan usaha yang hanya menggunakan 
modal kecil atau modal UKM dalam masyarakat, 
termasuk pula terjadinya ”pemanfaatan celah 
hukum” yang menggunakan ”figur” pendiri atau 
pemegang saham sebagai ”pemenuhan syarat” 
dalam pendirian perseroan terbatas oleh 2 orang 
atau lebih pendiri dan kepemilikan saham harus oleh 
2 atau lebih pemegang saham, dengan adanya 
pemegang saham ”fiktif” atau pemegang saham 
”nomenie” dalam perseroan terbatas. 
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Perlu mempertegas 
penegakan hukum 
atas 
pelanggaran/penyimp
angan hukum 
terhadap penyetoran 
modal saham yang 
dilakukan setelah para 
pihak melakukan 
penandatanganan 
akta pendirian dan 
anggaran dasar 
perseroan terbatas 
dihadapan Notaris 

Penyetoran modal saham baru dilakukan setelah 
para pihak melakukan penandatanganan akta 
pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas 
dihadapan Notaris, dengan demikian telah terjadi 
pelanggaran, penyimpangan hukum dan 
pemanfaatan celah hukum dalam penyetoran modal 
perseroan. Oleh karena itu dalam rangka 
perubahan/revisi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perlu 
dikaji ulang mengenai ”saat kewajiban penyetoran 
modal” oleh pendiri perseroan yang harus dilakukan 
sebelum atau pada saat pendirian atau setelah 
pendirian akan tetapi sebelum pengesahan badan 
hukum perseroan dengan pengaturan secara tegas 
dalam revisi UU 40/2007. 
 
UU 40/2007 tidak menetapkan secara tegas 
mengenai ketentuan penyetoran modal saham, baik 
pada saat pendirian maupun pada pengeluaran 
saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk 
menambah modal, akan tetapi dalam praktek dan 
ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM yang 
mengatur tentang permohonan pengesahan badan 
hukum perseroan terbatas dan perubahan anggaran 
dasar yang terkait modal perseroan memerlukan 
persyaratan bukti penyetoran yang sah berupa 
”bukti setoran modal pada kas perseroan dalam 
bentuk rekening bank” dan karena pada praktek 
pendirian perseroan terbatas lembaga perbankan 
mensyaratkan untuk pembukaan rekening bank atas 
nama perseroan terbatas memerlukan akta 
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pendirian dan surat keputusan menteri mengenai 
pengesahan badan hukum perseroan telah diberikan 
ketentuan solusi dapat dilakukan dengan ”surat 
pernyataan dari para pendiri perseroan atau Direksi 
perseroan yang menyatakan modal setor telah 
disetor penuh oleh para pendiri ke dalam kas 
perseroan” oleh karena itu frasa ketentuan 
mengenai ”bukti penyetoran yang sah” pada Pasal 33 
ayat (2) perlu dilakukan perubahan karena pada 
penjelasan Pasal 33 ayat (2) ditetapkan bahwa ”yang 
dimaksud dengan ”bukti penyetoran yang sah”, 
antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam 
rekening bank atas nama perseroan, data dari 
laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, 
atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh 
Direksi dan Dewan Komisaris”. Kebijakan Menteri 
Hukum Dan HAM dengan ”surat pernyataan” 
sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak diatur 
dalam Pasal 33 dan penjelasannya, dengan demikian 
khusus untuk pendirian perseroan terbatas pada saat 
penandatanganan akta pendirian perseroan terbatas 
dihadapan Notaris, kas perseroan secara nyata yang 
ada adalah kas perseroan dalam bentuk kas 
perseroan non rekening bank, hal ini menjadi 
permasalahan dalam praktek pendirian perseroan 
terbatas. 

Perlu ada ketentuan 
yang mempertegas 
terkait pemeriksaan 
yang dilakukan pada 

Adanya ketentuan dalam pasal 138 Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 menimbulkan konflik terkait 
apabila pemeriksaan yang dilakukan terhadap BUMN 
PT dan juga pemeriksaannya diatur dalam Undang-
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BUMN PT dengan 
memperhatikan 
ketentuan dalam 
Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan. 
 

Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 71 ayat (2) dan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 6 (1) yang 
menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, 
Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan 
lain yang mengelola keuangan negara. Namun pada 
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas disebutkan bahwa Pemeriksaan terhadap 
Perseroan dilakukan dengan mengajukan 
permohonan secara tertulis beserta alasannya ke 
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kedudukan Perseroan. Perlu ada ketentuan 
yang mempertegas terkait pemeriksaan yang 
dilakukan BUMN PT dengan memperhatikan 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2006. 

Perlu memberikan 
kemudahan pendirian 
usaha besaran modal 
dasar perseroan 
paling sedikit 
Rp.50.000.000,- yang 
wajib ditempatkan 
dan disetor penuh 
paling sedikit 25 % 
atau sebesar 

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas menentukan Besaran 
modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,- 
yang wajib ditempatkan dan disetor penuh paling 
sedikit 25 % atau sebesar Rp.12.500.000,- oleh 
sebagian masyarakat yang menghendaki adanya 
wadah usaha khususnya untuk usaha kecil dan usaha 
UKM dirasakan ”cukup berat” untuk ketersediaan 
dan menyediakan modal untuk pendirian perseroan 
terbatas dengan minimal terjadi investasi atau 
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Rp.12.500.000,- oleh 
sebagian masyarakat 
yang menghendaki 
adanya wadah usaha 
khususnya untuk 
usaha kecil dan usaha 
UKM dirasakan 
”cukup berat”. 

persekutuan modal dengan minimal ketersediaan 
modal sebesar Rp.12.500.000, 
 
Untuk itu dalam rangka perubahan/revisi Pasal 32 
UU 40/2007 perlu ditetapkan landasan pemikiran 
dan perhitungan kebutuhan modal perseroan 
terbatas yang harus disetor oleh pendiri perseroan 
terbatas. Penetapan dasar mengenai modal 
perseroan, pada prinsipnya yang dibutuhkan adalah 
”modal yang disetor”, oleh karena itu perlu 
dipertimbangkan kembali dalam pembuatan 
ketentuan mengenai modal perseroan, apakah perlu 
diatur kembali ketentuan mengenai ”modal dasar 
dan modal ditempatkan” dalam perseroan terbatas, 
karena pada kenyataannya modal yang dibutuhkan 
dalam perseroan terbatas adalah ”modal nyata yang 
dikenal dengan nama modal disetor yang akan 
digunakan untuk membiayai pembayaran 
administrasi pendirian perseroan terbatas dan untuk 
membiayai operasional dan modal dalam 
menjalankan kegiatan usaha perseroan terbatas.  
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Perlu kesadaran 
bahwa dimungkinkan 
para pendiri atau 
pemegang saham 
melakukan penilaian 
sendiri terhadap 
benda selain uang 
yang dipergunakan 
untuk penyetoran 
modal saham adalah 
tidak mempunyai 
dasar yang dapat 
dipertanggung-jawabk
an secara hukum. 

Mengenai penyetoran modal dalam bentuk lain 
selain dalam bentuk uang, Pasal 34 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas menetapkan bahwa ”dalam hal penyetoran 
saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), penilaian setoran 
modal ditentukan berdasarkan nilai wajar yang 
ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli 
yang tidak teralifiasi dengan perseroan”. Dari 
ketentuan ini dimungkinkan para pendiri atau 
pemegang saham melakukan penilaian sendiri 
terhadap benda selain uang yang dipergunakan 
untuk penyetoran modal saham, hal ini 
memungkinkan dilakukannya penilaian yang tidak 
mempunyai dasar yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum sekalipun 
dalam penjelasan Pasal 34 ayat (2) dijelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan nilai wajar setoran modal 
saham sesuai dengan nilai pasar, jika nilai pasar tidak 
tersedia nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik 
penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik 
setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan 
terbaik. Hal ini akan dapat merugikan pihak ketiga 
yang mempunyai kepentingan hukum dan perjanjian 
dengan perseroan kemudian hari. 

Perlu peningkatan 
kesadaran bahwa 
tanggungjawab sosial 
dan lingkungan tidak 
hanya dibebankan 

Pasal 74 UU 40/2007 telah menetapkan bahwa 
”perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya 
dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan”. Dalam prakteknyahampir seluruh 
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bagi perseroan yang 
menjalankan kegiatan 
usaha yang berkaitan 
dengan sumber daya 
alam melainkan 
terhadap semua 
perseroan yang 
menjalankan kegiatan 
usaha. 
 

perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha 
sudah menerapkan dan menjalankan tanggungjawab 
sosial dan lingkungan secara langsung dan nyata, 
oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 74 ini 
sebaiknya direvisi tidak hanya bagi perseroan yang 
menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan 
sumber daya alam melainkan terhadap semua 
perseroan yang menjalankan kegiatan usaha. 

 
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) 
 

Rekomendasi Penjelasan 

Perlu perubahan 
Pasal 2 

 Dalam teknik penulisan norma, penyebutan 
asas tidak diperlukan, karena tidak akan 
operasional (tidak memiliki operator norma). 
Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh 
norma yang berisi pengaturan; 

 Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran 
II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c 
dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan 
tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau 
bab; 

 Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
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menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi 
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum. 
Secara normatif Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 ini ditujukan untuk memberikan 
perlindungan bagi pencari keadilan dibidang 
hubungan industrial dalam hal penyelesaian 
hubungan industrial melalui proses 
penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah. 

 Dengan adanya UU ini berarti telah ada 
peradilan khusus yang menangani PPHI. 

Perlu perubahan 
Pasal 3 

 Penyebutan tujuan usaha mikro, kecil dan 
menengah tidak diperlukan, karena tidak akan 
operasional (tidak memiliki operator norma). 
Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan 
umum dari UU, ketentuan umum atau dalam 
Naskah Akademiknya; 

 Tujuan harus dituangkan dalam bentuk 
penulisan norma yang benar agar dapat 
dioperasionalkan; 

 Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan tujuan UU diubah dan 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau 
penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah 
Akademik. 

Perlu perubahan 
Pasal 8 huruf c 

 Memberikan kemudahan dalam memperoleh 
pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan 
tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan. 
 Dalam penjelasannya ketentuan peraturan 

perundang-undangan nya tidak disebutkan 
peraturan perundang-undangan yang mana 
atau apa saja yang terkait, sehingga kurang 
jelas. Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang dimaksud; 

 Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dalam 
penjelasan ketentuan PUU nya tidak disebutkan 
apa saja usaha tertentu yang strategis. 
Sebaiknya pada penjelasan disebutkan usaha 
strategis yang dilindungi, agar lebih jelas dan 
tegas. 

Perlu perubahan 
Pasal 13 ayat (1) 

Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam 
penjelasan ketentuan PUU nya tidak disebutkan apa 
saja usaha tertentu yang strategis. Sebaiknya pada 
penjelasan disebutkan usaha strategis yang 
dilindungi, agar lebih jelas dan tegas. 

Perlu perubahan 
Pasal 21 

 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia 
Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan 
bantuan luar negeri, dan mengusahakan 
sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak 
mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dalam 
penjelasan hanya disebutkan cukup jelas. 

 Penggunaan kata “dan” pada ayat tersebut 
dalam teknis penyusunan perundang-undangan 
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memiliki makna kumulatif. Dalam arti bantuan 
tersebut diusahakan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha secara 
bersama.Seharusnya menggunakan dan/atau 
sehingga hal tersebut dapat dilakukan baik 
secara kumulatif atau alternatif. 

Perlu perubahan 
Pasal 32 

 Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
menyelenggarakan usaha dengan 
modalpatungan dengan pihak asing, berlaku 
ketentuan sebagaimana diatur dalam 
peraturanperundang-undangan.Dalam 
penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

 Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk 
ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 34 ayat (2) 

 Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaporkan kepada pihakyang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

 Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk 
ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 36 ayat (2) 

 Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib 
dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan 
bertugas untuk mengawasi persaingan usaha 
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sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 

 Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

 Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk 
ketentuan PUU yang dimaksud. 

 
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. 
Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan 
yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak 
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 
 

Perlu perubahan 
Pasal 3 

- Penyebutan fungsi kepariwisataan tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Fungsi dapat 
dituangkan dalam penjelasan umum dari UU, 
ketentuanumumataudalam Naskah Akademiknya.  

- Fungsi sifatnya umum (seperti asas, maksud dan 
tujuan) sehingga tidak perlu dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab.Hal ini sejalan 
dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 
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Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan 
bahwaketentuan yang mencerminkan asas, 
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam 
ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri 
dalam pasal atau bab.  

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan fungsi diubah dan dimasukkan 
dalam Bab I. 

Perlu perubahan  
Pasal 4 

- Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan 
umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika 
sangat diperlukan, maka harus dituangkan 
dalam bentuk penulisan norma tingkah laku 
yang memerlukan operator norma agar dapat 
dioperasionalkan.  

- Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai 
operator norma tersebut. Sehingga norma ini 
memiliki konsekuensi jika tidak tercapai 
tujuannya 

Perlu perubahan 
Pasal 6 

Penyebutan “pembangunan kepariwisataan 
dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ......”,tidak perlu karena sebagaimana 
telah diuraikan diatas ketentuan tentang asas, 
maksud dan tujuan tidak perlu di masukan dalam 
pasal atau bab tersendiri. Ketentuan asas  
seyogyanya tercermin dalam setiap perumusan 
norma dalam UU tersebut. 
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Perlu perubahan 
Pasal 13 ayat (4) 

- Pasal 13 ayat (4) mengamanatkan utntuk 
disusun undang-undang mengenai Kawasan 
Pariwisata Khusus, namun dalam penjelasan nya 
hanya disebutkan kawasan strategis yang 
memiliki kekhususan wilayah menjadi kawasan 
pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-
undang., tidak dirinci apa yang dimaksud dengan 
kekhususan wilayah tersebut. Hal ini dapat  
menimbulkan multi tafsir.  

- Kata “ditetapkan “ kurang tepat karena UU 
sifatnya mengatur, sehingga tidak memiliki 
kejelasan rumusan. Kalimat yang tepat adalah 
kawasan pariwisata khusus ddiatur dengan UU 

Perlu perubahan 
Pasal 15  

- Kewajiban mendaftarkan usaha pariwisata 
apakah sama halnya dengan perizinan dan 
apakah itu berlaku untuk semua jenis pariwisata 
termasuk pariwisata bahari?jika memang untuk 
semua jenis pariwisata, bagaimana dengan izin 
lokasi dan izin pengelolaan yang harus diperoleh 
bagi pengusaha wisata bahari sebagaimana 
diatur dalam UU No 27 tahun 2007 
sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil? 

- Demikian pula di dalam penjelasan umum  
terkait Pasal 15 ayat (2) bahwa “Tata cara 
pendaftaran yang diatur dalam Peraturan 
Menteri bersifat teknis dan administratif yang 
memenuhi prinsip dalam penyelenggaran 
pelayanan publik yang transparan meliputi, 
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antara lain prosedur pelayanan yang sederhana, 
persyaratan teknis dan administratif yang 
mudah, waktu penyelesaian yang cepat, lokasi 
pelayanan yang mudah dijangkau, standar 
pelayanan yang jelas, dan informasi pelayanan 
yang terbuka”. Hal ini belum memberi kejelasan 
apakah pelayanan pendaftaran tersebut 
dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu? 

Perlu perubahan 
Pasal 62 

- Setiap wisatawan yang tidak mematuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai 
dengan pemberitahuan mengenai hal yang 
harus dipenuhi. 

- Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan 
PUU  

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan 
bahwa substansi yang berupa sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan atas 
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu 
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan. 

Perlu perubahan 
Pasal 63 

- Setiap pengusaha pariwisata yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15  dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi 
administratif. 

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan 
bahwa substansi yang berupa sanksi 
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administratif atau sanksi keperdataan atas 
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu 
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan.  

- Kemudian jika norma yang memberikan sanksi 
administratif atau keperdataan lebih dari satu 
pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 
demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi 
yang sekaligus memuat sanki pidana, sanksi 
perdata, dan sanki administratif dalam satu bab. 

Perlu perubahan 
Pasal 64 

- Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu 
merujuk pada hukum materiil dan hukum formil 
dalam hukum pidana (KUHP dan KUHAP). Dalam 
KUHP membedakan antara aturan umum untuk 
kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran 
(antara lain dalam aturan atau ketentuan 
tentang percobaan, concursus daluwarsa dan 
sebagainya). Tidak ditetapkanya kualifikasi delik 
apakah tindak pidana yang dimuat tersebut 
apakah kejahatan ataukah pelanggaran telah 
menyebabkan ttidak dapat 
diberlakukannya  beberapa aturan umum dalam 
KUHP  

- Petunjuk No. 121 Lampiran II UU 12/2011 
menyatakan bahwa sehubungan adanya 
pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan 
tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, maka 
rumusan ketentuan pidana harus menyatakan 
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secara tegas kualifikasi dari perbatan yang 
diancam pidana, apakah kejahatan atau 
pelanggaran.  

- Oleh karena itu perlu ada penambahan pasal 
yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang 
diancam pidana pada pasal 64 apakah 
pelanggaran atau kejahatan. 

- Dalam ketentuan Pasal 64 lamanya pidana 
penjara bagi pelaku yang dengan sengaja dan 
melawan hukum dengan pelaku karena 
kelalaiannya sangat jauh bedanya sehingga 
kurang memenuhi rasa keadilan.  
 

Oleh karena itu sesuai dengan petunjuk No 114 
Lmapiran II UU No 12/2011 menyatakan bahwa 
dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya 
denda perlu di pertimbangkan dampak yang 
ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat 
serta unsur kesalahan pelaku.  

Perlu perubahan 
karena adanya 
kekosongan hukum 
 

Dalam UU Kepariwisataan belum mengatur 
mengenai partisipasi msayarakat  agar masyarakat 
mudah memberikan informasi kepada pemerintah 
tentang kepariwisataan; mendorong masyarakat 
untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan 
kepariwisataan; mengembangkan pelembagaan dan 
mekanisme pengambilan keputusan yang 
memungkinkan kelompok atau organisasi 
masyarakat dapat terlibat secara efektif. Bentuk 
partisipasi ini mislanya keikutsertaan dalam 
penyusunan peraturan , mulai dari perencanaan, 
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pelaksanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi. 
Caranya dengan musyawarah, konsultasi publik, 
kemitraan atau penyampaian aspirasi melalui e-gov. 
Oleh karena itu perlu ditambahkan ketentuan terkait 
Partisipasi Masyarakat untuk mengisi kekosongan 
hukum. 

Perlu perubahan 
karena adanya 
kekosongan hukum 
 

Dalam UU kepariiwstaan ini , konsep komponen 4A ( 
Attraction, Ammenity, Accesibility dan Anciliary) 
belum diatur tersendiri meskipun dalam Ketentuan 
Umum (lihat Pasal 1 angka 6) sudah disinggung, 
padahal komponen tersebut harus ada dalam obyek 
pariwisata untuk pengembangan pariwisata dan 
dikembangkan juga di dunia. Memberikan arahan 
kepada Daerah apabila ingin mengembangkan 
pariwisata harus mengembangkan komponen 4A tsb, 
dengan berhasilnya pemerintah mengembangkan 
konsep 4A tersebut akan menghasilkan kontribusi 
investasi yang besar bagi pemerintah, sehingga 
pemerintah bisa mandiri otomatis 
masyarakatnyapun akan sejahtera. 

 
4A (Attraction, Amenity, Accessibility, Ancilliary) 
A.   Attraction(Atraksi) 

Attraction merupakan atraksi wisata yang bisa 
dinikmati oleh wisatawan di suatu destinasi 
wisata yang mencakup alam, budaya, dan 
buatan.  

B.   Amenity(Fasilitas) 
Amenity merupakan akomodasi yang mencakup 
sarana dan prasarana, akomodasi merupakan 
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bangunan yang didirikan secara komersial 
seperti hotel, homestay, villa, resort dan lainnya, 
dimana terdapat kamar tidur dan fasilitas 
penunjang seperti sarana dan prasarana.  

C.   Accessibility(Aksesibilitas) 
Accessibility merupakan akses menuju suatu 
daerah atau suatu destinasi, aksesibilitas 
mencakup transportasi darat dan laut, udara, 
komunikasi, jarringan telepon, dan jaringan 
internet.  

D.  Ancilliary (Pelayanan Tambahan) 
Ancilliary merupakan hal–hal yang mendukung 
sebuah kepariwisataan, seperti lembaga 
pengelolaan, Tourist Information,Travel Agent 
dan stakeholder yang berperan dalam 
kepariwisataan. 

 
Perlu ditambahkan ketentuan terkait konsep 4A  
untuk mengisi kekosongan hukum. 

Perlu perubahan 
Pasal 5 

Pasal 5 UU kepariwisataan memuat prinsip 
penyelenggaraan kepariwisataan. Prinsip prinsip 
tersebut perlu ditambahkankan :  
- Prinsip untuk memberikan kemudahan kepada 

para pengusaha lokal  dalam sekala kecil, dan 
menengah (Program pendidikan yang 
berhubungan dengan kepariwisataan harus 
mengutamakan penduduk lokal  dan industri yang 
berkembang pada wilayah tersebut harus mampu 
menampung para pekerja lokal  sebanyak 
mungkin). 
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- Prinsip bahwa pembangunan pariwisata harus 
mampu menjamin keberlanjutan, memberikan 
keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak 
merugikan generasi yang akan dating (Adanya 
anggapan bahwa pembangunan pariwisata 
berpotensi merusak lingkungan jika dihubungkan 
dengan  peningkatan jumlah wisatawan dan 
degradasi daerah tujuan pariwisata adalah 
sesuatu yang logis).  

- Prinsip adanya keterbukaan terhadap penggunaan 
sumber daya seperti penggunaan air bawah 
tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan 
sumberdaya lainnya harus dapat dipastikan tidak 
disalah gunakan.  

- Prinsip adanya program peningkatan sumberdaya 
manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan 
sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata 
sehingga dapat dipastikan bahwa para pekerja 
siap untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas 
yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya 
masing-masing sehingga program sertifikasi akan 
menjadi pilihan yang tepat.  

- Jadi Pasal 5 sudah memenuhi variable 
pengayoman hanya perlu ditambahkan beberapa 
prinsip. 

Perlu perubahan 
Pasal 14  ayat (1) huruf 
l UU No 10 Tahun 2009 
tentang 
Kepariwisataan 

Pengaturan terkait wisata bahari diatur dalam UU No 
10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Pasal 14  
dimana wisata bahari disebutkan dengan istilah  
wisata tirta sebagai salah satu usaha pariwisata .  Di 
dalam penjelasan Pasal 14 UU No 10 Tahun 2009 
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 tentang Kepariwisataan bahwa yang dimaksud 
dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang 
menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk 
penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya 
yang dikelola secara komersial di perairan laut, 
pantai, sungai, danau, dan waduk. Pengaturan terkait 
wisata bahari juga diatur dalam UU No 32 Tahun 
2014 tentang Kelautan (Pasal 28) dengan istilah 
wisata bahari.  Selain itu dalam UU No 27 Tahun 
2007 Jo UU N0 1 Tahun 2014 tentang PWP3K Pasal 
19 ayat (1) huruf e diatur pula wisata bahari sbg 
salah satu kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir. 
Dengan demikian terdapat potensi tumpang tindih 
dalam hal kewenangan dan kelembagaan yang 
menangani wisata bahari antara Kementerian 
Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . 
Hal ini berakibat pada masalah perizinan yang harus 
dilakukan oleh pelaku usaha ketika akan membuka 
usaha pariwisata khususnya wisata bahari. 
Permasalahan wisata bahari apakah sebaiknya di 
masukan dalam UU Kepariwisataan atau UU 
Kelautan? Karena dalam UU Kepariwisataan hanya 
mengatur atraksi dan promosi pariwisata, sebaiknya 
UU Kepariwisataan mengatur pariwisata secara 
komprehensif termasuk wisata bahari. 

Perlu perubahan 
Pasal 15 UU No 10 
Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan Jo 

Adanya potensi disharmoni terkait perizinan di 
bidang industri wisata bahari. Pengaturan terkait 
wisata bahari juga diatur dalam UU No 27 Tahun 
2007 tentang PWP3K Jo UU No 1 Tahun 2014 . Di 
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Permenpar No 18 
Tahun 2016 tentang 
Pendaftaran Usaha 
Pariwisata 

dalam Pasal 16 UU PWP3K dikatakan bahwa setiap 
orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari 
sebagaian perairan pesisir dan pemanfaatan 
sebagaian pulau pulau kecil secara menetap wajib 
memiliki izin lokasi. Demikian pula dalam Pasal 19 UU 
PWP3K bahwa setiap orang yang melakukan 
pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan 
perairan pulau pulau kecil untuk kegiatan: a. 
produksi garam; b. biofarmakologi laut; c. 
bioteknologi laut; d. pemanfaatan air laut selain 
energi; e.. wisata bahari; f. pemasangan pipa dan 
kabel bawah laut; dan/atau g. pengangkatan benda 
muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin 
Pengelolaan.  
 
Dengan demikian setiap pelaku usaha yang akan 
membuka industri wisata bahari harus memiliki izin 
lokasi dan izin pengelolaan yang dikeluarkan oleh 
Menteri Kelautan dan Perikanan.  Sementara itu, 
selama ini izin yang terkait dengan pariwisata 
dikeluarkan oleh Menteri Budaya dan Pariwisata 
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Pariwisata (Pasal 14 ayat (1) dan 
Pasal 15 ayat (1)). PP No 36 Thaun 2010  Pasal 8 juga 
mensyaratkan adanya izin pengusahaan untuk 
kegiatan pariwisata alam. Pengusahaan wisata tirta 
tersebut sangat dimungkinkan juga berada di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan 3 (tiga) 
peraturan perundang-undangan (PUU) tersebut, 
disimpulkan bahwa Pengusaha akan mengurus tiga 
perizinan kepada tiga lembaga, yaitu izin pengelolaan 
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berdasarkan UU No 1 Tahun 2014, izin pengusahaan 
berdasarkan PP No 36 Tahun 2010, dan pendaftaran 
usaha pariwisata berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 
Jo Pemenaker No 18 Tahun 2016.  Pengurusan izin 
tersebut dilakukan kepada tiga institusi yang 
berbeda. Hal tersebut tentunya berpotensi untuk 
menimbulkan biaya yang tinggi dan birokrasi  yang 
terlalu banyak yang dapat menghambat investasi. 
Adanya Kewajiban mendaftarkan usaha pariwisata, 
izin pengusahaan pariwisata alam, izin lokasi dan izin 
pengelolaan pada dsarnya semua adalah rezim 
perizinan. Sebaiknya pengaturan terkait perizinan 
usaha pariwisata  bahari dilakukan secara terpadu 
sehingga lebih efektif dan efisien. 

Pasal 25-Pasal 26 UU 
Kepariwisataan 
Ketentuuan Pasal 25 
dan Pasal 26 diubah 
dengan menambahkan 
ketentuan terkait 
partisipasi masyarakat 

- Pasal 25 huruf a dan Pasal 26 huruf a memuat 
kewajiban wisatawan maupun pengusaha untuk 
menjaga dan menghormati norma agama, adat 
istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat setempat. Dalam 
implementasinya sering terjadi konflik 
kepemilikan lahan dalam untuk menjadi objek 
pariwisata, khususnya terkait pariwisata bahari 
dimana sering terjadi konflik kepemilikan lahan 
antara nelayan dan pengusaha. Hal ini 
disebabkan karena seringkali pengusaha tidak 
melibatkan masyarakat . Kewajiban 
menghormati norma agama maupun adat 
istiadat dan budaya yang ada di masyarakat 
belum sepenuhnya menjadi perhatian 
pengusaha maupun pemerintah.   
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- Partisipasi masyarakat penting agar masyarakat 
mudah memberikan informasi kepada 
pemerintah tentang kepariwisataan; 
mendorong masyarakat untuk berperan aktif 
dalam penyelenggaraan kepariwisataan; 
mengembangkan pelembagaan dan mekanisme 
pengambilan keputusan yang memungkinkan 
kelompok atau organisasi masyarakat dapat 
terlibat secara efektif. Bentuk partisipasi ini 
mislanya keikutsertaan dalam penyusunan 
peraturan , mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan sampai dengan 
evaluasi. Caranya dengan musyawarah, 
konsultasi publik, kemitraan atau penyampaian 
aspirasi melalui e-gov. Oleh karena itu perlu 
ditambahkan ketentuan terkait Partisipasi 
Masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum. 

Pasal 36 UU 
Kepariwisataan  
Sebaiknya ketentuan 
Pasal 36 ini dicabut. 
 
 
 
 
 

Keberadaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia 
(BPPI) yang berfungsi sebagai koordinator promosi 
pariwisata saat ini dinilai tidak efektif karena 
fungsinya tumpang tindih dengan organisasi 
kepariwisataan yang ada di pusat dan daerah 
(Kemenpar dan dinas pariwisata di 
daerah).Pembagian kewenangan dan tugas dalam 
melakukan promosi pariwisata dengan 
lembaga/organisasi kepariwisataan yang ada di pusat 
dan daerah tidak jelas. Keberadaan BPPI malah 
semakin membebani keuangan negara karena BPPI 
diberikan bantuan dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat 
hibah, padahal BPPI merupakan lembaga swasta  dan 
bersifat mandiri (Pasal 36 ayat 2)   

Pasal 52 - Pasal 53 
UU Kepariwisataan 
Perlu penganggaran 
untuk melakukan 
pelatihan sumber daya 
manusia pariwisata 
dengan 
mempertimbangkan 
cost and benefitnya. 

Pemerintah dan Pemerintah daerah 
menyelenggarakan  pelatihan sumber daya manusia 
pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Dalam implementasinya SDM 
pariwisata bahari yang diikutsertakan pelatihan 
jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan 
potensi pariwisata bahari yang ada di Indonesia, 
khususnya wisata selam. Hal ini disebabkan biaya 
pelatihan di sektor pariwisata bahari yang sulit 
dijangkau apalagi jika pelatihan yang diselenggarakan 
bersertifikat internasional. 

Pasal 54 UU 
Kepariwisataan 
Perlu adanya lembaga 
yang mengawasi 
pelaksanaaan 
sertifikasi usaha 
sehingga pelaku usaha 
mengabaikan 
kewajibannya untuk 
melakukan sertifikasi 
usaha. Disamping itu 
juga perlu ada reward 
and punishment yang 
tegas bagi pelaku 
usaha terkait dengan 

Belum efektifnya pengaturan terkait sertifikasi usaha 
pariwisata bagi pengusaha pariwisata (Pasal 54 dan 
Pasal 55 Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan jo Peraturan Pemerintah No 52 
Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan 
Sertifikasi Usaha Pariwisata) yang menyatakan 
bahwa Pengusaha Pariwisata wajib memiliki 
Sertifikat Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan (Pasal 24 Peraturan 
Pemerintah No 52 Tahun 2012), namun belum ada 
penegakan hukum yang tegas bagi pengusaha yang 
tidak memiliki sertifikasi usaha.  
Sanksi bagi yang tidak melakukan sertifikasi usaha 
berdasarkan Pasal 30 PP No 52 Tahun 2012 berupa : 

a. teguran tertulis; 
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penerapan sertifikasi 
usaha ini. 

b. pembatasan kegiatan usaha; dan  
c. pembekuan sementara kegiatan usaha. 

Sanksi ini dalam implementasi nya tidak efektif 
karena kurangnya pengawasan dari aparat.  

 
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 
 

Rekomendasi  Penjelasaan 

Perlu perubahan 
Pasal 2 

 Dalam teknik penulisan norma, penyebutan 
asas tidak diperlukan, karena tidak akan 
operasional (tidak memiliki operator norma). 
Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh 
norma yang berisi pengaturan.  

 Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran 
II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c 
dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan 
tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau 
bab.   

 Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi 
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkandalam Bab I Ketentuan Umum  

Perlu perubahan 
Pasal 10 

 Pasal 10 ayat (2)  bahwa usaha penyediaan 
tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat 
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dilakukan secara terintegrasi, seharusnya usaha 
ketenagalistrikan harus dilakukan secara 
terintegrasi bukan dapat dilakukan secara 
terintegrasi yang mempunyai makna atau 
pengertian suatu ketentuan bersyarat. Pasal 10 
ayat (3) dan (4) Usaha penyediaan tenaga listrik 
untuk kepentingan umum dilakukan oleh satu 
badan usaha dalam satu wilayah usaha. Pasal ini 
bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 
1945 jo putusan MK No 001-021-022/PUU-
I/2003 bahwa listrik dikuasai negara sehingga 
kekuasaan negara atas listrik tidak boleh 
dibatasi hanya pada satu wilayah usaha tertentu 
dan wilayah usaha BUMN bidang 
ketenagalistrikan tidak boleh dibatasi karena hal 
itu berarti membatasi kekuasaan negara. Hal ini 
tidak sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam 
konsideran menimbang bahwa pembangunan 
nasional bertujuan untuk mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur yang merata 
materiil dalam spirit berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan bahwa usaha 
penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh 
negaradan penyediaannya perlu terus 
ditingkatkan sejalan dengan perkembangan 
pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam 
jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. 

 Sehingga perlu disesuaikan dengan tujuan 
penyusunan Undnag-Undang ini. 
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Perlu perubahan 
Pasal 48 

 Setiap orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), 
Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, 
Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal42, 
atau Pasal45 ayat (3) dikenai sanksi 
711dministrative berupa: a. teguran tertulis; b. 
pembekuan kegiatan sementara; danlatau c. 
pencabutan izin usaha 

 Dalam Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan 
bahwa substansi yang berupa sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan atas 
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu 
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan. 

 Kemudian jika norma yang memberikan sanksi 
711dministrative atau keperdataan lebih dari 
satu pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 
demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi 
yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi 
perdata, dan sanksi administratif dalam satu 
bab. 

Perlu perubahan 
Pasal 49 s/d 54 

 Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu 
merujuk pada hukum materiil dan hukum formil 
dalam hukum pidana (KUHP dan KUHAP). Dalam 
KUHP membedakan antara aturan umum untuk 
kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran 
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(antara lain dalam aturan atau ketentuan 
tentang percobaan, concursus daluwarsa dan 
sebagainya). Tidak ditetapkannya kualifikasi 
delik apakah tindak pidana yang dimuat 
tersebut apakah kejahatan ataukah pelanggaran 
telah menyebabkan tidak dapat 
diberlakukannya  beberapa aturan umum dalam 
KUHP. 

 Petunjuk No. 121 Lampiran II Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan menyatakan 
bahwa sehubungan adanya pembedaan antara 
tindak pidana kejahatan dan tindak pidana 
pelanggaran dalam KUHP, maka rumusan 
ketentuan pidana harus menyatakan secara 
tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam 
pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran.  

 Oleh karena itu, perlu ada penambahan pasal 
yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang 
diancam pidana pada pasal 49 s/d Pasal 54 
apakah pelanggaran atau kejahatan. 

 Dalam ketentuan Pasal 49 s/d Pasal 54 lamanya 
pidana penjara bagi pelaku yang dengan 
sengaja dan melawan hukum dengan pelaku 
karena kelalaiannya sangat jauh bedanya 
sehingga kurang memenuhi rasa keadilan.  

 Oleh karena itu sesuai dengan petunjuk No. 114 
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan menyatakan bahwa 
dalam menentukan lamanya pidana atau 
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banyaknya denda perlu dipertimbangkan 
dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana 
dalam masyarakat serta unsur kesalahan 
pelaku. 

 
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK) 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 1 

Perlu penambahan butir yang menjelaskan mengenai 
siapa/pihak mana yang dimaksud dengan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, agar jelas 
dalam pelaksanaan ketentuan pasal selanjutnya 

Perlu perubahan  
Pasal 5 

Ketentuan Pasal 5 yang memberikan peluang bagi 
badan usaha untuk mengusulkan KEK kepada Dewan 
Nasional, sebaiknya dihilangkan, karena badan usaha 
adalah badan yang berorientasi pada profit, sehingga 
memiliki potensi untuk mengambil keuntungan yang 
sebesar-besarnya tanpa memandang kepentingan 
umum. Oleh karenanya, jika ada badan usaha yang 
memiliki usul KEK, sebaiknya disalurkan pada 
Pemerintahan (prov/kab/kota), agar dapat dipastikan 
oleh pemerintah bahwa usulan ini memang untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan 
demikian sebaiknya pengusulan KEK hanya dapat 
datang dari Pemerintah Kabupaten/kota atau 
provinsi saja. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan 
asas pengayoman.  
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Perlu perubahan  
Pasal 8  

Pasal ini mengatur bahwa dalam hal tertentu 
pemerintah dapat menetapkan wilayah KEKtanpa 
melalui proses pengusulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5. Artinya, bahwa pasal ini ingin 
memberi pengecualian terhadap ketentuan Pasal 5, 
namuntidak memberikan kriteria pengecualian 
tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Jika  mengecualian ini akan 
diatur lebih lanjut, maka sebaiknya disebutkan 
secara tegas bahwa pengecualian ini akan diatur 
lebih lanjut pada peraturan pelaksanaannya. 
Ketentuan pengecualian ini dapat ditambahakan 
pada Pasal 9, sehingga menyatakan bahwa” 
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan 
KEK dan pengecualiannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah”.  
Ketentuan yang berbunyi “Dalam hal tertentu, 
Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah 
sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5” Sebaiknya 
diikuti dengan prasyarat bahwa penentuan ini tidak 
bertentangan dengan RTRW dan tidak berpotensi 
mengganggu kawasan lindung dan masyarakat 
setempat yang akan terkena dampak. Hal ini sesuai 
dengan prinsip demokrasi ekonomi yang dianut oleh 
UU ini, sbgmn disebutkan dalam Panjelasan 
Umumnya. 
 
Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas 
kekeluargaan.  
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Perlu perubahan  
Pasal 10 

Berpotensi menimbulkan konflict of interest dari 
badan usaha yang mengusulkan(sbgmn diatur dalam  
Pasal 5) dan yang akan ditunjuk pemerintah dalam 
melaksanakan pembangunan KEK. Ketentuan ini juga 
tidak sesuai dengan asas: Pengayoman, dan 
Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan 

Perlu perubahan  
Pasal 11 

Ketentuan Pasal yang memberikan peluang bagi 
badan usaha untuk mengusulkan KEK kepada Dewan 
Nasional, sebaiknya dihilangkan, karena badan usaha 
adalah badan yang berorientasi pada profit, sehingga 
memiliki potensi untuk mengambil keuntungan yang 
sebesar-besarnya tanpa memandang kepentingan 
umum. Oleh karenanya, jika ada badan usaha yang 
memiliki usul KEK, sebaiknya disalurkan pada 
Pemerintahan (prov/kab/kota), agar dapat dipastikan 
oleh pemerintah bahwa usulan ini memang untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan 
demikian sebaiknya pengusulan KEK hanya dapat 
datang dari Pemerintah Kabupaten/kota atau 
provinsi saja. Berpotensi menimbulkan konflict of 
interest dari badan usaha yang mengusulkan (sbgmn 
diatur dalam  Pasal 5) dan yang akan ditunjuk 
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan KEK. 
Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas: 
Pengayoman, dan Keseimbangan, Keserasian, Dan 
Keselarasan 

Perlu perubahan  
Pasal 20 ayat (1) 

Pasal 20 (1) yang mengatur mengenai komposisi 
Dewan Kawasan tidak konsisten dengan ketentuan 
Pasal 14 (3) yang menyatakan bahwa Dewan 
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Kawasan terdiri atas wakil dari pemerintah dan wakil 
dari pemerintah daerah. Dalam Pasal 20 (1) 
disebutkan bahwa: Dewan Kawasan atas ketua, yaitu 
gubernur, wakil ketua, yaitu bupati/walikota, dan 
anggota, yaitu unsur Pemerintah di provinsi, unsur 
pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah 
kabupaten/kota. Di sini tidak menyebutkan wakil 
Pemerintah dalam komposisi Dewan Kawasan, 
melainkan hanya wakil dari pemerintah daerah. Oleh 
karenanya, dalam ketentuan umum Pasal 1 perlu 
dijelaskan siapa yang dimaksud pemerintah dan 
siapa yang dimaksud dengan pemerintah daerah. 

 
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan 

Kawasan Pemukiman 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2 

Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam 
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya 
masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab.  

Perlu perubahan  
Pasal 3 

Jika tujuan dari undang-undang ini perlu untuk 
dinormakan, seharusnya dituangkan dalam bentuk 
penulisan norma yang benar agar dapat 
dioperasionalkan.  
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Perlu perubahan  
Pasal 4 

Ruang lingkup tidak perlu dibuat dalam pasal 
tersendiri, tetapi dimasukkan dalam pasal ketentuan 
umum dengan megikuti petunjuk dalam lampiran II 
No. 109 huruf a UU Pembentukan PUU dimana 
pengertian yang mengatur tentang lingkup umum 
ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup 
khusus 

Perlu perubahan Pasal 
60 ayat (3), (4) dan (5) 

- Ayat (3) Pemerintah daerah dapat mmembentuk 
atau menunjuk Badan Hukum 

- Ayat (4) PPembentukan atau penunjukan badan 
hukum ditetapkan oleh Bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya 

- Ayat (5) Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, 
pembentukan atau penunjukan badan hukum 
ditetapkan oleh Gubernur 

- Dalam penjelasan dikatakan cukup jelas 
- Dari ayat-ayat tersebut diatas bermakna ambigu 

atau menimbulkan suatu ketidakjelasan. 
Ketidakjelasan tentang bagaimana mekanisme 
penunjukannya. Sebab, hal ini terkait dengan 
kewenangan seorang pejabat Gubernur ataupun 
Bupati/Walikota dalam menjalankan 
kewenangannya. Ayat ini sangat rentan untuk 
diselewengkan.  

- Oleh karena itu, ayat tersebut haru direvisi 
dengan penambahan penjelasan pada 
penjelasannya atau mekanisme penunjukan 
diatur dalam ketentuan tersendiri yang 
disebutkan dalam ayat berikutnya 
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Perlu perubahan Pasal 
64 ayat (4) 

- Perencanaan kawasan pemukiman dapat 
dilakukan oleh PPemerintah, pemerintah daerah, 
dan setiap orang 

- Dalam penjelasan disebutkan cukup jelas 
- Penggunaan kata “dan” pada ayat tersebut 

dalam teknis penyusunan perundang-undangan 
memiliki makna kumulatif. Dalam arti 
perencanaan tersebut dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Setiap 
Orang secara bersama 

- Seharusnya menggunakan dan/atau sehingga 
perencanaan tersebut dapat dilakukan baik 
secara kumulatif atau alternatif 

Perlu perubahan Pasal 
150 ayat (1), (2) dan 
(3) 

- Pasal 150 ayat (1), (2) dan (3) mengatur 
mengenai sanksi administratif 

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan 
bahwa substansi yang berupa sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan atas 
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu 
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan;  

- Oleh karena itu seharusnya sanksi administratif 
dalam pasal 150 disusun menjadi bagian dalam 
masing-masing pasal yang dengan norma yang 
memberikan sanksi administratif 

Perlu perubahan Bab 
XVI Ketentuan Pidana 
 

- Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu 
merujuk pada hukum materiil dan hukum formil 
dalam hukum pidana (KUHP dan KUHAP). Dalam 
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Perlu perubahan Pasal 
151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 
163 

KUHP membedakan antara aturan umum untuk 
kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran 
(antara lain dalam aturan atau ketentuan 
tentang percobaan, concursus daluwarsa dan 
sebagainya). Tidak ditetapkanya kualifikasi delik 
apakah tindak pidana yang dimuat tersebut 
apakah kejahatan ataukah pelanggaran telah 
menyebabkan tidak dapat 
diberlakukannya  beberapa aturan umum dalam 
KUHP  

- Petunjuk No. 121 Lampiran II UU 12/2011 
menyatakan bahwa sehubungan adanya 
pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan 
tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, maka 
rumusan ketentuan pidana harus menyatakan 
secara tegas kualifikasi dari perbatan yang 
diancam pidana, apakah kejahatan atau 
pelanggaran.  

- Oleh karena itu perlu ada penambahan pasal 
yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang 
diancam pidana pada pasal Pasal 151-163 
apakah pelanggaran atau kejahatan. 

- Pasal perlu diubah, dengan penambahan ayat 
pada pasal dengan frasa: “Tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (…) adalah 
kejahatan” atau “Tindak pidana sebagaimana di 
maksud pada ayat (…) adalah pelanggaran 

Perlu perubahan  
Pasal 42 ayat (2) 

Pada tataran implementasi banyak pengembang 
yang melakukan perjanjian pendahuluan padahal 
belum ada bangunan sama sekali. Penegakan 
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hukumnya lemah. Ketentuan ini juga tidak sesuai 
dengan asas ketertiban dan kepastian hukum.. 

Perlu perubahan  
Pasal 50 ayat (2)  

Ketentuan sewa menyewa rumah telah diatur dalam 
KUHPerdata (BW), tidak perlu dituangkan dalam PP 
tersendiri, kecuali akan mengatur hal-hal khusus 
yang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum 
perdata.  

Perlu perubahan Pasal 
60 

 

Pada ayat (4) dikatakan bahwa pembentukan atau 
penunjukan badan hukum ditetapkan oleh 
Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
Hal ini sudah tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 
diubah dengan UU No 9 Tahun 2015, dimana 
kewenangan bupati/walikota sudah ditarik menjadi 
kewenangan Gubernur 
Oleh karena itu, ayat (4) dan (5) bisa dijadikan 1 
pasal menjadi: 
“pembentukan atau penunjukan badan hukum 
ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan 
kewenangannya.” Ketentuan ini juga tidak sesuai 
dengan asas kenusantaraan. 

Perlu mencabut Pasal 
66 ayat (4), (5), (6) 
 

Hal ini sudah tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 
diubah dengan UU No 9 Tahun 2015, dimana 
kewenangan bupati/walikota sudah ditarik menjadi 
kewenangan Gubernur. Ketentuan ini tidak sesuai 
dengan asas kenusantaraan. 
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Perlu mencabut Pasal 
109 ayat (2), (3), (4) 
 

Hal ini sudah tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 
diubah dengan UU No 9 Tahun 2015, dimana 
kewenangan bupati/walikota sudah ditarik menjadi 
kewenangan Gubernur. Ketentuan ini tidak sesuai 
dengan asas kenusantaraan. 

Perlu mencabut  
Pasal 137 
 

Pada kenyataannnya banyak pengembang yang 
menjual satuan lingkungan perumahan dengan 
status tanah girik, akta jual beli. Ketentuan ini tidak 
sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum. 

Perlu mencabut  
Pasal 139 
 

Pasal ini berpotensi bermasalah di implementasi. 
Tidak sedikit lahan yang berstatus jalur hijau 
dibangun perumahan dan/atau permukiman, 
sehingga belum optimal pengawasan dan penegakan 
hukumnya. Ketentuan ini tidak sesuai dengan asas 
ketertiban dan kepastian hukum. 

Perlu mencabut  
Pasal 140 
 

Pasal ini berpotensi bermasalah di implementasi. 
Sebagaimana kita sering lihat, banyak perumahan 
dan permukiman yang dibangun di bawah suhu 
tegangan tinggi (sutet) listrik, di bantaran kali 
ataupun di lereng bukit yang kemungkinan bias 
longsor.  
Oleh karena itu pasal ini bermasalah di pengawasan 
maupun penegakan hukumnya. Ketentuan ini juga 
tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian 
hukum. 
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Perlu mencabut  
Pasal 146 ayat (2) 
 

Kavling tanah matang ukuran kecil. Berapa luas 
yang dikategorikan ukuran kecil, seharusnya 
dijelaskan di penjelasan sehingga pasti. 
Namun demikian, dalam penjelasan disebutkan 
cukup jelas. Ketentuan ini tidak sesuai dengan asas 
ketertiban dan kepastian hukum 
 

Perlu mencabut  
Pasal 50 ayat (2)  

Ketentuan sewa menyewa rumah telah diatur dalam 
KUHPerdata (BW), tidak perlu dituangkan dalam PP 
tersendiri, kecuali akan mengatur hal-hal khusus 
yang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum 
perdata.  

 
21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2  

Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam 
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya 
masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab. 

Perlu perubahan  
Pasal 3 

Tujuan dasar dari penyelenggaraan rumah susun 
lebih tepat dimuat  dalam penjelasan umum undang-
undang maupun naskah akademik. Kalaupun perlu 
dinormakan, seharusnya disebutkan di dalam salah 
satu butir pasal 1 tentang ketentuan umum. 
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Perlu perubahan   
Pasal 4 

Ruang lingkup merupakan salah satu dasar yang tidak 
perlu menjadi satu pasal tersendiri, alangkah baiknya 
jika tergabung didalam Pasal 1 tentang ketentuan 
umum. 

Perlu perubahan  
Pasal 43 

Di dalam Pasal ini tidak ada pengaturan mengenai 
pengawasan dari pemerintah terkait Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli (PPJB). Pengaturan mengenai 
PPJB hanya antara pihak pembeli dan pihak 
pengembang saja, seharusnya ada campur tangan 
pemerintah dalam hal pengawasan dan 
pembinaannya. Ketentuan ini tidak sesuai dengan 
ketertiban dan kepastian hukum. 

Perlu perubahan  
Pasal 16  
 

Disebutkan dalam Pasal 16 (2): 
“Pelaku pembangunan rumah susun komersial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menyediakan rumah susun umum sekurang-
kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas 
lantai rumah susun komersial yang dibangun.” 
 
Pada kenyataannya tidak ada penerapannya, sampai 
saat ini Pihak Pengembang tidak menjalankan 
kewajiban sesuai dengan apa yang telah diatur oleh 
Pasal ini  
Ketentuan ini tidak sesuai dengan ketertiban dan 
kepastian hukum 

Perlu perubahan  
Pasal 97 

Pasal ini berisi mengenai larangan mengingkari 
ketentuan pasal 16 ayat (2), sedangkan pasal 16 ayat 
(2) harus ditindaklanjuti dengan PP, padahal PP 
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mengenai kewajiban  menyediakan rumah susun 
umum sekurang-kurangnya 20% dari total luas 
rumah susun komersil yang dibangun, hingga saat ini 
belum ada (catatan: pasal 119 UU ini  menyatakan 
bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan UU 
ini diselesaikan paling lambat 1 tahun setelah 
diundangkan). Sehingga pasal 97 ini menjadi tidak 
berdaya guna, kecuali pada pasal ini diberikan jangka 
waktu penyesuaian bagi pelaksanaan pembangunan 
20% rumah susun umum dari total luas rumah susun 
komersil yang telah dibangun. 

Perlu perubahan  
Pasal 107 dan 108 

Di dalam Pasal 107 dan 108 yang mengatur 
mengenai  Sanksi administratif seharusnya diatur 
secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi. 
Sesuai dengan apa yang ada di Lampiran II Nomor 64 
dan Nomor 65 UU No. 12 Tahun 2011 yang 
menyatakan bahwa:  
 “Jika norma yang memberikan sanksi administratif 
atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan 
dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) 
tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan 
ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi 
pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif 
dalam satu bab” 

Perlu perubahan  
Pasal 117 

Di dalam Pasal tersebut adanya Penggabungan dua 
pasal namun tidak memiliki kesamaan unsur pasal 
yang satu dengan pasal yang lainnya. Di dalam 
sebuah PeraturanPerundang-undangan harus 
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menyebutkan secara tegas norma larangan atau 
norma perintah yang dilanggar. Sebaiknya adanya 
pemisahan didalam dua pasal yang digabungkan 
tersebut. hal yang paling penting bahwa setiap 
pembentuk Peraturan Perundang-undangan harus 
berhati-hati dalam merumuskan ketentuan pidana 
itu sendiri. Pidana adalah jalan terakhir dalam upaya 
penegakan hukum setelah sanksi-sanksi yang lain 
dirasa tidak dapat memenuhi hukum. Sifat ultimum 
remidium pidana hendaknya dijadikan landasan 
dalam pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. 

Perlu perubahan  
Pasal 119  

Penyimpangan dapat saja terjadi saat/sebelum mulai 
berlakunya peraturan perundang-undangan, 
hendaknya dinyatakan secara tegas dengan 
peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
tingkatannya sama atau lebih tinggi. 

 
22. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2 

Sebagaimana  petunjuk No. 98 Lampiran II UU 
No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa 
ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum 
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dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau 
bab. 

Perlu perubahan  
Pasal 3 

- Penyebutan tujuan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum tidak diperlukan, karena tidak 
akan operasional (tidak memiliki operator norma).  

- Tujuan seharusnya dituangkan dalam ketentuan 
atau penjelasan umum dari suatu peraturan 
perundang-undangan tanpa dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab. Hal ini sesuai 
dengan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 
tentang P3 nomor 98 mengenai isi ketentuan 
umum. 

- Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan 
dalam bentuk penulisan norma yang benar agar 
dapat dioperasionalkan.  

- Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator 
norma tersebut. Sehingga norma ini memiliki 
konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya.  

Perlu perubahan  
Pasal 4 

Seringkali proyek pembangunan mangkrak akibat 
penolakan masyarakat untuk melepaskan hak atas 
tanahnya. Misalnya ruas tol Sunter-Rawa Buaya 
maupun pembangunan PLTU Batang menjadi contoh 
nyata pembangunan infrastruktur yang menghadapi 
kendala dalam pengadaan lahan. 

Perlu perubahan  
Pasal 5 

Pasal ini menjelaskan bahwa pelepasan hak itu tidak 
serta merta. Setidaknya harus ada pemberian ganti 
kerugian atau putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
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Perlu perubahan  
Pasal 9 ayat (2) 

Pasal ini menjamin bahwa pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian 
ganti kerugian yang layak dan adil. Menurut 
pengertiannya, ganti kerugian adalah pemberian 
kompensasi yang sepadan, bahkan lebih maju agar 
bekas pemilik bisa memiliki kehidupan yang lebih 
baik. Sehingga, wajar jika kompensasi yang diterima 
oleh bekas pemilik tidak hanya sebatas harga pasar 
tanah yang dimilikinya.  
 
Pasal 1 angka 1 Pepres No. 36 Tahun 2005 jo. Pasal 1 
angka 3 Pepres No. 65 Tahun 2006 menyatakan di 
balik kewenangan pemerintah untuk membebaskan 
areal bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum terkandung kewajiban untuk 
membuat kehidupan yang lebih baik bagi bekas 
pemegang haknya. Namun, seringkali dalam proses 
negosiasi antara panitia pengadaan lahan dengan 
masyarakat tak tercapai kesepakatan. Ia 
mengatakan, untuk mengantisipasi masalah yang 
bisa menghambat pelaksanaan pembangunan dapat 
ditempuh upaya konsinyasi. Konsinyasi atau ganti 
kerugian dari pemerintah yang dititipkan ke 
pengadilan negeri setempat, diatur di dalam Pasal 42 
UU No. 2 Tahun 2012. 

Perlu perubahan  
Pasal 27 

Pada ayat (1) dijelaskan bahwa: “Berdasarkan 
penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan 
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan 
pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga 
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Pertanahan.” 
 
Terminologi lembaga pertanahan mengacu kepada 
Badan Pertahanan Negara, oleh karena itu sebaiknya 
langsung menuliskan Badan Pertanahan Negara. 
Demikian pula pada pasal lainnya yang menyebutkan 
Lembaga Pertanahan. 

 
23. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 4 

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. 
 
Perlu mengubah urutan pasal untuk masuk ke dalam 
bab ketentuan pidana 

Perlu perubahan 
Pasal 6 

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. 
 
Perlu mengubah urutan pasal untuk masuk ke dalam 
bab ketentuan pidana 
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Perlu perubahan 
Pasal 7 

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. 
 
Perlu mengubah urutan pasal untuk masuk ke dalam 
bab Sanksi/ketentuan pidana 

Perlu perubahan 
Pasal 8 

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. 
 
Perlu 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. 

Perlu perubahan 
Pasal 9 

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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Perlu 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. 

Perlu perubahan 
Pasal 10 

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. 
 
Perlu 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. 

Perlu perubahan 
Pasal 13  

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. 
 
Perlu mengubah isi pasal dengan mimisahkan 
ketentuan yang berisi perintah/larangan dengan 
ketentuan mengenai sanksi dan menempatkannya 
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sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam UU 12 
Tahun 2011 

Perlu perubahan 
Pasal 21 dengan 
Mengubah frasa yang 
mengebutkan 
Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai. 

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” 

Perlu perubahan 
Pasal 23 ayat (2) 
dengan menghilangkan 
Frasa Jakarta Pusat 

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. 

Perlu perubahan 
Pasal 25 dengan 
Menambahkan 
ketentuan yang jelas 
terkait dengan 
legalisasi dimaksud. 

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? 

Perlu perubahan 
Pasal 26 ayat (2) huruf 
b dengan frasa 
“dimusnahkan”  

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 
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membahayakan atau dapat 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. 

Perlu perubahan 
Pasal 27 dengan 
menghilangkan Frasa 
Jakarta Pusat 

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. 

Perlu perubahan 
Pasal 28 dengan 
menghilangkan Frasa 
Jakarta Pusat 

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. 

Perlu perubahan 
Pasal 29 

Penyebutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat 
berdampak pada inefisiensi di dalam penegakan 
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dengan menghilangkan 
Frasa Jakarta Pusat 

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. 

Perlu perubahan 
Pasal 30 dengan 
menghilangkan Frasa 
Jakarta Pusat 

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. 

Perlu perubahan 
Pasal 31 dengan 
menghilangkan Frasa 
Jakarta Pusat 

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 
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membedakan derajat dari sebuah PN di wilayah 
Jakarta Pusat denga wilayah yang lainnya. 

Perlu perubahan 
Pasal 32 dengan 
menghilangkan Frasa 
Jakarta Pusat 

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. 

Perlu perubahan 
Pasal 33 
dengan menghilangkan 
Frasa Jakarta Pusat 

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. 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 735

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 34 
dengan menghilangkan 
Frasa Jakarta Pusat 

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.  

 
24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014  tentang Perindustrian 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 
 

Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam 
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya 
masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab. 

Perlu perubahan 
Pasal 3 
 

Jika ketetentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan 
dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka 
dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang 
ketentuan umum yang terdapat dalam petunjuk no. 
98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 
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tentang Peraturan Perundang-Undangan. 
 
Namun perlu diperhatikan bahwa sesungguhnya 
penyebutan tujuan Perindustrian tidak diperlukan, 
karena tidak akan operasional (tidak memiliki 
operator norma).  Tujuan Perindustrian dapat 
dituangkan dalam penjelasan umum dalam lampiran 
undang-undang dan dalam naskah akademiknya. Jika 
ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam 
suatu peraturan perundang-undangan, maka 
dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang 
ketentuan umum yang terdapat dalam petunjuk no. 
98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. 

Perlu perubahan 
Pasal 4 

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu 
butir pada pasal 1 tentang ketentuan umum. 

Perlu perubahan 
Pasal 22 

Pasal ini menyebutkan bahwa pembina industri 
dapat bermitra dengan asosiasi industri dalam 
melakukan pembinaan dan pengembangan industri. 
Yang dimaksud pembina adalah aparatur pemerintah 
baik pudat maupun daerah, sehingga sebagai 
pembina industri ini seharusnya tidak bermitra 
kepada asosiasi industri tapi lebih tepatnya 
melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 
asosiasi industri. Ketentuan ini perlu diubah. 
Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas 
kebangsaan. 
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Perlu perubahan 
Pasal 23 

Dalam hal konsultan asing yang dipekerjakan di 
Indonesia harus benar-benar di batasi jangan sampai 
konsultan industri dalam negeri menjadi tersisih, 
dalam hal ini perlu ada pengaturan yang benar-benar 
ketat mengenai penggunaan konsultan asing ini. 
Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas 
kebangsaan.  

Perlu perubahan 
Pasal 24 
 

Dalam pasal 24 ayat (1) ada penyebutan kata 
keadaan tertentu pasal ini ambigu, dan dapat disalah 
gunakan pasal ini perlu diubah dan diperjelas  
pengertian dari keadaan tertentu. Ketentuan ini juga 
tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian 
hukum.   

Perlu perubahan 
Pasal 26 

Dalam pasal ini menteri memfasilitasi pembentukan 
lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji 
kompetensi, seharusnya tidak Cuma memfasilitasi 
saja tetapi juga bagaimana mengembangkan tenaga 
sertifikasi dan uji kompetensi ini. Ketentuan ini juga 
tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian 
hukum.   

Perlu perubahan 
Pasal 27 

Ayat (2) penulisan kata kondisi tertentu ini dapat 
dimaknai beragam dan bersifat ambigu sehingga 
dapat dijadikan alasan pihak industri untuk 
menggunakan tenaga kerja asing dan/atau konsultan 
asing. Ketentuan dalam pasal ini perlu di ubah. 
Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas 
kebangsaan.    
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Perlu perubahan 
Pasal 28 

Untuk pasal ini dalam hal penggunaan standar 
kompetensi kerja nasional untuk tenaga asing perlu 
ada pembedaan antara TKA dengan TKI. Sehingga 
ketentuan dalam pasal ini perlu diubah. Ketentuan 
ini juga tidak sesuai dengan asas kebangsaan. 

Perlu perubahan 
Pasal 29 

Seharusnya kata “dapat“ diganti dengan kata harus 
karena kata dapat bermakna bisa dilakukan bisa juga 
tidak. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas 
kebangsaan. 
 
Selain itu Menteri dapat melakukan pelarangan 
penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka 
pengamanan kepentingan strategis Industri nasional 
tertentu. Menteri yang dimaksud pasal tersebut 
adalah Menteri Perndustrian, sedang masalah 
ketenagakerjaan ada Menteri Tenaga Kerja. 

Perlu perubahan 
Pasal 32 

Dalam pasal 32 ayat (1) kata “dapat” sebaiknya 
dirubah dengan kata “harus” sehingga memang ada 
pelarangan yang serius dalam hal pembatasana 
ekspor sumber daya alam. Ketentuan ini juga tidak 
sesuai dengan asas pengayoman.  

Perlu perubahan 
Pasal 51 

Pasal 51 ayat (1) kata “sukarela” sebainya diganti 
dengan “harus” sehinggga perusahaan industri 
menerapkan SNI terhdap semua produksinya. 
Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
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Perlu perubahan 
Pasal 91 

Kerjasama internasional ini jangan sampai 
mematikan produksi dalam negeri sehingga dalam 
pasal ini perlu dibuat aturan-atruan yang 
mempersulit pelaksanaan kerjasama internasional. 
Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas 
kebangsaan. 

Perlu perubahan 
Pasal 92 

Pemberian fasilitas kerja sama internasional ini 
jangan sampai menghancurkan industri kecil 
sehingga perlu adanya aturan yang lebih diperketat. 
Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas 
kebangsaan. 

Perlu perubahan 
Pasal 107 

 Sanksi administratif seharusnya diatur secara 
terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi. 
Petunjuk No. 64 Lampiran II Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011: 
“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”. 

 Petunjuk No. 65 Lampiran II Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 : “Jika norma yang 
memberikan sanksi administratif atau 
keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan 
dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian 
(pasal) tersebut. Dengan demikian tidak 
merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus 
memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan 
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sanksi administratif dalam satu bab. 

Terdapat pertentangan 
Pasal 6 UU No. 3 
Tahun 2004 tentang 
Perindustrian dengan 
Pasal 1 angka 10,  
Pasal 10 ayat (2) dan 
Pasal 44 ayat (1) dan 
(2) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan  
Pasal 6 UU No. 3 
Tahun 2004 tentang 
Perindustrian 

Pasal 1 angka 10,  Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 
2004 tentang Perindustrian. Banyaknya amanat 
sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan 
Perundang-undangan tanpa mengacu satu sama lain 
terhadap Undang-Undang yang mengatur mengenai 
Ketenagakerjaan dan sertifikasi kompetensi 
menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan 
perundang-undangan misalnya saja sertifikasi 
kompetensi tenaga kerja industri dalam Pasal 6 UU 
No. 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian yang 
berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dengan 
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 3 

Pada ketentuan umum ini perlu adanya perbaikan 
yang menyangkut definisi. Atau ada penjelasan lebih 
lanjut, di penjelasan tertulis cukup jelas. Oleh karena 
itu perlu dijelaskan lebih lanjut yang dimaksud 
sumber daya, kalu terkait dengan industri hijau yang 
dimaksud adalah sumber daya alam bukan sumber 
daya manusia. 

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 4 

Perlu dilihat UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri 
Pertahanan 

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 17 

- Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya 
disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan 
oleh lembaga yang menyelenggarakan 
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pengembangan dan pembinaan di bidang 
standardisasi. 

- Perlu dijelaskan lembaga yang mana, karena 
Kementerian Perindustrian juga mempunyai 
lembaga yang namanya Pusat Strandarisasi 
Industri. 

Perlu perubahan 
Pasal 6  

Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud 
dengan bidang industri tetentu, apakah yang 
dimaksud adalah industri pertahanan (ada UU yang 
mengaturnya) 

Perlu adanya 
penambahan pasal 
 
 

Belum tercermin, perlu ada pasal yang mengatur 
bahwa pembangunan industri harus memperhatikan 
pembangunan lingkungan yang berorientasi pada 
lingkungan local agar tetap bersih, lestari dan 
berkelanjutan. 

Perlu adanya 
penambahan pasal 

Tidak tercermin adanya ketentuan yang menjamin 
kemerdekaan berserikat dan berkumpul  

Perlu perubahan 
Pasal 3 huruf e 

Pasal 3, sudah terpenuhi. 
Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan: 
 a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan 

penggerak perekonomian nasional;  
b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur 

Industri;  
c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya 

saing, dan maju, serta Industri Hijau;  
d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan 

yang sehat,  serta mencegah pemusatan atau 
penguasaan Industri oleh  satu kelompok atau 
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perseorangan yang merugikan masyarakat; 
 e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan 

kesempatan kerja; 
 f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri 

ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat 
dan memperkukuh ketahanan nasional; dan  

g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan   

Perlu adanya 
penambahan pasal 
 

Belum tercermin adanya ketentuan yang 
mengedepankan fungsi kepentingan umum 

Perlu adanya 
penambahan pasal 
 

Belum tercermin Adanya ketentuan yang 
mengedepankan prinsip kehati-hatian 

Perlu adanya 
penambahan pasal 
 

Belum tercermin Adanya ketentuan yang 
memberikan pembatasan pada kepemilikan individu 
dan korporasi. 

Pasal  1 angka 4 dan 6 Pasal 1 angka 4 
Industri Strategis adalah industri yang penting bagi 
negara dan yang menguasai hajat hidup orang 
banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai 
sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan 
dengan kepentingan pertahanan serta keamanan 
negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah 
negara. 
     
Contoh: PT PLN (Persero) merupakan perusahaan 
milik BUMN sebagai satu-satunya perusahaan yang 
memasok kebutuhan listrik bagi negara. 
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Pasal 1 angka 6 
Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan 
kegiatan Industri. 
  
Contoh: PT Asuransi Jiwasraya, PT Bank Rakyat 
Indonesia, PT Jalur Nugraha Ekakurir 
(JNE) merupakan contoh dari perusahaan industri 
yang bergerak dalam bidang jasa dalam 
hal asuransi, perbankan, dan ekspedisi. 
 
Pada ppenjelasan tertulis cukup jelas, khususnya 
Pasal 1 angka 6. 
 
Oleh karena itu perlu ada penjelasan lebih lanjut. 
Bahwa Transportasi menjadi tuntutan masyarakat 
nasional saat ini, sehingga pemerintah berupaya 
supaya menyediakan sarana tersebut dengan 
maksimal. Untuk itu industry transportasi menjadi 
hal yang utama harus diusahakan oleh Indonesia. 
Terutama Pengembangan saranaprasarana 
transportasi darat, laut, dan udara. Industri jasa 
angkutan darat sebagai bagian penting dari gerbong 
penggerak ekonomi nasional juga akan semakin kuat. 
kalau dilihat di Pasal 1 angka 4, industry transportasi 
sudah tersirat, tetapi perlu dipertegas di Pasal 1 
angka 6 perlu penjelasan yang termasuk disini adalah 
jasa asuransi, perbankan, ekspedisi, transportasi. 
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25. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
 

Rekomendasi  Penjeelasan 

Perlu perubahan 
Pasal 2 

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-
nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 
98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Sehingga sebaiknya norma yang 
menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi 
asas ada dalam naskah akademik. 

Perlu perubahan 
Pasal 3 

Penyebutan tujuan perdagangan tidak diperlukan, 
karena tidak akan operasional (tidak memiliki 
operator norma).  Tujuan perdagangan dapat 
dituangkan dalam penjelasan umum dalam lampiran 
undang-undang dan dalam naskah akademiknya. Jika 
ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam 
suatu Peraturan Perundang-undangan, maka 
dirumuskan dalam salah satu butir pasal 1 tentang 
ketentuan umum (baca petunjuk no. 98 huruf c, 
Lampiran II UU Nomor 12  Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). 

Perlu perubahan 
Pasal 4 

Ruang lingkup cukup dimasukkan dalam salah satu 
butir pada pasal 1 tentang Ketentuan Umum. 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan 
Pemberian Tanah dan Ganti Kerugian 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 19 

Sesuai pada Lampiran II  UU No. 12 Tahun 2011 
bahwa Peraturan Pemerintah tidak dapat 
mencantumkan ketentutan pidana pada pengaturan 
pasal-pasalnya. 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Bab VI ketentuan lain-
lain 

Penyebutan Bab tersendiri mengenai ketentuan 
lain-lain tidak diperlukan, cukup dimasukkan 
kedalam 1 pasal dalam materi pokok yang diatur 
dalam PP ini (lihat lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan mengenai Sistematika teknik penyusunan 
peraturan perundang-undangan pada bagian batang 
Tubuh) 

Perlu perubahan  
Pasal 5 

Perlu ada perubahan mengenai batas minimum dan 
batas maksimum pemberian hak guna usaha , karena 
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Agar 
sesuai dengan asas Keadilan. 

Perlu perubahan  
Pasal 8 

Perlu dikaji kembali terkait dengan jangka waktu hak 
guna usaha, karena jangka waktu 35 tahun dan dapat 
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diperpanjang lagi 25 tahun itu sangat lama sekali, 
kesmepatan untuk masayarakat lain menggunakan 
lahan tersebut menjadi terhambat, agar sesuai 
dengan asas Keseimbangan, keserasian, dan 
keselarasan. 

Perlu perubahan  
Pasal 15 

Perlu di atur kebijakan agar hak guna usaha tidak 
dibolehkan dijadikan jaminan hutang. Agar sesuai 
dengan asas Keadilan. 

 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap 

Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2 

Tujuan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap 
Bangun dapat dituangkan dalam penjelasan umum 
dalam lampiran undang-undang dan dalam naskah 
akademiknya. Jika ketentuan mengenai tujuan ini 
dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-
undangan, maka dirumuskan dalam salah satu butir 
pasa1 tentang ketentuan umum yang terdapat 
dalam petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 
12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-
Undangan 

Perlu perubahan  
Bab IX Ketentuan Lain 

Bab Ketentuan Lain tidak diperlukan cukup 
dimasukkan kedalam satu pasal di dalam materi 
pokok yang diatur.(lihat lampiran II UU No.12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan mengenai teknik Penyusunan peraturan 
perundang-undangan ) 
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Perlu perubahan  
Pasal 15 

Kata “diupayakan” sebaiknya dihilangkan dan diganti 
dengan kata “jaminan” sehingga apabila ada 
pembuatan kasiba dan lisiba masyarakat akan tetap 
merasa aman tempat tingalnya tidak digusur. 
Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas keadilan.  

Perlu perubahan  
Pasal 18 ayat (3) 

Tidak disebutkan secara jelas ketentuan PUU yang 
mana yang digunakan apakah Perpres, PP, atau 
Permen. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas 
ketertiban dan kepastian hukum. 

Perlu perubahan  
Pasal 23, pasal 25, 
Pasal 28 ayat (2) dan 
ayat (5), pasal 33, 
pasal 36 ayat (2), pasal 
38 ayat (2), pasal 44 
ayat (2), pasal 48 ayat 
(1), pasal 51 ayat (5) 

Tidak disebutkan secara jelas ketentuan PUU yang 
mana yang digunakan apakah Perpres, PP, atau 
Permen. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas 
ketertiban dan kepastian hukum. 

 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2 

Asas merupakan nilai-nilai yang harus menjiwai 
norma dalam suatu peraturan perundang-undangan. 
Asas tidak termasuk dalam kategori meta norma 
yang harus dituangkan dalam ketentuan pasal.  
Hal ini juga ditegaskan dalam petunjuk no. 98 
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Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan PUU, yang menyebutkan 
bahwa hal-hal yang bersifat umumyang berlaku bagi 
pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain 
ketentuan yang mencerminkan ‘asas’, ‘maksud’ dan 
‘tujuan’tanpa dirumuskan tersedniri dalam pasal 
atau bab, maka termasuk dalam ketentuan umum. 

Perlu perubahan  
Pasal 3 

Hal ini juga ditegaskan dalam petunjuk no. 98 
Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan PUU, yang menyebutkan 
bahwa hal-hal yang bersifat umumyang berlaku bagi 
pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain 
ketentuan yang mencerminkan ‘asas’, ‘maksud’ dan 
‘tujuan’tanpa dirumuskan tersedniri dalam pasal 
atau bab, maka termasuk dalam ketentuan umum. 

Perlu perubahan  
Pasal 9 Ayat (1) 

Ayat (1) tidak diperlukan karena kalimatnya terulang 
pada ayat (2) dengan tambahan keterangan yang 
lebih tegas dan jelas. Artinya ketiadaan ayat (1) tidak 
mempengaruhi isi Pasal 9. 

Perlu perubahan  
Pasal 11 

Janis hak atas tanah sbgmn disebutkan Pasal 16 ayat 
(1) UU No. 5/1960 tentang UUPA adalah  
a. hak milik,  
b. hak guna usaha,  
c. hak guna bangunan,  
d. hak pakai,  
e. hak sewa,  
f. hak membuka tanah,  
g. hak memungut hasil hutan,  
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h. hak-hak lain. 
Sedangkan kawasan lindung menurut Penjelasan 
Pasal 5 ayat (2) UU 26 Tahun 2007 adalah: 
- Kawasan yang memberi perlindungan bagi 

kawasan bawahannya (mis: kawasan hutan 
lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan 
air) 

- Kawasan perindungan setempat (mis: sempadan 
pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar 
danau/waduk, kawasna sekitar mata air) 

- Kawasan suaka alam dan cagar budaya (mis: hutn 
bakau, taman nasional, hutanraya, taman wisata 
alam, suaka margasatwa) 

- Kawasan rawan bencana alam 
- Kaawasan lindung lain (mis: taman buru, cagar 

biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, 
terumbu karan). 
 

Oleh karenanya, dalam pasal ini lebih tepat jika 
ditegaskan ‘hak atas tanah’ jenis apa yang dapat 
diberikan pada tanah dalam kawasan lindung dan 
kawasan cagar budaya yang belum ada hak atas 
tanahnya. Karena jika diberikan hak milik pada 
kawasan lindung dan kawasan cagar budaya, sangat 
berpotensi merusak fungsi lindung dan fungsi cagar 
budayanya. 
TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Keseimbangan, 
keserasian dan keselarasan 
INDIKATOR:  
- Mengedepankan kepentingan umum; 
Mengedepankjan prinsip kehati-hatian 
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2 

Maksud, tujuan dan penyelenggaraan jalan tol dapat 
dituangkan dalam penjelasan umum dalam lampiran 
undang-undang dan dalam naskah akademiknya. Jika 
ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam 
suatu peraturan perundang-undangan, maka 
dirumuskan dalam salah satu butir pasa1 tentang 
ketentuan umum yang terdapat dalam petunjuk no. 
98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan 
ruang lingkup cukup dimsukkan dalam ketentuan 
umum. 

 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung’ 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2  

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu 
butir pada pasal 1 tentang ketentuan umum. 

Perlu perubahan  
Pasal 3 

- Penyebutan tujuan pengaturan bentuk dan tata 
cara peran serta masyarakat dalam penataan 
ruang tidak diperlukan karena tidak akan 
operasional (tidak memiliki operator norma). 

- Tujuan dapat dituangkan dalam ketentuan 
umum atau dalam Naskah Akademiknya.  
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Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan 
tujuan penyelenggaraan penataan ruang.   diubah 
dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau 
tercermin dalam Naskah Akademik 

 
32. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem 

Pelatihan Kerja Nasional 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan tujuan 
Sistem Pelatihan Kerja Nasional bertujuan  a. 
mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif 
dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas 
tenaga kerja; b. memberikan arah dan pedoman 
dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan 
pengendalian pelatihan kerja; c. mengoptimalkan 
pendayagunaan dan pemberdayaan seluruh sumber 
daya pelatihan kerja tidak diperlukan, karena tidak 
akan operasional (tidak memiliki operator norma). 
Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran 
II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan 
landasan, asas dan tujuan dicabut, cukup elaborasi 
landasan, asas dan tujuan ada dalam Naskah 
Akademik. 

Perlu perubahan 
Pasal 3 

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan Prinsip 
dasar pelatihan kerja tidak diperlukan, karena tidak 
akan operasional (tidak memiliki operator norma). 
Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II 
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UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.  Dalam petunjuk 
huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya 
masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab.  
 
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan 
lingkup diubah, cukup elaborasi asas yang ada dalam 
Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I 
Ketentuan Umum. 

Perlu perubahan 
Pasal 1 ayat 5 

- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah 
rumusan kemampuan kerja yang mencakup 
aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau 
keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan 
pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

- Penjelasan dalam angka 5 tersebut tidak 
menjelaskan lebih lanjut PUU mana yang 
mengaturnya. 

Perlu perubahan 
Pasal 3 butir c 

dalam rumusan pasal butir c, tidak dijelaskan 
mengenai pembagian kewenangan antaran 
pemerintah pusat dan daerah secara jelas. 

Perlu perubahan 
Pasal 3 butir e 

dalam rumusan masalah butir e menjelaskan 
penyelenggaraan pelatihan kerja diselenggarakan 
secara berkeadilan dan tidak diskriminatif, namun 
dalam rumusan masalah tidak dijelaskan mengenai 
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ketentuan yang diskriminatif. 

Perlu perubahan 
Pasal 13 ayat (1)  

Rumusan pasal menjelaskan mengenai jaminan 
perlindungan HAM yaitu Hak Mengembangkan Diri, 
namun tidak menjelaskan mengenai ketentuan yang 
dapat menghambat perlindungan HAM.  

Perlu perubahan 
Pasal 13 ayat (3) 

Rumusan pasal tidak menjelaskan mengenai 
prosedur pelaksanaan pelatihan kerja bagi peserta 
yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental 
serta perlu ditambahkan prosedur mengenai 
pelatihan kerja bagi peserta yang tidak memiliki 
kertabatasan fisik dan/atau mental. 

Perlu perubahan 
Pasal 20 ayat (1) dan 
ayat (2) 

Rumusan pasal menjelaskan adanya jaminan sistem 
kerja yang kooperatif dan kolaboratif karena 
dibentuk dengan adanya peraturan presiden, namun 
tidak menjelaskan ketentuan yang menyebabkan 
tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan 
kolaboratif. 

 
33. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2  
 

Merujuk kepada Lampiran II Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 Nomor 98. Maka disarankan didalam 
Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun untuk dapat diubah dikarenakan tidak 
operasional.  
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Perlu perubahan   
Pasal 3 
 

Tujuan dasar dari penyelenggaraan rumah susun 
sepatutnya termuat di dalam penjelasan umum 
undang-undang maupun naskah akademik. Kalaupun 
tetap disebutkan, seharusnya disebutkan di dalam 
salah satu butir pasal 1 tentang ketentuan umum. 

Perlu perubahan  
Pasal 4 
 

Ruang lingkup merupakan salah satu dasar yang 
tidak perlu menjadi satu pasal tersendiri, alangkah 
baiknya jika tergabung didalam Pasal 1 tentang 
ketentuan umum. 

 
34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah  Nasional, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor13 Tahun 2017 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

Tujuan seharusnya masuk ke dalam BAB I Ketentuan 
Umum 

Perlu perubahan 
Pasal 3 

Peran, fungsi juga seharusnya masuk dalam Bab I 
Ketentuan Umum. 
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35. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Kereta Api 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2009 

Tidak dijelaskan siapa yang berwenang untuk 
memasang  palang pintu perlintasan kereta api baik 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Perkeretaapian maupun di Peraturan 
Pelaksananya seperti PP No. 72 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. 

 
36. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban 

dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan Pasal 
1 dengan 
menambahkan definisi 
mengenai apa yang 
dimaksud dengan 
tanah terlantar. 

Menurut KBBI penertiban  adalah proses atau cara 
atau perbuatan penertiban. Pendayagunaan adalah 
pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan 
manfaat. Dalam Lampiran II UU Pembentukan PUU, 
petunjuk No, 103 mengatakan bahwa apabila 
rumusan definisi dari suatu PUU dirumuskan kembali 
dalam PUU yang akan dibentuk, maka rumusan 
definisi tersebut harus sama dengan rumusan 
definisi dalam PUU yang telah berlaku. Dalam 
ketentuan umum PP ini tidak merumuskan definisi 
penertiban dan pendayagunaan dan juga tidak 
mendefinisikan tanah terlantar 
Sementara, dalam PP sebelumnya (PP 36/1998) 
definisi tanah terlantar diatur dalam Pasal 1 angka 5, 
dikatakan bahwa tanah terlantar adalah tanah yang 
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diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, 
pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah 
memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi 
belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
 
Berdasarkan hal tersebut, seharusnya agar suatu 
PUU tersebut jelas dan tidak ambigu, maka judul 
harus didefinisikan dalam ketentuan umum. Jika 
terdapat definisi pada PUU sebelumnya, maka harus 
merujuk ke PUU tersebut. 

Perlu perubahan  
Pasal 7 

Untuk memenuhi prinsip kehati-hatian masalah 
teknis tersebut, diperlukan aturan lebih lanjut yang 
standar. 

 
37. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 1  
 

- Definisi Penyelenggaraan menurut KBBI, proses 
menyelenggarakan dalam berbagai arti (seperti 
pelaksanaan, penuaian); 

- Merujuk pada pasal 1 angka 7, penyelenggaraan 
penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi 
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan 
pengawasan penataan ruang; 

- Dalam Lapiran II UU Pembentukan PUU, 
petunjuk No, 103 mengatakan bahwa apabila 
rumusan definisi dari suatu PUU dirumuskan 
kembali dalam PUU yang akan dibentuk, maka 
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rumusan definisi tersebut harus sama dengan 
rumusan definisi dalam PUU yang telah berlaku; 

- Dalam UU 26/2007, diatur dalam Pasal 1 angka 
6 bahwa penyelenggaraan penataan ruang 
adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, 
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan 
penataan ruang; 
 

Dengan demikian, definisi penyelenggaraan 
penataan ruang antara PP sudah sesuai dengan UU; 

Perlu perubahan 
Pasal 2 
 

Sebagaimana petunjuk dalam Lampiran UU 12/2011, 
sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan 
penyelenggaraan penataan ruang diubah dan 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau 
tercermin dalam Naskah Akademik. 

Perlu perubahan  
Pasal 51 
 

Pada pasal 51, “kriteria kawasan strategis dari sudut 
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 
hidup meliputi”. Kalimat meliputi menunjukkan 
kumulatif dari semua alternative yang ada, sehingga 
pada huruf f, seharusnya kata ‘dan’, bukan ‘atau’. 

Perlu harmonisasi Ps. 
3, Ps. 4. Ps. 39, Ps. 40 
(5), Ps. 59, Ps. 60, Ps. 
61, Ps. 62. P. 156, Ps., 
158 dan P. 165. 
terhadap pasal-pasal 
terkait RDTR dengan Ps 
361 ayat (3) UU 

Ketentuan Pasal 361 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur 
bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan 
perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang 
pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai wilayah negara. Selain 
kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai 
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23/2014 tentang 
Pemda. 

kewenangan untuk  
a. penetapan rencana detail tata ruang;  
b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan 
c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan. 
 
Sementara itu, menurut UU Nomor 23 Tahun 2007 
jo. PP Nomor 15 Tahun 2010, tidak dikenal RDTR 
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun 
diatur bahwa RDTR merupakan rencana rinci dari 
rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, 
yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.  

Perlu perubahan  
Pasal 10 ayat (4) 

Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan tugas 
pembantuan itu apa. Oleh karena itu ditambahkan 
maksud dari tugas pembantuan, sehingga ada 
kejelasan rumusan 

 
38. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan 

Pulau-Pulau Kecil Terluar 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 10 

- Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b harus 
mendapat izin/persetujuan dari 
menteri/pimpinan lembaga pemerintah 
nonkementerian terkait sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
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disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 
 

Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan 
PUU yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 13 ayat (5) 

- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.. 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

 
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan 
PUU yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 14 

- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan 
PPKT dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang menangani bidang pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai 
dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya. 

- Dalam penjelasannya tidak dijelaskan lagi 
kriteria dan syarat pegawai negeri sipil yang 
bagaimana yang ditugaskan melakukan 
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan 
PPKT. 

Perlu perubahan 
Pasal 2 ayat (1) dan 
ayat (2) 

Perumusan pasal di atas tidak memberikan kepastian 
hukum bagi masing-masing, baik pemerintah dalam 
hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah 
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daerah. Semestinya, ketentuan itu ditindaklanjuti 
lebih detil dalam pasal-pasal agar batasan 
kewenangan dalam pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil 
Terluar (PPKT) dapat lebih jelas. Oleh karena itu 
perlu mengubah rumusan pasal dengan memperjelas 
maksud dari “pemanfaatan secara bersama-sama” 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
terkait PPKT. 

Perlu perubahan 
Pasal 4 ayat (1) dan (2) 

Rumusan Pasal di atas tidak menjamin prosedur yang 
jelas bagi pihak terkait lain baik selaku 
menteri/pimpinan lembaga pemerintah non 
kementerian. Oleh karena itu perlu dipertegas dan 
diperjelas ruang lingkup, waktu dan mekanisme 
pemberian masukan (atau semacam tata cara), 
apakah secara tertulis, melalui surat biasa, atau 
intervensi secara kewenangan dari pihak terkait baik 
menteri/pimpinan lembaga pemerintah 
nonkementerian dalam hal memberikan masukan. 
Mengingat kedudukan peraturan pemerintah 
sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang.   

Perlu perubahan 
Pasal 4 

Tidak disebutkan secara tegas mengenai pelibatan 
pihak terdampak dalam rumusan pasal di atas 
memberikan konsekuensi hukum kepada menteri 
dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan untuk 
melibatkan pihak terdampak. Oleh karena itu perlu 
mengubah rumusan pasal dengan mencantumkan 
frasa ‘pihak lain atau terdampak’. 
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Perlu perubahan 
Pasal 7 

Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat tanpa 
dibarengi dengan batasan yang tegas (rigid) 
berpotensi tidak menjamin keberlanjutan mengingat 
kekayaan alam di laut dapat berkurang seiring 
penggunaan atau eksploitasi. 
 
Oleh karena itu perlu ditambahkan satu ayat yang 
berbunyi kurang lebih: 
“Ketentuan atau tata cara pemanfaaan PPKT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf 
a, b, dan f disesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait lainnya.”  

Perlu perubahan 
Pasal 10 

Rezim perizinan mesti dikaji kembali dalam arti lebih 
memprioritaskan masyarakat setempat dalam 
mendapatkan izin/persetujuan untuk pemanfaatan 
kesejahteraan masyarakat.  
 
Oleh karena itu perlu ditambahkan satu ayat, yang 
kurang lebih berbunyi: 
“Pemberian izin atau persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mesti memperhatikan 
potensi daerah dan menumbuhkan industri kecil, 
menengah, dan mikro (UMKM) masyarakat 
setempat.” 

Perlu perubahan 
Pasal 13 

Tidak disebutkan secara jelas dan tegas frasa 
‘masyarkat’ membuat konsekuensi hukum bagi 
pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan 
Perikanan untuk meminta masukan masyarakat 
secara wajib (mandatory). 
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Oleh karena itu perlu rumusan pasal dengan 
mencatumkan frasa ‘masyarakat’. 

 
39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan 

Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 4 
 

- Ketentuan yang mencerminkan tujuan 
seharusnya tertuang dalam ketentuan umum, 
dan secara rinci dapat dilihat dalam Naskah 
Akademiknya.  

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan tujuan penyelenggaraan penataan 
ruang  diubah dan dimasukkan dalam Bab I 
Ketentuan Umum atau tercermin dalam Naskah 
Akademik 

 
40. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana 

Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 8 

Pasal 8 merupakan salah satu bagian dari Bab III yang 
mengatur mengenai Pembangunan DPN. Sebaiknya 
kata DPN yang merupakan judul bab tidak disingkat 
meskipun di dalam ketentuan umum sudah 
dijelaskan. Sebaiknya tetap ditulis kepanjangan nya 
dengan huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Hal 
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ini sesuai dengan petunjuk no 108 Lampiran II UU No 
12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang menyatakan bahwa 
penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang 
sudah didefinisikan atau diberi penjelasan 
pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan 
huruf kapital baik digunakan dalam norma yang 
diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.   

Perlu mencabut 
Pasal 7 

Arah pembangunan kepariwisataan nasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) 
menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi 
program pembangunan kepariwisataan nasional 
dalam kurum waktu 2010 sampai dengan 2025 yang 
meliputi Pembangunan: 
a. DPN; 
b. Pemasaran pariwisata nasional; 
c. Industri pariwisata nasional; dan 
d. Kelembagaan kepariwisataan nasional. 
Pasal ini perlu diubah rumusannya supaya partisipasi 
masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat 
daerah juga dapat menjadi arah pembangunan 
kepariwisataan nasional. 

Perlu mencabut 
Pasal 19 

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan 
kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan 
menuju destinasi dan pergerakan wisatawan menuju 
destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, 
meliputi mengembangkan dan meningkatkan 
kualitas: 
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a. Kenyamanan moda transportasi menuju destinasi 
dan pergerakan wisatawan di DPN sesuai 
kebutuhan dan perkembangan pasar; dan 

b. Keamanan moda transportasi untuk menjamin 
keselamatan perjalanan wisatawan menuju 
destinasi pergerakan wisatawan di DPN 

 
Pasal ini perlu ditambahkan ketentuan mengenai 
fasilitas transportasi/fasilitas umum di kawasan 
pariwisata untuk disabilitas agar kebutuhan kaum 
minoritas, dalam hal ini disabilitas, juga terpenuhi. 

Perlu mencabut 
Pasal 31 

Ketentuan Pasal 31 mengatur strategi untuk 
peningkatan pemberian insentif investasi di bidang 
pariwisata baik bagi investor asing maupun investor 
dalam negari dalam hal mekanisme keringanan fiskal. 
Perlakuan memberikan insentif berupa keringanan 
fiskal kepada investor dalam negeri dan asing 
mencerminkan  ketidakberpihakan pada pelaku 
usaha nasional. 

 
41. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan 

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

Disebutkan dalam Pasal ini ruang lingkup dari Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik yang terdiri atas Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan 
Umum, dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 765

Rekomendasi  Penjelasan  

Kepentingan Sendiri. Penyebutan ruang lingkup 
tersebut seharusnya tidak dirumuskan tersendiri 
dalam suatu Pasal, tetapi masuk dalam ketentuan 
umum sebagaimana diatur dalam Huruf c Petunjuk 
No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.   

Perlu perubahan 
Pasal 21 ayat (2) 

Dalam hal penghentian sementara penyediaan 
tenaga listrik oleh Pemegang Izin Usaha untuk 
kepentingan Penyidikan dilakukan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi 
tidak disebutkan secara rinci peraturan perundang-
undangan yang dimaksud atau yang terkait. 
Sebaiknya lebih diperjelas mengenai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 25 ayat (5) 

Penetapan kondisi krisis atau darurat penyediaan 
tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang energi, 
tetapi tidak disebutkan secara rinci peraturan 
perundang-undangan yang dimaksud atau yang 
terkait. Sebaiknya lebih diperjelas mengenai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 26 

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib 
menggunakan produk dan potensi dalam negeri 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tetapi tidak disebutkan secara rinci 
peraturan perundang-undangan yang dimaksud atau 
yang terkait. Sebaiknya lebih diperjelas mengenai 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 29 ayat (4) 

Izin Operasi berkaitan dengan Persyaratan 
Lingkungan berlaku ketentuan peraturan 
perundangundangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, tetapi tidak 
disebutkan secara rinci peraturan perundang-
undangan yang dimaksud atau yang terkait. 
Sebaiknya lebih diperjelas mengenai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 34 ayat (2) 

Ganti rugi Hak atas Tanah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pertanahan, tetapi tidak disebutkan secara rinci 
peraturan perundang-undangan yang dimaksud atau 
yang terkait. Sebaiknya lebih diperjelas mengenai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
dimaksud. 

 
42. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi 

Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 30 

Pelanggaran yang dilakukan Pengusaha Pariwisata 
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif 
berupa:  
a.teguran tertulis; 
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b.pembatasan kegiatan usaha; dan 
c.pembekuan sementara kegiatan usaha 
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan 
PUUDalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa 
substansi yang berupa sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan atas pelanggaran norma 
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan 
norma yang memberikan sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan. 

Perlu mencabut 
Pasal 30 

Pelanggaran yang dilakukan pengusaha pariwisata 
dikenakan sanksi adminsitratif berupa teguran 
tertulis, pembatasan kegaitan usaha dan pembekuan 
sementara kegiatan usaha. Sanksi admisnitratif ini 
dinilai kurang tegas, karena dalam faktanya masih 
banyak pengusaha yang tidak menerapkan sertifikasi 
usaha dan sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu 
perlu ditambahkan ketentuan administratif berupa 
denda.   

 
43. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta 

Rencana Tata Ruang 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu harmonisasi 
kembali Pasal 14, 15, 
17, 20. 27, 29 
mengenai pengaturan 

Ketentuan ini dan Permen Kelautan dan Perikanan 
No. 16/MEN/2008 tentang Perencanaan WP3K (Pasal 
18 dan 19), berpotensi disharmoni dalam 
pelaksanaannya. Karena terdapat perbedaan skala 
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skala peta, agar 
seragam dan dapat 
dilaksanakan secara 
efisien dan efektif. 

peta yang diatur oleh kedua PUU tsb. Berikut 
perbedaan skala peta dimaksud:  
Skala Peta Dasar RTRW menurut PP 8/2013 dan 
RZWP3K menurut Permen KP No. 16/MEN/2008: 
 

Wilayah  RTRW  
Provinsi  1: 250.000 

(Ps. 14) 
Kabupaten   1: 50.000 

(Ps. 15) 
Kota  1: 25.000 

(Ps. 17) 
Kawasan 
pperkotaan 

1:10.000 
1:50.000 (kwsn mencakup 
ab/kota) 
(Ps. 27) 

Kawasan 
pperdesaan 

1:10.000 
1:50.000 (kwsn mencaku
wil.kab/kota) 
(Ps. 29) 

Wilayah 
ppulau/kepulauan 

1:500.000 
(Ps. 20) 

Rencana rinci  - 
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44. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat (2) 

 Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam 
pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Dalam penjelasannya tidak disebutkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga 
kurang jelas. 

 Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk 
ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 11 ayat (3) 

 Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, 
atau Usaha Besar dalam melakukan pola 
Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilarang memutuskan hubungan hukum secara 
sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 Dalam penjelasannya tidak disebutkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga 
kurang jelas. Sebaiknya dalam penjelasan juga 
dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 39 

 Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis 
perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
38 ayat (2) meliputi: 
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a. menghapus jenis perizinan tertentu;  
b. Dalam penjelasannya tidak dijelaskan 

ruang lingkup perizinan yang dihapus 
sehingga kurang jelas. Sebaiknya dalam 
penjelasan diperjelas perizinan yang 
dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 49 huruf d 

 Melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 
tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 Dalam penjelasannya tidak diperjelas jangka 
waktunya dan ketentuan PUU yang terkait. 

Perlu perubahan 
Pasal 60 

 Biaya pelaksanaan koordinasi dan pengendalian 
dibebankan pada anggaran Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 
kementerian teknis/lembaga pemerintah non 
kementerian dan/atau sumber lain yang sah 
dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 Dalam penjelasannya tidak disebutkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga 
kurang jelas. 
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45. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan 
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan Pasal 
12 ayat (2) 
 

Dalam merumuskan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, digunakan kalimat yang tegas, 
jelas, singkat dan mudah dimengerti (lihat ketentuan 
Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No. 
244), sehingga ketentuan pasal 12 ayat (2) 
menjadi:”materi pendidikan dan pelatihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Teknis manajerial; 
b. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman; dan/atau 
Keahlian perencanaan dan perancangan rumah 
serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum. 

Perlu perubahan Pasal 
15- pasal 16 
 

Tidak dijelaskan siapa yang ditunjuk untuk 
melakukan pendampingan dan pemberdayaan ini, 
sehingga perlu diperjelas lagi lembaga yang memang 
berhak melakukan pendampingan dan 
pemberdayaan. Selain itu ketentuan ini juga  
Tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian 
hukum. 

Perlu perubahan Pasal 
17-pasal 18 
 

Tidak dijelaskan secara jelas bagaimana proses 
pengembangan sistem infrmasi dan komunikasi yang 
dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab untuk 
menyusun dan mengembangkannya. Selain itu 
ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas 
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ketertiban dan kepastian hukum.  

 
46. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang 

Pembangunan Sumber Daya Industri 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu mencabut 
Pasal 2 
 

 Ruang lingkup tidak perlu dituangkan dalam 
Pasal tersendiri. 

 Umumnya sudah masuk dalam Ketentuan 
Umum. 

Perlu perubahan 
Pasal 1 angka 14, Pasal 
6 ayat (5), 
Pasal 7 ayat (9), 
Pasal 8 ayat (1), 
Pasal 9 ayat (7), 
Pasal 11 ayat (3), 
Pasal 16 ayat (2), 
Pasal 17 ayat (2), 
Pasal 24 ayat (3), 
Pasal 28, 
Pasal 30, 
Pasal 32 ayat (2), 
Pasal 38, 
Pasal 46 ayat (3), 

 Terdapat frasa “dapat” sebaiknya dihapus 
karena bisa menimbulkan perbedaan pendapat. 
Bisa diganti dengan frasa “wajib”. 

 

Perlu perubahan 
Pasal 42 ayat (2) 

 Pasal 42 ayat (2) ………..atas laporan yang 
berasal dari:  
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a. Pengaduan; dan/atau 
b. Tindak lanjut hasil pengawasan 
c. Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai 

pengaduan oleh siapa saja dan Pihak mana 
saja yang melakukan pengawasan. 

Perlu perubahan 
Pasal 45 ayat (4)     
 

 Pasal 45 ayat (4) 
Perusahaan Industri yang berada dalam 
Kawasan Industri yang dikelola oleh Perusahaan 
Kawasan Industri yang dikenai sanksi 
administratif berupa penutupan sementara, 
tetap dapat menjalankan kegiatan produksinya 
sesuai dengan izin yang dimilikinya. 

 Kata sanksi administratif berupa penutupan 
sementara dan  

 Kata tetap dapat menjalankan kegiatan 
produksinya kontradiftif. 

 
47. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan 

Industri 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2 ayat (2) 
 

Ketentuan yang mencerminkan tujuan sebaiknya 
dituangkan dalam ketentuan umum, dan lebih rinci 
dapat dituangkan dalam penjelasan umum dalam 
lampiran undang-undang, lebih detail lagi dapat 
dilihat naskah akademiknya. Jika ketentuan 
mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu 
peraturan perundang-undangan, maka dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab tentang ketentuan 
umum yang terdapat dalam petunjuk no. 98 huruf c, 
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Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Peraturan Perundang-Undangan 

Perlu perubahan  
Pasal 41 
 

Pemberian insentif perpajakan ini perlu di 
koordinasikan lagi dengan kementerian keuangan, 
karena kementerian keuangan tidak mengenai 
pengaturan pemberian insentif ini, karena dengan 
pemberina insentif pajak kepada indutstri otomatis 
tidak ada pemasukan bagi kasa negera terkait 
penerimaan pajak. Selain itu, aturan ini tidak sesuai 
dengan asas ketertiban dan kepastian hukum.  

Perlu perubahan  
Pasal 43 
 

Tidak ada kejelasan bagaimana proses pemebwrian 
insentif yang diberikan oleh daerah dan bagaimana 
pengaturannya mengenai isentif itu diatur sehingga 
ada pasal ini perlu dijelaskan dengan lebih rinci 
mengenai pemberia insentif ini. Selain itu, aturan ini 
tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian 
hukum.  

Perlu perubahan  
Pasal 44 
 

Apakah perlu dibuat lagi komite akreditasi kawasan 
industri, mengapa tidak disatukan saja dengan 
komite kawasan industri. Selain itu, aturan ini tidak 
sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum.  

Perlu perubahan  
Pasal 46 
 

Apakah perlu Badan Layanan Umum, mengapa tidak 
memberdayakan ditjen pengembangan 
perwilayahan industri (PPI), karena pembangunan 
kawasan industri ini memang sudah menjadi 
tugasnya pemerintah, korelasi antara antara 
membentuk BLU akan dengan berkembangnya 
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pertumbuhan industri sebaiknya terlebih dahulu 
dikaji cost and benefitnya. Selain itu, aturan ini tidak 
sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum.  

Perlu perubahan  
Pasal 51-pasal 52 
 

Saat ini komite kawasan industri belum dibentuk, 
sebaiknya harus segera dibentuk mengingat PP ini 
sudah diterbitkan sejak tahun 2015. Selain itu, 
aturan ini tidak sesuai dengan asas ketertiban dan 
kepastian hukum.  

 
48. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 23 ayat (1) 

Makna kata “menguasai dengan itikad baik” dan 
“memperoleh dengan cara tidak melanggar 
ketentuan PUU” ini tidak jelas maksudnya apa dan 
apakah menguasai sesuatu barang yang bukan 
merupakan haknya dapat dikatakan mempunyai 
itikad baik, demikian juga dengan menguasai yang 
bukan haknya bukankah melanggar ketentuan PUU. 
Ketentuan dalam pasal ini akan menjadi alasan 
seseorang untuk menguasai tanah negara untuk 
kepentingan sendiri dengan alasan adanya itikad baik 
dan tidak melanggar ketentuan PUU. Ketentuan 
pasal perlu di uabah karena sangat tidak sesuai 
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dengan azas keadilan dan asas kesamaan dalam 
hukum dan pemerintahan 

Perlu perubahan  
Pasal 63 

Dalam hal ini pasal 63 tidak adanya 
keterangan/diaturnya mengenai dasar dalam 
menentukan besaran harga tanah secara jelas, hal ini 
dapat menjadi salah satu celah besar dalam 
melakukan penindasan terhadap masyarakat. 
Ketentuan dalam pasal ini bertentangan dengan asas 
keadilan 

Perlu perubahan  
Pasal 73 

Ada celah unsur pemaksaan dan bukan atas dasar 
kesepakatan dimana sudah disebutkan di pasal 
pertama. Syarat waktu mengajukan keberatan hanya 
sebagai "tameng" untuk menyembunyikan hal 
tersebut. Ketentuan ini tidak sesuai dengan asas 
keadilan 

Perlu perubahan  
Pasal 74 

Pemberian dalam bentuk saham ini bagaimana 
proses pelaksanaannya dan hitungannya juga tidak 
jelas, peru ada kejelasan mengenai bentuk 
pemberian saham tersebut dan apakah BUMN yang 
akan dilepas sahammnya mau, hal-hal seperti ini 
perlu dipertimbangkan. 

Perlu perubahan  
Pasal 86 

Pemberian ganti rugi atas obyek pengadaan tanah 
diberikan langsung kepada pihak yang berhak. 
Apabila pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau 
besarnya ganti rugi berdasarkan musyawarah atau 
putusan pengadilan ganti kerugian dititipkan di 
pengadilan negeri setempat. Hal ini mencrminkan 
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ada unsur paksaan dari pihak yang berkepentingan 
sehingga pihak yang berhak mau melepaskan 
tanahnya. Aspek lain yang sangat penting adalah 
kompensasi terhadap kerugian-kerugian pemilik 
tanah akibat kehilangan tanah dan aspek-aspek 
ekonomi dan non ekonomi terkait tanah yang ikut 
hilang akibat pengambilalihan tanah oleh 
pemerintah tidak dijelaskan dalam UU ini. 
Seharusnya pemberian ganti kerugian harus benar-
benar mengutamakan asas keadilan dalam 
pelaksanaanya. 

Perlu perubahan  
Pasal 112 

Pasal ini tidak menjelaskan secara detil jenis insentif 
perpajakan yang bagaimana yang akan diberikan dan 
bagaimana proses pelaksanaan pemberian insentif 
tersebut. Ketentuan dalam pasal ini bertentangan 
dengan asas keadilan, ketertiban dan kepastian 
hukum 

 
49. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Kepariwisataan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 ayat (3) 

Dalam rumusan pasal tidak ditemukan ketentuan 
yang jelas mengenai pembagian kewenangan pusat 
dan daerah secara lebih jelas. 

Perlu perubahan 
Pasal 8 

Tidak dijelaskan mengenai adakah ganti kerugian 
bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari 
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kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif dan 
tidak dijelaskan mengenai prosedur ganti kerugian 
bagi masyarakat yang terkena dampak negatif 

Perlu perubahan 
Pasal 8 

Pada butir b tidak dijelaskan apakah menghentikan 
tindakan menghentikan sumber penyebab dampak 
negatif adalah berupa sanksi yang diberikan 
terhadap kepariwisataan yang berdampak negatif 
atau berupa pencegahan. 

 
50. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi 

Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

Tidak ditemukan ketentuan yang jelas mengenai 
pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan 
hukum diantar susunan keanggotaan tim koordinasi 
kepariwisataan dalam perpres ini. 

 
51. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan 

Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Tingkat Nasional 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan 
tujuan tidak diperlukan, karena tidak akan 
operasional (tidak memiliki operator norma).  
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- Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran 
II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c 
dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan 
asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk 
dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab.  

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan tujuan diubah. 

Perlu perubahan 
Pasal 4 ayat (1) dan 
ayat (2) 

Dalam rumusan pasal tidak ada kejelasan mengenai 
pihak pihak yang melakukan pengawasan penegakan 
hukum  

Perlu perubahan 
Pasal 3 

Rumusan pasal tidak menjelaskan mengenai 
pembagian kewenangan antar sektor secar 
proporsional, hanya menjelaskan mengenai 
pentingnya usulan tiap sektor. 

 
52. Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2015 tentang Kunjungan 

Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan Bahwa Peraturan Presiden ini tidak secara tegas 
memberikan kewenangan pengawasan atas 
pelaksanaan Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing 
Ke Indonesia. Bahwa kewenangan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Kunjungan Kapal Wisata 
(Yacht) Asing Ke Indonesia ini perlu untuk dipertegas 
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mengingat adanya potensi pelanggaran pada bidang 
kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan 
kepelabuhanan, sehingga perlu diatur mengenai 
instansi mana yang menjadi leading sector dalam 
pengawasan terhadap  pelaksanaan Kunjungan Kapal 
Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia. 

 
53. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa 

Kunjungan 
 

Rekomendassi Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 ayat 2 

Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Bebas Visa 
kunjungan tidak diberikan atas kunjungan dalam 
rangka jurnalistik”. Ketentuan ini secara implisit 
melarang pemberian Bebas Visa kunjungan terhadap 
kunjungan dalam rangka jurnalistik. Ketentuan ini 
telah membatasi keikutsertaan warga negara asing 
yang masuk melalui jalur bebas visa kunjungan untuk 
kegiatan jurnalistik. Namun ketentuan belum 
memberikan pembatasan keikutsertaan warga 
negara asing yang masuk melalui jalur bebas visa 
kunjungan untuk kegiatan bekerja. Bahwa jalur 
bebas visa kunjungan ini sangat rentan untuk 
dimanfaatkan oleh Warga Negara Asing untuk dapat 
bekerja di Indonesia tanpa melalui prosedur 
sebagaimana diatur pada Undang-undang 
Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. Oleh 
karena itu, mengingat konsideran huruf b pada 
Peraturan Presiden ini yang menyatakan bahwa salah 
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satu tujuan diterbitkannya Perpres ini adalah “dalam 
rangka memberikan manfaat yang lebih dalam 
peningkatan perekonomian pada umumnya dan 
peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 
mancanegara pada khususnya”, maka ketentuan 
Pasal 2 ayat 2 ini perlu diubah dengan 
menambahkan bahwa “bebas Visa kunjungan tidak 
diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik 
dan bekerja” 

Perlu perubahan 
Pasal 6 

Pasal 6 Peraturan Presiden ini menyatakan bahwa 
“dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan 
keamanan negara dan kesehatan masyarakat, 
Menteri dapat menghentikan sementara bebas Visa 
kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah 
administratif khusus suatu negara, dan entitas 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3)”. Ketentuan ini dapat dipahami sebagai 
instrumen evaluasi untuk menjamin perlindungan 
bagi masyarakat dari adanya ancaman keamanan 
negara dan kesehatan masyarakat yang mungkin 
akan timbul atas masuknya warga negara asing ke 
wilayah indonesia melalui jalur bebas visa kunjungan. 
Namun keadaan tertentu sebagaimana dimaksud 
tersebut seharusnya tidak secara limitatif ditentukan 
hanya berdasarkan alasan keamanan negara dan 
kesehatan masyarakat semata, melainkan harus juga 
mempertimbangkan alasan keadaan yang dapat 
merugikan kepentingan negara secara ekonomi, 
sosial, dan budaya. 
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Rekomendassi Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 6 

Bahwa Pasal 6 Peraturan Presiden ini telah 
memberikan instrumen evaluasi kepada Menteri 
Hukum dan HAM selaku Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia. Namun demikian 
Peraturan Presiden ini tidak secara tegas 
memberikan kewenangan pengawasan pelaksanaan 
pemberian bebas visa kunjungan kepada Menteri 
Hukum dan HAM. Hal ini dapat menyebaban 
kebingungan terkait instansi mana yang bertugas 
dalam menilai adanya suatu keadaan tertentu yang 
berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 
Peraturan Presiden ini. Bahwa kewenangan 
pengawasan terhadap pelaksanaan bebas visa 
kunjungan tersebut perlu untuk dipertegas 
mengingat banyaknya potensi pelanggaran yang 
dapat terjadi pada pelaksanaan bebas visa kunjungan 
tersebut serta banyaknya instansi lain yang memiliki 
kewenangan yang beririsan terkait pengawasan 
terhadap hal tersebut sehingga perlu dipertegas 
instansi mana yang menjadi leading sector untuk 
melakukan pengawasan terhadap peaksanaan bebas 
visa kunjungan sebagaimana dimaksud. 
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54. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 ayat (1) 

Perumusan pengembangan SKKNI yang diarahkan 
pada tersedianya SKKNI yang memenuhi prinsip-
prinsip tertentu yang disebutkan dalam suatu Pasal 
tersendiri seharusnya dimasukan dalam ketentuan 
umum saja, sebagaimana yang diatur dalam Huruf c 
Petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.    

 
55. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk 
memberikan acuan kepada Instansi Teknis dan 
pemangku kepentingan dalam penyusunan, 
penetapan dan kaji ulang SKKNI di sektor atau 
lapangan usaha masing-masing.  

 Penyebutan suatu tujuan dalam Peraturan 
Menteri ini seharusnya tidak dirumuskan 
tersendiri dalam suatu Pasal, tetapi masuk 
dalam ketentuan umum sebagaimana diatur 
dalam Huruf c Petunjuk No. 98 Lampiran II UU 
No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
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Peraturan Perundang-undangan.   

 
56. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 

2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja 
Nasional di Daerah 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

 Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan 
Sislatkernas di daerah yang berkaitan dengan 
standarisasi kompetensi kerja, pelaksanaan 
pelatihan kerja, pembinaan LPK, sertifikasi 
kompetensi kerja, pendanaan pelatihan kerja 
dan koordinasi pelaksanaan Sislatkernas. 

 Penyebutan ruang lingkup pengaturan Peraturan 
Menteri ini seharusnya tidak dirumuskan 
tersendiri dalam suatu Pasal, tetapi masuk dalam 
ketentuan umum sebagaimana diatur dalam 
Huruf c Petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.   
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57. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 31 
Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada 
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 20 

 Dalam Lampiran II Nomor 64 dan 65 UU No 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, dikatakan bahwa 
substansi yang berupa sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan atas pelanggaran norma 
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) 
dengan norma yang memberikan sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan;  

 Kemudian jika norma yang memberikan sanksi 
administratif atau keperdataan lebih dari satu 
pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal) tersebut.  

 Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan 
sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, 
sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam 
satu bab; 

 Sebaiknya  Pasal 20 dirumuskan menjadi satu 
bagian (pasal) dengan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, 
Pasal 5 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3), Pasal 6 
ayat (1) atau ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5), Pasal 9, 
Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) atau ayat 
(2), dan Pasal 17 atau Pasal 18 ayat (1) atau 
ayat (2). 
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58. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

 

Rekomendasi  Penjjelasan 

Perlu perubahan 
Pasal 2 

Penyebutan tujuan dari penggunaan Peraturan 
Menteri ini seharusnya tidak dirumuskan dalam 
suatu Pasal tertentu, tetapi masuk dalam ketentuan 
umum sebagaimana diatur dalam Huruf c Petunjuk 
No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.   

Perlu perubahan 
Pasal 4 ayat (2) 

Terdapat ketidakjelasan dalam hal penyebutan 
pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang, 
tetapi tidak disebutkan peraturan perundang-
undangan yang dimaksud atau yang terkait. 
Sebaiknya lebih diperjelas mengenai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 60 

 Pengawasan terhadap pemberi kerja TKA 
dilakukan oleh Pegawai Pengawas 
Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 Pengaturan pengawasan yang disebutkan diatur 
dalam peraturan perundang-undangan, tetapi 
tidak disebutkan peraturan perundang-undangan 
yang dimaksud atau yang terkait. Sebaiknya lebih 
diperjelas mengenai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 61 ayat (4) 

Berkaitan dengan pengaturan proses pelaporan TKA 
yang tidak sesuai dengan IMTA yang disebutkan 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi 
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tidak disebutkan peraturan perundang-undangan 
yang dimaksud atau yang terkait. Sebaiknya lebih 
diperjelas mengenai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang dimaksud. 

 
59. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 4 

- Penjelasan mengenai LSU Bidang Pariwisata 
merupakan LPK yang melakukan Sertifikasi Usaha 
Pariwisata seharusnya diletakkan dalam bagian 
Ketentuan Umum 

- Hal ini sesuai dengan Nomor 98 Lampiran II UU 
No.12 Tahun 2011 

- Maka dari itu letaknya dapat dipindahkan kedalam 
bagian Ketentuan Umum 

Perlu perubahan 
Pasal 7 ayat (3) 

Dalam perpanjangan LSU Bidang Pariwisata, tidak 
dijelaskan secara rinci mengenai berapa lama dapat 
diperpanjang. Hanya sesuai dengan kegiatan yang 
dijalankan. Masa perpanjangan seharusnya dapat 
diatur secara jelas agar tidak menimbulkan 
permasalahan dalam menjalankannya. 

Perlu perubahan 
Pasal 16 

Dalam rumusan pasal tidak ditemukan ketentuan 
mengenai pihak yang melakukan penegakan hukum, 
rumusan pasal hanya menjelaskan mengenai pihak 
yang melakukan pengawasan. 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017788

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 20 ayat (5) 

Dalam tidak ditemukanya ketentuan yang jelas 
mengai koordinasi didalam permenpar ini, 
pengaturan mengenai koordinasi antar lembaga baik 
pemerintah dan pemerintah daerah serta peran 
serta masyarakat perlu diatur lebih lanjut. 

 
60. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pendaftaran usaha Pariwisata 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

- Penyebutan tujuan dari pendaftaran usaha 
pariwisata tidak perlu dirumuskan dalam satu pasal 
tersendiri. Melainkan dapat dimasukkan kedalam 
satu pasal bersama dengan ketentuan umum yang 
berisikan pengertian dan singkatan atau akronim. 

- Hal ini sesuai dengan No. 98 Lampiran II UU No 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan UU. 

- Maka dari itu sebaiknya cukup dielaborasi dalam 
Naskah Akademik atau dimasukkan kedalam Bab I 
Ketentuan Umum 

Perlu perubahan 
Pasal 6 ayat (2) 

- Menteri dapat menetapkan bidang usaha 
pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

- Dalam ayat ini tidak dijelaskan merujuk kepada 
PUU yang mana. 

- Maka dari itu penjelasannya dapat dianggap kurang 
jelas. 
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- Sehingga dapat ditambahkan merujuk kepada PUU 
yang mana 

Perlu perubahan 
Pasal 14 

- Gubernur, Bupati/Walikota dapat menetapkan 
jenis usaha dan subjenis usaha lainnya untuk setiap 
bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan.. 

- Namun tidak dijelaskan merujuk kepada PUU apa 
dan Nomor berapa 

- Sehingga menjadi kurang jelas dalam 
penyampaiannya 

- Maka dari itu dapat ditambahkan lebih lanjut. 

Perlu perubahan 
Pasal 30 ayat 2 huruf f, 
huruf g 

Pasal 30 ayat 2 huruf f, dan huruf g Peraturan 
Menteri ini menyatakan bahwa Pengusaha 
Pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada 
PTSP permohonan pemutakhiran TDUP apabila 
terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi, 
yakni diantaranya mencakup perubahan alamat 
Pengusaha Pariwisata dan nama pengurus badan 
usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk 
badan usaha. Ketentuan ini tidak efisien mengingat 
bahwa perubahan alamat pengusaha dan perubahan 
nama pengurus pariwisata dapat berubah sewaktu-
waktu dan berulang-ulang sehingga seharusnya 
perubahan sebagaimana dimaksud tersebut tidak 
perlu diwajibkan untuk melakukan permohonan 
pemutakhiran TDUP. 
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BBAB V 
RREKOMENDASI  

PPEMBANGUNAN HUKUM BBIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

  
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Jika dinilai dari segi  
‘namanya’ maka 
direkomendasikan 
untuk direvisi agar 
lebih memperjelas 
sebagai cermin dari 
isinya, yaitu dengan 
nama PUU tentang 
“Perjanjian Bagi Hasil 
Pengusahaan Tanah 
Pertanian”. Jenis 
PUU yang 
direkomendasikan 
adalah PP, dalam 
rangka melaksanakan 
Pasal 34 UU 41/2009 
tentang PLP2B dan 
Pasal 84 UU 19/2013 
tentang 
Perlindungan dan 
Pemberdayaan 
Petani 

Dari segi politik hukum dengan merujuk pada dasar 
mengingatnya (yaitu Pasal 33 UUD 1945), maka 
sebenarnya UU ini memiliki jiwa yang sejalan dengan 
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu mencerminkan 
jiwa sosilaisme Indonesia, pada sector pertanian 
(tanah pertanian). Namu dari materi pokok yang 
diatur, merujuk pada nama dan ketentuan normanya, 
bersifat teknis pelaksanaan. Sehingga lebih tepat 
diatur dengan PUU di bawah UU. Jenis PUU yang 
direkomendasikan adalah PP, dalam rangka 
melaksanakan Pasal 34 UU No. 41 Tahun 2009 tentang 
PLP2B dan Pasal 84 UU No.19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 

Perlu perubahan  
Pasal 6 ayat 5, pasal 
7 ayat 1 dan 2 

Swatantra menurut kbbi adalah pemerintahan sendiri, 
otonomi. 
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan 
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swatantra disesuaikan dengan nomenklatur yang baru 
yaitu otonomi atau pemerintahan sendiri. 

Perlu perubahan  
Pasal 15 

(1) Dapat dipidana dengan hukuman sebanyak-
banyaknya Rp 10.000; a. pemilik yang tidak memenuhi 
ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11; b. penggarap 
yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2; c. 
barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 
8 ayat 3 
(2) Perbuatan pidana tersebut pada ayat 1 diatas 
adalah pelanggaran 
Jumlah denda sebesar Rp 10.000,- sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan jaman dan nilai ekonomi saat 
ini. Oleh karena itu besarnya denda harus disesuaikan 
dengan ketentuan yang berlaku saat ini. 

Perlu perubahan  
Pasal 16 

Penyebutan jabatan menteri muda agrarian dan 
menteri muda pertanian sudah tidak sesuai dengan 
UU Nomor 39 Tahun 2008. 

Perlu perubahan  
Pasal 6 ayat 5, pasal 
7 ayat 1 dan 2 

Peristilahan yang sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan bahasa Indonesia. 

Perlu perubahan  
Pasal 15 

(1) Dapat dipidana dengan hukuman sebanyak-
banyaknya Rp 10.000,-; a. pemilik yang tidak 
memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11; b. 
penggarap yang melanggar larangan tersebut pada 
pasal 2; c. barang siapa melanggar larangan tersebut 
pada pasal 8 ayat 3 
(2) Perbuatan pidana tersebut pada ayat 1 diatas 

BAB V 
REKOMENDASI  

PEMBANGUNAN HUKUM BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN 
LINGKUNGAN HIDUP
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adalah pelanggaran. Jumlah denda sebesar Rp 
10.000,- sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
jaman dan nilai ekonomi saat ini. Oleh karena itu 
besarnya denda harus disesuaikan dengan ketentuan 
yang berlaku saat ini 

Perlu perubahan  
Pasal 16 

Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan 
undang-undang ini diatur oleh Menteri Muda Agraria 
sendiri atau bersama-sama dengan Menteri Muda 
Pertanian. Sementara UU Momor 39 Tahun 2008 
tentang Kementerian Negara, tidak mengatur tentang 
Menteri Muda. Oleh karena itu penyebutan menteri 
muda agrarian dan menteri muda pertanian harus 
disesuaikan dengan UU Nomor 39 Tahun 2008. 

 
2. Undang-Undang Nomor 38 Prp Tahun 1960 tentang Penggunaan 

dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu Sebagaimana 
telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 1964 tentang Perubahan 
dan Tambahan UU Nomor 38 prp Tahun 1960 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Lebih tepat jika diatur 
dalam jenis Peraturan 
Pemerintah, karena 
isinya mengatur 
masalah teknis 
mengenai penggunaan 
dan besarnya batas 
luas tanah untuk 
tanaman tertentu yang 

A. Analisis terhadap “nama” UU: 
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan 
kata ataupun frasa, yang secara esensial 
maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu 
sendiri. Ditinjau dari namanya, “Penggunaan 
dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-
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harus diadakan di 
wilayah-wilayah 
tertentu, dan 
penetapan jumlah 
sewa menyewa yang 
layak untuk petani. 
Dalam Pasal 14 UU No. 
5 Tahun 1960 tidak 
mendelgasikan secara 
tegas untuk dibentuk 
suatu UU yang 
mengatur masalah 
penggunaan dan 
penetapan luas tanah 
untuk tanaman 
tertentu. Ditinjau dari 
nama UU inipun, lebih 
tepat menjadi materi 
muatan praturan 
pemerintah. 

Tanaman Tertentu” yang memiliki arti 
mengatur terkait penggunaan dan penetapan 
luas tanah khususnya untuk tanaman-tanaman 
tertentu. Yang artinya nama UU ini telah 
mencerminkan isi dari PUU tersebut. 
 

B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:  
Pasal 33 dan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 33 
Pasal 33 berisikan (1) perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama berdasar asas 
kekeluargaan, (2) cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) 
bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat, (4) perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional, (5) ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-
Undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jiwa 
dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ini 
berlandaskan semangat  sosial, menempatkan 
penguasaan terhadap berbagai sumber daya 
untuk kepentingan publik (seperti sumber daya 
alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan 
anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang 
mandat untuk melaksanakan kehidupan mandat 
untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di 
Indonesia. Di dalam konteks Perpu. No. 38 Tahun 
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1960 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1964 Tentang 
Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 
38 Prp. Tahun 1960, Tentang Penggunaan Dan 
Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman 
Tertentu dapat dikatakan bahwa Pasal ini sebagai 
dasar untuk perlindungan pertanian di indonesia 
dan dalam rangka penataan pertanahan di 
wilayah Indonesia.  
Pasal 22 Ayat (1) 
Pasal 22 memiliki makna yang dapat dikatakan 
sama dengan Pasal 20 yaitu untuk memenuhi 
asas kelembagaan atau pembentuk yang tepat. 

 
C. Analisis terhadap Politik Hukum (Arah 

Pengaturan) 
Politik hukum UU No. 38 Prp. Tahun 1960 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 
Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan 
Tambahan Undang-Undang No. 38 Prp. 
Tahun 1960, Tentang Penggunaan Dan 
Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-
Tanaman Tertentu dapat ditinjau dari 
konsiderans menimbang dan/atau penjelasan 
umumnya. Dalam rangka usaha mengatur 
penggunaan tanah secara efisien 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 
Undang-undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran 
Negara 1960 No. 104) tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria dan khususnya 
untuk melaksanakan program Pemerintah 
akan mencukupi "sandang pangan" rakyat, 
maka antara lain-lain perlu diadakan 
perencanaan ("planning") dalam pemakaian 
tanah-tanah pertanian. Dengan adanya 
planning maka dapatlah dicapai imbangan 
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yang baik dari pada luas jenis-jenis tanaman 
yang penting bagi rakyat dan Negara. Bahkan 
adanya planning itu merupakan suatu 
keharusan dari pada pelaksanaan ekonomi 
terpimpin. Tanpa adanya planning maka 
pemakaian tanah-tanah pertanian terutama 
hanya akan berpedoman pada kepentingan 
mereka yang bersangkutan saja serta pada 
keuntungan insidentil yang mereka harapkan 
dari jenis-jenis tanaman yang tertentu. 
Dengan demikian maka tidaklah akan ada 
jaminan bahwa tanaman-tanaman yang 
mempunyai arti yang penting bagi rakyat 
banyak dan Negara tidak akan terdesak oleh 
tanaman-tanaman yang lebih memberikan 
keuntungan finansiil bagi pihak yang 
menguasai tanah. Dengan demikian maka 
tidak ada jaminan bahwa kepentingan umum 
dan Negara akan mendapat perhatian 
sebagaimana mestinya. 
 

Oleh karena itu bahwa peraturan ini perlu dibuat 
agar adanya perlindundungan dan pengaturan 
terhadap tanaman-tanaman yang penting bagi rakyat 
dan Negara yang mulai  terdesak oleh jenis-jenis 
tanaman lainnya, sehingga membahayakan produksi 
tanaman-tanaman yang penting tersebut. 

Perlu perubahan 
Pasal 1 – pasal 9 

Penulisan Bahasa peraturan perundang-undangan 
yang ada tidak sesuai dengan ciri-ciri bahasa 
peraturan perundang-undangan antara lain : 
a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan 

arti atau kerancuan; 
b. Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan 

yang dipakai; 
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c. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak 
emosi dalam mengungkapkan tujuan atau 
maksud); 

d. Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah 
yang digunakan secara konsisten; 

e. Memberikan definisi atau batasan pengertian 
secara cermat; 

f. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau 
jamak selalu dirmuskan dalam bentuk tunggal; 
dan 

g. Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah 
yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan 
pengertian,nama jabatan, nama profesi, nama 
institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, 
dan jenis peraturan perundang-undangan dan 
rancangan peraturan perundang-undangan 
dalam rumusan norma ditulis dengan huruf 
kapital. 

(baca petunjuk nomor 112 sampai dengan no. 243 
lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ) 

Perlu perubahan 
Pasal 10 

Rumusan mengenai ketentuan pidana perlu 
memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana 
yang terdapat dalam Buku Kesatu KUHP (baca 
petunjuk nomor 112 sampai dengan no. 112 s/d 121 
lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) 
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3. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan 
Luas Tanah Pertanian 
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Perlu didegradasi 
menjadi bentuk 
Peraturan 
Pemerintah 

Mengingat pentingnya penetapan luas tanah pertanian 
sebagai bagian dari membangun masyarakat yang adil 
dan makmur dan tidak merugikan kepentingan umum. 
Namun materi yang ada dalam UU 56 Prp ini 
merupakan materi dari PP, sehingga direkomendasikan 
untuk mengubah UU 56 Prp Tahun 1960 ini menjadi 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 1 – pasal 9 Penulisan Bahasa peraturan perundang-undangan 
yang ada tidak sesuai dengan ciri-ciri bahasa peraturan 
perundang-undangan antara lain : 
a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti 

atau kerancuan; 
b. Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang 

dipakai; 
c. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi 

dalam mengungkapkan tujuan atau maksud); 
d. Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah 

yang digunakan secara konsisten; 
e. Memberikan definisi atau batasan pengertian 

secara cermat; 
f. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak 

selalu dirmuskan dalam bentuk tunggal; dan 
g. Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah 

yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan 
pengertian,nama jabatan, nama profesi, nama 
institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, 
dan jenis peraturan perundang-undangan dan 
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rancangan peraturan perundang-undangan dalam 
rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. 

(baca petunjuk nomor 112 sampai dengan no. 243 
lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ) 

Perlu Perubahan 
Pasal 10 

Rumusan mengenai ketentuan pidana perlu 
memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana 
yang terdapat dalam Buku Kesatu KUHP (baca 
petunjuk nomor 112 sampai dengan no. 112 s/d 121 
lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) 

 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 1 

Penyebutan batasan pengertian atau definisi dapat 
dituangkan dalam salah satu butir pasa1 tentang 
ketentuan umum dapat dilihat dalam petunjuk no. 98 
huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Perlu Perubahan  
Pasal 2 

Penyebutan Dasar ketentuan yang dipakai dapat 
dituangkan dalam dasar hukum dimana materi yang 
diatur dalam undang-undang yang akan dibentuk 
meurpakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal 
Undang-Undang Dasar Negera RI Tahun 1945, pasal 
tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum 
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(petunujuk no.98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan 

Perlu Perubahan  
Pasal 1 – pasal 58  

Penulisan Bahasa peraturan perundang-undangan 
yang ada tidak sesuai dengan ciri-ciri bahasa peraturan 
perundang-undangan antara lain : 
a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti 

atau kerancuan; 
b. Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang 

dipakai; 
c. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi 

dalam mengungkapkan tujuan atau maksud); 
d. Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah 

yang digunakan secara konsisten; 
e. Memberikan definisi atau batasan pengertian 

secara cermat; 
f. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak 

selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan 
g. Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah 

yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan 
pengertian,nama jabatan, nama profesi, nama 
institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, 
dan jenis peraturan perundang-undangan dan 
rancangan peraturan perundang-undangan dalam 
rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. 

(baca petunjuk nomor 112 sampai dengan no. 243 
lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ) 
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu segera 
diundangkan UU 
pengairan atau 
pengganti UU 7/2004 
tentang Sumber 
Daya Air yang telah 
dibatalkan oleh MK, 
dengan 
memperhatikan asas 
pengayoman, 
keadilan, 
kekeluargaan, dan 
keserasian, 
keseimbangan dan 
keselarasan, juga 
harmonisasinya 
dengan UU No. 37 
Tahun 2014 tentang 
Konservasi Tanah 
dan Air dan Pasal 33 
ayat (5) UU 26/2007 
yang memerintahkan 
untuk membentuk 
PP yang mengatur 
masalah 
penatagunaan air 

Sumber daya air merupakan SDA yang menguasai hajat 
hidup orang banyak. Mengingat pentingnya persoalan 
perairan sebagai bagian dari amanat Pancasila dan 
UUD NRI 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat, maka potensi tentang 
pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-
sumber air perlu dikuasai oleh negara dan pelaksanaan 
kewenangannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Materi yang terdapat dalam UU 
ini sudah tepat jika dimasukkan dalam UU. 
Namun demikian, UU ini sudah tidak relevan lagi 
dengan perkembangan saat ini, sehingga ada 
persoalan yang penting untuk segera ditindaklanjuti, 
yaitu dengan membentuk UU baru yang relevan. 
Pemberlakuan kembali UU ini merupakan hasil dari 
Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan 
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) 
secara keseluruhan.  
Jika meninjau Politik hukum dari UU No. 7 Tahun 2004 
tentang SDA, maka arah pengaturan mengenai hak 
guna air yang kurang memenuhi asas pengayoman, 
keadilan, kekeluargaan, dan keserasian, keseimbangan 
dan keselarasan, maka hendaknya menyusunan RUU 
yang akan menggantikan UU No. 7 Tahun 2004 lebih 
memperhatikan asas-asas tersebut, di samping juga 
harmonisasinya dengan UU No. 37 Tahun 2014 
tentang Konservasi Tanah dan Air dan Pasal 33 ayat (5) 
UU 26/2007 yang memerintahkan untuk membentuk 
PP yang mengatur masalah penatagunaan air. Hal ini 
diperlukan untuk menempatkan UU yang akan 
dibentuk kelak memenuhi asas kesesuaian antara 
jenis, hierarki dan materi muatannya (ketepatan jenis 
PUU dengan materi muatannya) 
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BAB I PENGERTIAN 
 
Perlu segera disusun 
UU baru yang tenik 
penulisannya sesuai 
dengan yang diatur 
dalam UU 12/2011 

Penyebutan Bab I PENGERTIAN sudah tidak sesuai 
dengan teknik penulisan PUU, pengertian merupan 
bagian dari Bab I Ketentuan Umum, sesuai dengan 
Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan (lihat lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan mengenai Sistematika teknik penyusunan 
peraturan perundang-undangan pada bagian batang 
tubuh). 
Pada umumnya teknisk penulisan dan sistematika dari 
UU ini sudah tidak sesuai dengan UU No.12 tahun 
2000 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 6 

Dalam pasal ini pernyataan mengenai akan terjadi 
bencana dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda-beda sehingga kata akan terjadi sebaiknya 
dihapus. 

Perlu Perubahan  
Pasal 12 

Dalam pasal 12 huruf b sebaiknya masyarakat dapat 
dikutsertakan juga dalam bangunan-bangunan yang 
ditujukan unutk kesejahteraan dan keselamatan 
umum. 

Perlu Perubahan 
Pasal 14 

Pasal ini dalam ayat (2) dan ayat (3) terdapat 
inkonsistensi dimana ayat (2) ada kalimat dapat 
diikutsertakan sedangkan dalam ayat (3) wajib ikut 
menanggung pembiayaan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 15 

Pasal mengenai sanksi pidana terhadap pelaanggaran 
ini perlu dikaji ulang lagi karena sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan masyarakat. 
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati & Ekosistemnya 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Sebagaimana  petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. 
Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan 
yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak 
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

- Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum 
dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat 
diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk 
penulisan norma tingkah laku yang memerlukan 
operator norma agar dapat dioperasionalkan.  

- Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator 
norma tersebut. Sehingga norma ini memiliki 
konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya. 

Perlu Perubahan 
Pasal 4 

Bunyi pasal ini menyebutkan bahwa konservasi 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
“merupakan” tanggung jawab dan kewajiban 
Pemerintah dan masyarakat. Norma yang dituliskan 
pada pasal ini hanya berupa pernyataan tanpa 
mengandung suatu operator normanya. Sebaiknya 
norma tertulis operator misalnya kata “harus menjadi” 
sehingga memiliki konsekuensi jika tidak dilaksanakan. 
Oleh karena itu kalimat “merupakan” diubah menjadi 
“harus menjadi” 
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Perlu Perubahan 
Pasal 27  

Peran serta yang dimaksud dalam UU ini menunjukkan 
bahwa masyarakat berada di posisi menerima 
keputusan atau kebijakaan konservasi dan harus 
diarahkan, digerakkan, diberi penyuluhan dan 
pendidikan supaya sadar akan konservasi. Pengertian 
peran serta ini faktanya tidak dapat menjadi solusi 
terhadap permasalahan yang terjadi di dalam praktek 
konservasi di lapangan. Karena permasalahannya 
bukan mengajak masyarakat untuk sadar konservasi, 
namun menempatkan masyarakat langsung sebagai 
pelaku dan mitra dalam upaya konservasi itu sendiri. 

Perlu Perubahan 
Pasal 37 

Pada ayat (1) dinyatakan bahwa tentang “peran serta 
rakyat”. Peran serta yang dimaksud menunjukkan 
bahwa masyarakat berada di posisi menerima 
keputusan atau kebijakaan konservasi dan harus 
diarahkan, digerakkan, diberi penyuluhan dan 
pendidikan supaya sadar akan konservasi. Pengertian 
peran serta ini faktanya tidak dapat menjadi solusi 
terhadap permasalahan yang terjadi di dalam praktek 
konservasi di lapangan. Karena permasalahannya 
bukan mengajak masyarakat untuk sadar konservasi, 
namun menempatkan masyarakat langsung sebagai 
pelaku dan mitra dalam upaya konservasi itu sendiri. 
Dalam prakteknya di lapangan, rakyat seringkali 
dijadikan sebagai korban dalam penunjukan atau 
penetapan suatu wilayah menjadi kawasan konservasi, 
baik Cagar Alam, Suak Margasatwa, Taman Wisata 
Alam, Taman Hutan Raya, maupun Taman Nasional. 
Masyarakat di sekitar wilayah konservasi tidak 
dilibatkan secara aktif dalam penunjukkan atau 
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penetapan tersebut, hak dan kearifan masyarakat 
sering kali diabaikan dalam pengelolaan kawasan 
konservasi tersebut. 
Bahkan di beberapa lokasi, masyarakat yang sudah 
lama tinggal di dalam kawasan konservasi diusir akibat 
penunjukan atau penetapan tersebut. Konflik di dalam 
kawasan konservasi Indonesia tidak dapat terelakkan 
karena menempatkan rakyat atau masyarakat di dalam 
dan sekitar konservasi bukan menjadi bagian dalam 
pengelolaan konservasi. 
 
Tidak sesuai dengan asas: Kemanusiaan, 
Dengan indikator: Jaminan terhadap keikutsertaan 
masyarakat lokal 

Perlu Perubahan 
Pasal 40 ayat (2) dan 
ayat (3) 

Ancaman pidana bagi yang melanggar paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 
(seratus juta rupiah). Dengan belum adanya kasus 
yang dikenakan dengan ancaman tersebut, 
membuktikan bahwa kebijakan yang ada tidak 
enforceability (memiliki daya paksa). Demikian juga 
ancaman tersebut tidak membuat jera atau takut bagi 
pelanggar ketentuan tersebut. Hal ini ditunjukkan 
dengan masih maraknya kegiatan illegal logging di 
kawasan konservasi. Kondisi ini juga lebih didorong 
tidak jelasnya kepastian hukum. 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, keserasian, 
dan keselarasan, 
Dengan indikator: Adanya ketentuan  yang 
mengedepankan prinsip kehati-hatian. 
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Perlu Perubahan 
Konsep konservasi 
dalam UU 

Salah satu konflik yang timbul dari tata kelola 
konservasi adalah adanya ketidaksamaan persepsi 
terhadap “hutan konservasi”. Pendefinisian hutan 
konservasi selama ini menunjukkan ketidak konsitenan 
sebagai akibat perbedaan penafsiran definisi yang 
terdapat pada perbagai PUU, yaitu: 
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya tidak menyebutkan istilah kawasan 
konservasi, tetapi menggunakan istilah Kawasan 
Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam 
(KPA). 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
menyebutkan adanya “kawasan konservasi” pada 
Pasal 23 Ayat (1) huruf e. proses dan kegiatan 
yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian 
kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau 
perlindungan cagar budaya. 

3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan tidak digunakan istilah kawasan 
konservasi, tetapi hutan konservasi, yang terdiri 
dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan 
pelestarian alam, dan taman buru. Di dalam 
Undang-Undang ini fungsi lindung dipisahkan dari 
fungsi konservasi. Jadi, hutan lindung tidak 
termasuk hutan konservasi.  

Perlu diatur 
mengenai disparitas 
sifat adan cara 

Adanya tumpang tindih dan ketidak jelasan pengertian 
dari istilah-istilah yang digunakan untuk menamakan 
kategori maupun tujuan dari kategori. Misalnya, dari 
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pengelolaan SDA 
Hayati, agar dapat 
diterapkan 
pemanfaatannya 
secara efisien dan 
berkelanjutan. 

sudut bahasa dan ekologi, apa sebenarnya arti yang 
tepat dari “konservasi”, “pelestarian”, “pengawetan”, 
“perlindungan”, “cagar”, dan “suaka”? Dalam 
ketentuan peraturan-peraturan yang ada, khususnya 
menurut ketentuan Pasal 1, Undang-Undang No. 5 
Tahun 1990 disebutkan bahwa “Konservasi sumber 
daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya 
alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara 
bijaksana untuk menjamin kesinambungan 
persediaanya dengan tetap memelihara dan 
meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”. 
Definisi tersebut tidak menjelaskan bagaimana sifat 
atau cara pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati, 
tetapi menjelaskan pemanfaatan Sumber Daya Alam 
Hayati. Pemanfaatan hanyalah sebagian kecil dari 
pengelolaan. Jadi definisi tersebut juga tidak 
memberikan penjelasan tentang istilah konservasi. 

Perlu      
mengharmonisasikan 
ruang lingkup 
konservasi dengan 
UU 32/2009 tentang 
PPLH  

Terkait Ruang Lingkup Konservasi 
1. Pada konsep Undang-undang No. 5 Tahun 1990, 

konservasi ditujukan untuk pengelolaan sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu 
tumbuhan, satwa, dan habitat satwa yang 
berlokasi di Kawasan Suaka Alam, Kawasan 
Pelestarian Alam, dan Cagar Biosfer. 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, 
konservasi ditujukan untuk pengelolaan 
lingkungan hidup secara luas yang antara lain 
terkait sampah, limbah, pencemaran, Bahan 
Bernahaya dan Beracun (B3), Amdal, Upaya 
pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL), dll. 
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Dari konsep tersebut, secara umum Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1990 mengatur konservasi 
keanekargaman hayati di dalam kawasan hutan dan 
tumbuhan dan satwa liar (TSL) di luar kawasan hutan. 
Sedangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 lebih 
fokus mengatur pengelolaan lingkungan hidup di luar 
kawasan hutan dan tidak mengatur konservasi 
keanekaragaman hayati. Potensi disharmoni terjadi 
pada peraturan pelaksanaan kedua undang-undang 
tersebut yang masih ada yang belum bersinergi. 

Perlu Perubahan 
Pasal 8 ayat (2)  
Pasal 18 ayat (2)  
Pasal 37 ayat 3 

3 RPP yang belum tersusun, yaitu: 
- RPP tentang Sistem Penyangga Kehidupan 
- RPP tentang Peran Serta Masyarakat 
- RPP tentang Cagar Biosfer 

 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 

Tanaman 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Tidak tepat 
dituangkan dalam 
jenis UU. namun 
demikian, 
mengingat 
pentingnya masalah 
budi daya tanaman 
dalam rangka 
peningatan hasil 

Materi pengaturan ini sangat bersifat teknis, sehingga 
kurang tepat jika dituangkan dalam jenis UU. 
Sedangkan arah pengaturan yang ingin dicapai 
sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum nya, 
bahwa UU ini juga ingin mengatasi maraknya 
pengalihfungsian lahan budi daya tanaman pangan 
untuk ketahanan pangan. Untuk hal ini telah ada UU 
No. 41 Tahun 2009 tentang PLP2B. Di samping itu, 
untuk masalah budidaya tanaman  perlu ditinjau ulang 
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produksi tanaman 
pangan dalam rangka 
ketahanan dan 
kedaulatan pangan, 
mala pengaturan 
masalah dituangkan 
dalam bentuk 
Perpres 

lagi apakah masih memerlukan sanksi pidana, 
mengingat beberapa kasus dari UU ini telah memakan 
korban dari para petani pemulia tanaman yang 
dipidana penjara, yang justru para petani inilah yang 
seharusnya  dilindungi. 

Perlu adanya 
rumusan yang tegas 
terkait pangan 
nasional yang 
berpihak kepada 
rakyat kecil  

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menyebutkan 
bahwa Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma 
nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat 
dilakukan oleh perorangan atau badan hukum 
berdasarkan izin. Selanjutnya pada Pasal 12 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor  12 Tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman disebutkan bahwa Varietas 
hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang 
diedarkan.Ketentuan ini tidak berpihak pada petani 
kecil (perorangan), karena tidak mengatur disparitas 
antara petani kecil dengan badan hukum (perusahaan) 
dan pemerintah. Petani yang sedari awal atau secara 
turun temurun melakukan pencarian plasmanutfah 
kemudian diharuskan memakai ijin, dan kalau tidak 
maka menjadi terlarang.  

Perlu adanya 
rumusan sanksi 
pidana alternatif 
dalam rangka 

Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 
menyebutkan mengenai sanksi. Demi terciptanya 
sistem hukum pemidanaan yang efektif dan efisien 
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terwujudnya sistem 
hukum pemidanaan 
yang efektif dan 
efisien 

perlu disusun sanksi pidana alternatif berupa pidana 
penjara atau denda.  

Perlu dibuat pola 
yang jelas bagi 
masyarakat lokal 
dalam 
memanfaatkan 
sumber daya alam 
hayati  

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor  12 Tahun 
1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman disebutkan 
bahwa: ”Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma 
nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat 
dilakukan oleh perorangan atau badan hukum 
berdasarkan izin”.  
Ketentuan ini tidak berpihak pada petani kecil 
(perorangan), karena tidak mengatur disparitas antara 
petani kecil dengan badan hukum (perusahaan) dan 
pemerintah. Petani yang sedari awal atau secara turun 
temurun melakukan pencarian plasmanutfah 
kemudian diharuskan memakai ijin, dan kalau tidak 
maka menjadi terlarang. 
Pasal ini juga telah dinyatakan bertentangan dengan 
konstitusi oleh MK dalam putusan MK Nomor 99/PUU-
X/2012. Putusan MK memberi pengecualian kepada 
petani kecil. 

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang 
menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal 
ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II 
Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-
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asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah 
akademik 

Perlu Perubahan   
Pasal 3 

Penyebutan tujuan Sistem Budidaya Tanaman tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Tujuan Sistem Budidaya 
Tanaman dapat dituangkan dalam penjelasan umum 
dalam lampiran undang-undang dan dalam naskah 
akademiknya. Jika ketetentuan mengenai tujuan ini 
dibutuhkan dalam suatu PUU, maka dirumuskan dalam 
salah satu butir pasa1 ttg ketentuan umum (baca 
petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 
2011 ttg P3). 

Perlu Perubahan 
Pasal 4 

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir 
pada pasal 1 ttg ketentuan umum. 

Perlu Perubahan   
Pasal 6 

Memenuhi asas dan mencerminkan indicator 
pertanggungjawaban petani maupun pemerintah. 
Secara umum ketentuan ini ideal, namun demikian 
perlu kiranya dikaji, apakah ketentuan ini sudah benar-
benar berpihak pada  petani kecil, yang diwajibkan 
untuk mengikuti rencana pengembangan dan produksi 
budidaya tanaman yang dicanangkan pemerintah.  
Agar tidak memberatkan, sebaiknya ayat (2) 
dihilangkan dan menghindari konflik dengan ayat (1). 

Perlu Perubahan   
Pasal 8 

Ketentuan ini merupakan gerbang awal yang 
membuka peluang bagi introduksi benih dari luar 
negeri, sangat rentan pada pemodal asing yang 
berorientasi keuntungan, sehingga sangat lemah pada 
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pemenuhan Asas Kebangsaan. Jika petani membeli 
benih impor akan memberatkan dari segi biaya. Oleh 
karenanya ketentuan ini perlu direvisi untuk 
memperkuat Asas Kebangsaan. 
Catatan : 
Pasal ini idem dengan pasal 26 UU 39 Tahun 2014 
tentang Perkebunan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 9 

Ketentuan ini tidak berpihak pada petani kecil 
(perorangan), karena tidak mengatur disparitas antara 
petani kecil dengan badan hukum (perusahaan) dan 
pemerintah. Petani yang sedari awal atau secara turun 
temurun melakukan pencarian plasmanutfah 
kemudian diharuskan memakai izin, dan kalau tidak 
maka menjadi terlarang. 
Pasal ini juga telah dinyatakan bertentangan dengan 
konstitusi oleh MK dalam putusan MK No. 99/PUU-
X/2012. Putusan MK memberi pengecualian kepada 
petani kecil. 

Perlu Perubahan 
Pasal 10 

- Ayat (2) tidak mencerminkan keberpihakan pada 
petani (perorangan) yang melakukan pemuliaan 
tanaman. Karena disamakan kedudukan petani 
dengan pemerintah dan badan hukum 
(perusahaan). Disparitas dibutuhkan dibutuhkan 
modal untuk melakukan hak introduksi benih.  

Perlu Perubahan  
Pasal 11 

Ayat (2) tidak mencerminkan keberpihakan pada 
petani (perorangan) yang melakukan pemuliaan 
tanaman. Karena disamakan kedudukan petani 
dengan pemerintah dan badan hukum 
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(perusahaan). Disparitas dibutuhkan dibutuhkan 
modal untuk melakukan hak introduksi benih. 

Perlu Perubahan  
Pasal 12 

Ketentuan ini berpotensi memberatkan petani kecil, 
karena melarang pengedaran hasil karya petani yang 
melakukan pemuliaan tanaman, walaupun 
peredaraannya dilakukan hanya di lingkungan 
kelompok/ komunal.  
Perlu ada disparitas antara beban yang harus dipikul 
oleh petani kecil, perusahaan dan keperluan 
penelitian/laboratorium. Untuk itu perlu direvisi agar 
ketentuan ini benar-benar melindungi petani local 
khususnya petani kecil yang membutuhkan dukungan. 
Pasal ini juga telah dinyatakan bertentangan dengan 
konstitusi oleh MK dalam putusan MK No. 99/PUU-
X/2012. Putusan MK memberi pengecualian kepada 
petani kecil. 

Perlu Perubahan  
Pasal 13 

- Perlu diatur mengenai disparitas dari varietas hasil 
pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan 
(petani) yang sudah dilakukan secara turnun 
temurun, karena sertifikasi, pengemasan 
,pelebelan memerlukan prosedur dan mekanisme 
dan biaya, sehingga harus dipermudah untuk 
petani kecil. 

Perlu Perubahan  
Pasal 59 

- Penyidikan merupakan hukum formil yang 
melaksanakan hukum materiil. Idealnya diletakkan 
setelah ketentuan pidana (hukum materiilnya).  
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Perlu Perubahan 
Pasal 60 

Sistem sanksi pidana maksimum khusus 
Sebab Penjara Denda kualifikasi Penjatuhan 

sanksi 
Sengaja 5 thn 250 jt Kejahatan Kumulatif 

Lalai 1 thn 50 jt Pelanggaran Alternatif 
 
Perlu dipertimbangkan agar penjatuhan sanksi pidana 
dilakukan secara alternatif, penjara atau denda hal ini 
sebagai pertimbangan bagi sistem hukum pemidanaan 
yang efektif dan efisien. 

Perlu Perubahan 
Pasal 61 

Sistem sanksi pidana maksimum khusus 
Sebab Penjara Denda Kualifikasi Penjatuhan 

sanksi 
Sengaja 3 thn 150 jt Kejahatan Kumulatif 

Lalai 1 thn 50 jt Pelanggaran Alternatif 
 
Perlu dipertimbangkan agar penjatuhan sanksi pidana 
dilakukan secara alternatif, penjara atau denda. hal ini 
sebagai pertimbangan bagi sistem hukum pemidanaan 
yang efektif dan efisien. 

 
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak 
diperlukan, karena tidak akan  operasional (tidak 
memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang 
menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan.hal ini 
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sejalan dengan petunjuk nomor 98 Lampiran II UU No. 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Dalam petu8njuk huruf c 
dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, 
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam 
ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri 
dalam pasal atau bab. Oleh karena itu sebaiknya 
norma yang menyebutkan asas-asas diubah, cukup 
elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkan dalam Bab I ketentuan umum. 

Perlu Perubahan  
Pasal 3 

Penyebutan tujuan perlindungan konsumen tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan 
dalam penjelasan umum dari UU, ketentuan umum 
atau dalam naskah akademiknya. Tujuan harus 
dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar 
agar dapat dioperasionalkan. Oleh karena itu 
sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan Undang-
Undang diubah dan dimasukkan dalam Bab I 
ketentuan umum atau penjelasan umum atau 
tercermin dalam Naskah Akademik. 

Perlu Perubahan 
Pasal 19 

Di dalam Pasal 19 yang mengatur mengenai Tanggung 
Jawab pelaku usaha ini tidak mengatur secara jelas 
mengenai hal tersebut. Seharusnya ada pembedaan 
antara tanggung jawab pelaku usaha kontraktual yaitu 
pelaku usaha berdasarkan kontrak yang dibuatnya dan 
juga tanggung jawab pelaku usaha barang bergerak 
atas dasar tanggung jawab langsung (strict liability).  
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Perlu Perubahan   
Pasal 60,61,62 dan 
63 

Pasal 60, Pasal 61 , Pasal 62 dan Pasal 63 mengatur 
persoalan sanksi. 

 
Dalam Lampiran II Nomor 64 UU pembentukan 
peraturan perundang-udangan, dikatakan bahwa 
substansi berupa sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan 
menjadi satu bagian dengan norma yang memberikan 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan, dengan 
demikian seharusnya pada pengaturan mengenai 
sanksi tersebut terintegrasi dengan norma yang 
dilanggarnya. 

Perlu Perubahan  
Pasal 28 

Ketentuan Pasal 28 UUPK menegaskan pembuktian 
terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan 
beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Artinya, 
pertanggungjawaban  perdata masih mensyaratkan 
unsur kesalahan, meskipun sudah diatur pembuktian 
terbalik dalam ketentuan Pasal 28 tersebut. 
 
Pembuktian terbalik itu pun terbatas pada pembuktian 
atas unsur kesalahan. Padahal, pertanggungjawaban 
hukum (perdata) juga mencakup unsur hubungan 
sebab akibat (causal link). Perlu dibuktikan kerugian 
yang ditanggung konsumen karena diakibatkan oleh 
barang atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha, di 
samping unsur kesalahan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 22 

Belum adanya kontradiksi mengenai pembuktian 
terbalik itu. Pembuktian terbalik sudah cukup baik 
tertampung dalam ketentuan Pasal 22 UUPK. Akan 
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tetapi, di dalam penjelasan pasal tersebut, justru 
pembuktian dibebankan kepada konsumen. Tentunya, 
'lubang' kontradiksi itu dapat dimanfaatkan oleh pihak 
yang beritikad tidak baik. 

 
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi 
Undang-Undang 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 1 

Kata “Negara” pada Pasal 1 Angka 6 dibatalkan oleh 
MK (putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012). Sehingga 
perlu diubah dengan bunyi “Hutan adat adalah hutan 
yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. 

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). asas adalah nilai-nilai yang 
menjiawai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal 
ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU 
Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan asas-asas dicabut, cukupdi elaborasi 
asas dalam naskah akademik. Jika memang ada suatu 
asas yang penting untuk dinormakan/normaisasi asas, 
maka perlu kalimat norma yang standar dan 
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operasional. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

Ketentuan ini pada dasarnya juga pernyataan 
mengenai tujuan penyelenggaraan pangan, yang 
seharusnya temuat dalam penjelasan umum UU dan 
dalam naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, 
maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma 
yang benar agar dapat dioperasionalkam.  
 
Misalnya rumusan diganti dengan: penyelenggaraan 
kehutanan harus ditujukan untuk:...... “ (Kata “harus” 
di sini berfungsi sebagai operator norma, dan dengan 
demikian memiliki konsekwensi jika penyelenggaraan 
kehutanan tidak ditujukan sebagaimana yang 
dimaksud) 

Perlu Perubahan 
Pasal 4 

Pasal 4 ayat (3) dibatalkan oleh MK (putusan. MK. 
Nomor 35/PUU-X/2012). Pasal 4 ayat (3) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan 
oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat 
hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam 
undang-undang 

Perlu Perubahan 
Pasal 5 

Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dibatalkan oleh MK (putusan. 
MK. Nomor 35/PUU-X/2012).  
- Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak 
termasuk hutan adat 

- Penjelasan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat 

- Pasal 5 ayat (2) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat 

- Pasal 5 ayat (3), Frasa “dan ayat (2) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal dimaksud 
menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan 
adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih 
ada dan diakui keberadaannya”; 

Perlu didorong agar 
sosialisasi dilakukan 
secara intensif dan 
memberi kemudahan 
bagi akases 
masyarakat terkait 
area/peta kawasan 
hutan.  
 

Area/peta kawasan hutan tidak tersosialisasikan 
dengan baik dan tidak menjadi dokumen public. Hal ini 
dapat dilihat dari: 
a. Banyak ditemukannya kegiatan masyarakat 

seperti permukiman dan sarana umum lainnya 
yang berada di dalam kawasan hutan sebagai 
dampak kurangnya sosialisasi 

b. Sulitnya mendapatkan informasi mengenai areal 
peta kawasan hutan 
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Penjelasan Pasal 15 
ayat 1 terkait 
pembuatan peta 
penunjukan yang 
bersifat arahan 
tentang batas luar 
kawasan hutan 

Perlu memasukan 
kembali sanksi 
terhadap tindak 
pidana yang 
dimaksud oleh Pasal 
50 ayat (3) huruf b. 
 
Pasal 50 

Perbuatan perambahan kawasan hutan pada pasal 50 
ayat (3) huruf b UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan merupakan perbuatan terlarang tetapi 
sanksi pidananya dicabut dengan UU No. 18 Tahun 
2013 tentang P3H. Kasus perambahan hanya untuk 
kegiatan Perkebunan dan Pertambangan, sehingga 
diluar kegiatan itu untuk perambahan tidak dapat 
dijerat dengan pidana. 

Perlu perubahan 
pada penjelasan 
pasal 54 ayat (3)  

Pada ayat (3) dinyatakan bahwa izin melakukan 
penelitian kehutanan Indonesia dapat diberikan 
pekada peneliti asing dengan mengacu pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan 
pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pemerintah wajib 
melindungi hasi penemuan ilmiah pengetahuan dan 
teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan PUU 
yang berlaku. 
Catatan: 
Dalam penjelasan perlu disebutkan rujukan PUU nya, 
yaitu : 
- Pasal 17 UU 18 /2002 Tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan Dan Teknologi; 
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- PP  41/2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan 
Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan 
Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan 
Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan 
Orang Asing; 

- PP 12/2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, 
Serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 67 ayat (3) 
 

UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2004 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2009 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang memerintahkan untuk ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Pemerintah, namun demikian masih 
terdapat 4 (empat) RPP yang hingga kini belum 
disusun, yang meliputi: 
1. RPP tentang Penyerahan Urusan Daerah 
2. RPP tentang Pengawasan 
3. RPP tentang Peran Serta Masyarakat 
4. RPP tentang Pengelolaan Hutan Adat dan 

Masyarakat Hukum Adat 

Perlu mencabut 
Pasal 80 

Sanksi adminsitratif seharusnya diatur secara 
terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi. 
Petunjuk Nomor 64 Lampiran II UU Nomor 12/2011: 
“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”. 
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Petunjuk Nomor 65: 
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif 
atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan 
dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) 
tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan 
ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi 
pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam 
satu bab.” 

Perlu Perubahan  
Pasal 83A, Pasal 83B 

Penambahan oleh Perppu 1/2004 Jo. UU 19/2004. 
Tambahan pasal ini bertentangan ketentuan pasal 38, 
yang melarang penambangan terbuka di kawasan 
hutan lindung. 
Bunyi Pasal 83A: 
“Semua perizinan atau perjanjian di bidang 
pertambangan di kawasan hutan yang telah ada 
sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku 
sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.” 
 
Perlu meninjau kembali Keppres No. 41 Tahun 2004 
tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang 
Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. 
Keppres ini memuat list 13 usaha pertambahan yang 
melakukan peratambangan di kawasan hutan. Status: 
masih berlaku. 

Perlu 
pengharmonisasian 
UU 5/1960 dengan 

Permasalahan yang menjadi polemik antara 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional dengan Kementerian Lingkungan 
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Pasal 5 ayat (3) Jo. 
Pasal 15 PP No. 
44/2004 tentang 
Perencanaan 
Kehutanan 

Hidup dan Kehutanan adalah penerbitan Sertipikat 
yang merupakan pengakuan atas kepastian hukum 
terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat yang 
terletak pada kawasan hutan.  
 
Izin yang dikeluarkan didalam kawasan hutan acap 
disebut bukan sebagai izin untuk memanfaatkan 
tanah, melainkan izin untuk memanfaatkan sumber 
daya hutan di atasnya, meski dalam beberapa hal ini 
tidak dapat disangkal adalah sebagai salah satu bentuk 
izin pemanfaatan tanah. Sebagai contoh, Izin 
pemanfaatan hutan tanaman dimana pemegang izin 
dapat menanami kawasan hutan adalah pula izin untuk 
memanfaatkan tanah tersebut. 
 
Pasal 5 (3) UU 41/1999 menyatakan bhw penetapan 
status hutan dilakukan oleh Pemerintah, diatur lbh 
lanjut dalam Pasal 15 PP 44/2004 bhw pengukuhan 
kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri (Ment. 
LHK). Hal ini bertentangan dg Pasal 19 UU No. 5/1960 
(UUPA)  yang mengatur bhw pendaftaran tanah 
dilakukan oleh BPN., dan Pasal 2 (4) hanya 
memberikan dasar hokum  bahwa penguasaan tanah 
hanya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah 
swatantra dan masyarakat hokum adat, jika diperlukan 
dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.  
Sehingga dengan kata lain, penguasaan Kement. LHK 
terhadap tanah dalam kawasan hutan Negara tidak 
memiliki dasar hokum yang kuat. 
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Permasalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, 
di antaranya: 
- Tidak integralnya kawasan hutan dalam proses 

penataan ruang, karena paradigma kehutanan 
adalah unit produksi, bukan again dari proses 
pengaturan tata ruang. 

- Permasalahan hutan bukan diletakkan pada 
sumberdaya yang ada di dalam hutan, namun lebih 
kepada masalah tenurial. Masalah penguasaan 
tanaha seringkali menjadi sumber konflik di antara 
pemangku kepentingan (antar kementerian,  antara 
Pem Pusat dan Pemda, antara masyarakat dengan 
pemerintah atau antara masyarakat local dengan 
pemegang konsensi/lisensi yang diberikan oleh 
pemerintah). 

- Adanya dualisme kebijakan administrasi 
pertanahan, di mana legalitas pemanfaatan tanah 
di kawasan hutan adalah izin Kemenhut, sedangkan 
di luar kawasan hutan menjadi kewenangan BPN. 
Hal ini berimplikasi pada munculnya aturan yang 
berbeda pada bidang pertanian di dalam dan di luar 
kehutanan, kepastian hokum menjadi tidak 
terjamin. 

Perlu dilakukan 
harmonisasi 
terhadap Pasal 3 
huruf b dan Pasal 6 
 
 
 

- konsep ‘fungsi lindung’ pola ruang  yang ada 
dalamPasal 1 huruf 20, 21, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 
23, Pasal 26 dan Pasal 33 UU No. 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang  dengan ‘fungsi lindung’ 
kawasan hutan dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 6 
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 
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Perlu dilakukan 
harmonisasi 
terhadap Pasal 1 
huruf 9, Pasal 3, 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 
36 dan Pasal 37 

- konsep konsep ‘konservasi’ dalam Pasal 1 huruf 9, 
Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 36 dan Pasal 37 UU 
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dengan 
konservasi yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya,  

Perlu dilakukan 
harmonisasi 
terhadap Pasal 24 

- konsep ‘taman nasional’ yang diatur dalam Pasal 24 
UU No. 41 Tahun 1999 dengan ‘taman nasional 
laut’ yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan 
dan Perikanan, sebagaimana disebutkan dalam 
Penjelasan Pasal 78A UU No. 1 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan WP3K. 

 
10. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman. 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu rumusan 
yang mengatur 
mengenai 
pembatalan hak 
perlindungan 
varietas tanaman 
berdasarkan 
kepentingan 
umum  

Belum ada pengaturan mengenai pencegahan 
tindakan yang bersifat abusive. Dalam Pasal 58 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Perlindungan Varietas Tanaman belum diatur 
mengenai kemungkinan pembatalan hak PVT jika 
dalam tahap pelaksanaan komersialnya, pemegang 
hak PVT mengambil keuntungan yang sangat besar.  
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Perlu rumusan yang 
mengatur 
mengenai 
pembagian 
keuntungan yang 
wajar bagi 
pemegang hak PVT 
dalam rangka 
komersialisasi hak 
yang dimilikinya 
 

Dalam pelaksanaannya, perlu pengaturan mengenai 
margin keuntungan yang wajar bagi pemegang hak 
PVT untuk mengkomersialkan haknya. Sejalan dengan 
itu, dalam hal Negara memiliki kepentingan, maka 
negara dapat melakukan tindakan untuk ”menjaga 
kepentingan umum dan pemanfaatan PVT secara lebih 
luas”. Prinsipnya, negara dapat mencabut 
perlindungan PVT dengan memberikan remunerasi 
yang adil kepada pemilik, yakni setelah tidak lebih dari 
dua tahun setelah lisensi diberikan ternyata terdapat 
kepentingan yang mendesak untuk menjamin pasokan 
pangan, pakan dan serat, serta terdapat cukup bukti 
bahwa pemilik PVT tidak bersedia atau tidak mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang 
wajar dan dapat dianggap adil. 

Perlu memperjelas 
prosedur dan 
mekanisme terkait 
izin atau sertifikasi 
kepada pelaku 
usaha berskala 
kecil 

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 
menyebutkan bahwa: Pemegang hak PVT 
berkewajiban: 
a. melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia; b. 
membayar biaya tahunan PVT; c. menyediakan dan 
menunjukkan contoh benih varietas yang telah 
mendapatkan hak PVT di Indonesia. 
Mengingat petani di Indonesia pada umumnya 
merupakan petani kecil. Karena pada ketentuan Pasal 
60 Ayat (2) huruf a menegaskan pencabutan hak PVT 
apabila pemegang hak PVTtidak memenuhi kewajiban 
membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam 
bulan. 
Masalahnya, ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b, 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017826

Rekomendasi  Penjelasan  

tersebut dalam pelaksanaannya akan memberatkan 
para pemulia perorangan. Oleh karena itu disarankan 
agar dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b, diatur 
pengecualian terhadap pemegang hak PVT perorangan 
dan golongan UMKM. 
 
Arahnya, agar biaya tahunan bagi pemohon hak PVT 
perorangan dan golongan UMKM ditetapkan untuk 
ditanggung oleh Negara. Norma teknis dan 
administratifnya dapat diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.  

Perlu memperjelas 
struktur hukum 
dalam hal 
pembagian 
kewenangan antar 
lembaga 
pemerintah baik di 
tingkat pusat 
maupun daerah 
untuk mendukung 
terciptanya 
kedaulatan pangan  

Pada dasarnya ketentuan ini memiliki jiwa yang 
mencerminkan prinsip NKRI. Namun jika diliihat dari 
ketegasan ketentuan ini, masih sangat tergantung dari 
penerapannya di lapangan, karena masih 
menimbulkan celah penyelundupan hukum. Celah 
hukum ini dapat diakibatkan oleh kelemahan pada 
bunyi pasal pada ayat (1) yang menyatakan: ”Impor 
Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi 
Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak 
dapat diproduksi di dalam negeri”. 
  
Kata ”dan/atau tidak dapat diproduksi didalam negeri” 
ini dapat diartikan bahwa: suatu produk pangan yang 
tidak dapat diproduksi di dalam negeri saja sudah 
dapat menjadi alasan diperbolehkannya impor pangan. 
Karena kata ”dan/atau” memiliki makna alternatif dan 
kumulatif. Sehingga alasan ”tidak mencukupi produksi 
pangan dalam negeri” dan alasan ”tidak dapat 
diproduksi di dalam negeri” dapat berdiri sendiri-
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sendiri. Oleh karenanya bunyi ketentuan ini perlu 
disempurnakan agar impor pangan tidak marak dan 
justru merugikan produksi pangan yang berbasis 
sumber daya lokal. 

 
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 1 angka 23 

Angka 23 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 
melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-
X/2012. Hubungan antara BP Migas sebagai 
representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk 
Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi 
makna penguasaan negara atas sumber daya alam 
Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 
UUD 1945. Konstruksi penguasaan Migas melalui BP 
Migas, negara kehilangan   kewenangannya untuk 
melakukan pengelolaan atau menunjuk secara 
langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola 
sumber daya alam Migas, padahal fungsi pengelolaan 
adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat 
pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Hanya dalam batas-batas 
negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan 
kemampuan baik dalam modal, teknologi dan 
manajemen untuk mengelola sumber daya alam 
Migas, maka pengelolaan sumber daya alam dapat 
diserahkan kepada badan swasta. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 2 

 Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah 
nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang 
berisi pengaturan.  

 Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran 
II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Dalam petunjuk 
huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan 
tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

 
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan 
asas-asas diubah, cukup elaborasi asas yang ada dalam 
Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I 
Ketentuan Umum. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

 Penyebutan tujuan penyelenggaraan kegiatan 
usaha Minyak dan Gas Bumi tidak diperlukan, 
karena tidak akan operasional (tidak memiliki 
operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam 
penjelasan umum dari UU, ketentuan umum atau 
dalam Naskah Akademiknya.  

 Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan 
norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.  

 
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan 
tujuan UU diubah dan dimasukkan dalam Bab I 
Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau 
tercermin dalam Naskah Akademik 
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Perlu Perubahan 
Pasal 4 ayat (3) 

Ayat (3) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012. 
Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” 
sehingga dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Perlu Perubahan 
Pasal 11 ayat (1) 

Ayat (1) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012. 
Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” 
sehingga dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Perlu Perubahan 
Pasal 12 

Kalimat “berkonsultasi dengan Pemerintah daerah” 
perlu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah 
provinsi dalam pembagian urusan pemerintahan 
konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sub urusan 
Minyak dan gas bumi. Di mana tidak ada lagi 
kewenangan provinsi dan kab/kota untuk 
penyelenggaraan minyak dan gas bumi. Sehingga pasal 
ini perlu direvisi.  Pasal ini juga sudah dibatalkan oleh 
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.002/PUU-I/2003. 

Perlu Perubahan 
Pasal 20 ayat (3) 

Ayat (3) dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012. 
Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” 
sehingga dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 21 ayat (1) 

Ayat (1) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012. 
Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” 
sehingga dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Perlu Perubahan 
Pasal 22 

Penyerahan maksimal 25% bagian dari hasil produksi 
minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan 
dalam negeri berpotensi pengerukan energi fosil 
dalam negeri yang lebih besar oleh negara asing, 
mengingat ijin usaha eksploitasi minyak dan gas bumi 
sebagian besar dimiliki asing. Pasal ini juga sudah 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003. 

Perlu Perubahan 
Pasal 25 ayat 
(2) 

Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah 
terlebih dahulu memberikan kesempatan selama 
jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk 
meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau 
pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. 
 
Dalam penjelasannya tidak ada kejelasan dan 
ketegasan mengenai jangka waktu dalam memberikan 
kesempatan untuk meniadakan pelanggaran. 

Perlu Perubahan 
Pasal 28 ayat (1) 

Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang 
dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan 
mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
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Dalam penjelasannya tidak dijelaskan apa saja hasil 
olahan tertentu itu. 

Perlu Perubahan ayat 
(2) 

Ayat (2) yang menyatakan bahwa harga bahan bakar 
minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme 
persaingan usaha yang sehat dan wajar, berpotensi 
merugikan Hak masyarakat akan kebutuhan bahan 
bakar minyak, perlu direvisi. Pasal ini juga sudah 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003. 

Perlu Perubahan 
Pasal 34 ayat (1) 

 Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap 
akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau 
tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan 
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang 
bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan 
penyelesaian dengan pemegang hak atau 
pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 
 

Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan 
PUU yang dimaksud. 

Perlu Perubahan 
Pasal 41 ayat (2) 

Ayat (2) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012. 
Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” 
sehingga dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 
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dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Perlu Perubahan 
Pasal 44 

Telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012). 
Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” 
sehingga dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Perlu Perubahan 
Pasal 45 

Telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 36/PUU-
X/2012). Pasal ini mengatur tentang “Badan 
Pelaksana” sehingga dinyatakan  bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 

Perlu Perubahan 
Pasal 48 ayat (1) 

 Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 Anggaran biaya operasional Badan Pengatur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang 
diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

 
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan 
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PUU yang dimaksud. 

 Ayat (1) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 
melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-
X/2012. Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” 
sehingga dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Perlu Perubahan 
Pasal 49 

Telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012. 
Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” 
sehingga dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Perlu Perubahan 
Pasal 50 ayat (3) dan 
ayat (5) 

 Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan perkara pidana kepada 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. (ayat 3) 

 Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 
 

Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan 
PUU yang dimaksud. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 59 huruf a 

Huruf a telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 
melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-
X/2012.   Pasal ini mengatur tentang “Badan 
Pelaksana” sehingga dinyatakan  bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 

Perlu Perubahan 
Pasal 61 

Telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 36/PUU-
X/2012. Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” 
sehingga dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Perlu Perubahan 
Pasal 63 

Telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.  No. 36/PUU-
X/2012)   Pasal ini mengatur tentang “Badan 
Pelaksana” sehingga dinyatakan  bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 

 
12. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan 
Teknologi 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
terkait dengan judul 
UU  karena tidak 
sesuai dengan materi 
yang ada di 

UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 
Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi kurang tepat dituangkan 
dalam jenis UU sebab secara substansi tidak dalam 
rangka mengatur lebih lanjut dari Pasal tertentu dalam 
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dalamnya. Selain 
belum 
mencantumkan 
dasar dasar 
konstitusional yang 
mengamanatkan 
dibuatnya UU ini, 
yaitu Pasal 33 UUD 
NRI 1945. 
 
PPengaturan tentang 
hal ini juga terdapat 
ddalam Undang 
Undang Nomor 5 
Tahun 1994 tentang 
Pengesahan United 
Nations Convention 
On Biological 
Diversity (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-
Bangsa Mengenai 
Keanekaragaman 
Hayati)  serta UU 
5/1990 tentang 
Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati 
dan Ekosistem, 
sehingga perlu 
dipertimbangkan 
untuk digabungkan. 
  

UUD NRI Tahun 1945.  
A. Analisis terhadap “nama” UU: 

Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, 
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata 
atau frasa, yang secara esensial maknanya telah 
mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau 
dari namanya, “Sistem Nasional Penelitian, 
Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan Dan Teknologi”, dapat dimaknai 
bahwa UU ini mengatur segala perangkat unsur 
yang secara teratur saling berkaitan sehingga 
membentuk suatu totalitas antara penelitian, 
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Dilihat dari materi muatan UU 
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan 
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
sebagaimana dimaksud dalam dalam konsiderans 
menimbang dan juga Pasal 5 ayat (1) bahwa 
sistem nasional penelitian, pengembangan, dan 
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 
berfungsi membentuk pola hubungan yang saling 
memperkuat antara unsur penguasaan, 
pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh 
untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 4 yaitu memperkuat daya dukung ilmu 
pengetahuan dan teknologi bagi keperluan 
mempercepat pencapaian tujuan Negara, serta 
meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam 
memperjuangkan kepentingan Negara dalam 
pergaulan internasional. 
- Analisis terhadap dasar hukum mengingat: 
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 
2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, hanya 
menyebutkan 2 (dua) pasal UUD Tahun 1945 yaitu 
Pasal 5 ayat(1), Pasal 20 ayat (1), (2) dan (4), yang 
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merupakan landasan formal bagi pembentukan 
UU.  
Artinya penyebutan kedua pasal tersebut untuk 
menunjukkan bahwa pembentukan UU ini 
dilakukan oleh kelembagaan atau pejabat 
pembentuk yang tepat. Sebagaimana dimaksud 
asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang 
tepat dalam Pasal 5 huruf b UU 12 Tahun 2011, 
dalam hal ini Presiden sebagai kepala 
pemerintahan (landasan formil); 
Namun demikan, setiap undang-undang 
hendaknya saecara substansial dalam rangka 
melaksanakan lebih lanjut pasal-pasal dari UUD 
NRI Tahun 1945 (landasan materiil). Sedangkan 
UU 18 Tahun 2002 ini ditinjau dari landasan 
hukum nya tidak dalam rangka melaksanakan 
pasal tertentu dari UUD NRI, kecuali dalam 
Konsideran Menimbang huruf b dikatakan bahwa 
penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di 
Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari pencapaian tujuan Negara sesuai dengan 
amanat pembukaan UUD NRI 1945, yakni 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan menyerasikan tata kehidupan manusia 
beserta kelestarian fungsi lingkungan hidupnya 
berdasarkan Pancasila 

B. Analisis terhadap Politik Hukum (arah 
pengaturan): 
Politik hukum UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang 
Sistem Nasional Penelitian, Pengambangan, Dan 
Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 
dapat ditinjau dari konsideran menimbang 
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dan/atau penjelasan umumnya. 
Dalam konsiderans menimbang, dikatakan bahwa 
penumbuhkembangan sistem nasional penelitian, 
pengembangan, dan penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi adalah tugas dan 
tanggung jawab Negara sehingga perlu dibentuk 
Undang-Undang tentang Sistem Penelitian, 
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi; 
Dalam penjelasan umum dijelaskan manfaat 
dibentuknya UU ini untuk:  
1. Memberikan landasan hukum bagi 

pertumbuhan semua unsur kelembagaan yang 
berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, 
dan pemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 

2. Mendorong pertumbuhan dan 
pendayagunaan sumber daya ilmu 
pengetahuan dan teknologi secara efektif; 

3. Menggalakkan pembentukan jaringan yang 
menjalin hubungan interaktif semua unsur 
kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
sehingga kapasitas dan kemampuannya dapat 
bersinergi secara optimal; 

4. Mengikat semua pihak, pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat untuk 
berperan serta secara aktif 

Keempat alasan tersebut tetap dapat 
dimanifestasikan dalam jenis peraturan lain, 
seperti Perpres. Sedangkan kemendesakan akan 
sanksi pidana tidak terlalu menonjol. Sanksi yang 
diutamakan adalah sanksi administrative (dapat 
berupa pencabutan izin, pembubaran, 
pengawasan, pemberhentian sementara, denda 
administrataif atau daya paksa polisional) 
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Perlu Perubahan  
Pasal 2 

Pengertian peristilahan dalam Pasal 1 yang berkaitan 
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak 
dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berfikir, 
kebebasan akademis, dan tanggung jawab akademis. 
Dalam penjelasan pasal 2 dijelaskan tentang apa yang 
dimaksud dengan a. kebebasan berpikir, b. kebebasan 
akademis, c. tanggung jawab akademis 
Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada 
No. 98 ketentuan umum berisi: 
a. Batasan pengertian atau definisi; 
b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam 

batasan pengertian atau definisi; dan 
c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi 

pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain 
ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan 
tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal 
atau bab. 

Kemudian pada No 109: 
a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum 

ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup 
khusus; 

b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam 
materi pokok yang diatur ditempatkan dalam 
urutan yang lebih dahulu; dan 

c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan 
pengertian diatasnya diletakkan berdekatan 
secara berurutan. 

Pada No 110 materi pokok yang diatur ditempatkan 
langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak 
ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur 
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diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal 
ketentuan umum. Seharusnya pasal 2 tidak perlu 
dijadikan pasal tersendiri, karena dalam penjelasannya 
juga memuat tentang definisi. Sebaiknya pasal 2 
dijadikan satu dengan pasal 1 sebagaimana aturan 
dalam lampiran II UU Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. Oleh karena itu harus direvisi. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
dikembangkan berdasarkan asas iman dan takwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas tanggung jawab 
negara, asas kesisteman dan percepatan, asas 
kebenaran ilmiah, asas kebebasan berpikir, asas 
kebebasan akademis,serta asas tanggung jawab 
akademis. Dalam teknik penulisan norma, penyebutan 
asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai 
yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. 
Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU 
No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa 
ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan 
tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan 
asas-asas diubah, cukup elaborasi asas yang ada dalam 
Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I 
Ketentuan Umum 
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Perlu Perubahan  
Pasal 4 

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan 
memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan 
teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian 
tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan 
kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan 
negara dalam pergaulan internasional. Penyebutan 
tujuan penataan ruang tidak diperlukan, karena tidak 
akan operasional (tidak memiliki operator norma). 
Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari 
UU, ketentuan umum atau dalam Naskah 
Akademiknya. Tujuan harus dituangkan dalam bentuk 
penulisan norma yang benar agar dapat 
dioperasionalkan. Oleh karena itu sebaiknya norma 
yang menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan 
dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum 
atau tercermin dalam Naskah Akademik. 

Perlu Perubahan 
Pasal 29 

Pelanggaran ketentuan perizinan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dijatuhi sanksi 
administratif mulai dari teguran, peringatan, 
pemberhentian sementara kegiatan, sampai dengan 
pembatalan atau pencabutan izin oleh instansi 
pemberi izin. Dalam Lampiran II Nomor 64 UU 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan atas 
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian 
(pasal) dengan norma yang memberikan sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan; Kemudian jika 
norma yang memberikan sanksi administratif atau 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 841

Rekomendasi  Penjelasan  

keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif 
atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam 
pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 
demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang 
sekaligus memuat sanki pidana, sanksi perdata, dan 
sanki administratif dalam satu bab. Oleh karena itu 
Pasal 29 seharusnya disusun dalam satu pasal dengan 
pasal 22  

Perlu Perubahan 
Pasal 30 

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) 
tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin diancam 
pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan/atau penjara paling 
lama 6 (enam) bulan. 

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) 
yang mengakibatkan bahaya bagi keselamatan 
manusia, kesehatan masyarakat, kelestarian 
fungsi lingkungan hidup, kerukunan 
bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan 
merugikan negara, dijatuhi sanksi pidana penjara 
dan/atau denda sesuai dengan peraturan 
perundangundangan. 
 

Oleh karena itu Pasal 30 seharusnya disusun dalam 
satu pasal dengan pasal 22 
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13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009  

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perumusan 
ulang sanksi 
pidana yang 
diberikan kepada 
setiap orang, 
nahkoda, pemilik 
kapal, dan pemilik 
pembudidaya 
ikan, agar rasio 
dan pola 
pemidaannya 
menjadi lebih 
logis. 

Pasal 84 UU tentang Perikanan (Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
mengatur mengani sanksi kumulatif dengan ratio 
pemidanaan tidak berpola, maka perlu dikaji kembali 
agar pola ancama pidana konsisten dalam 
penegakannya. 
 

Perlu perumusan 
ulang sanksi 
pidana yang 
diberikan kepada 
pelaku 
pencemaran, 
orang yang 
membudi-dayaka
n, dan orang yang 
membudi-dayaka
n ikan hasil 
rekayasa genetic, 
agar rasio dan 

Pasal 86 UU tentang Perikanan (Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2014 tentang perikanan Jo. Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan 
mengaur mengani sanksi kumulatif dengan 
Ratio pemidanaan tidak berpola, maka perlu dikaji 
kembali agar pola ancama pidana konsisten dalam 
penegakannya. 
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pola pemidaannya 
menjadi lebih 
logis. 

Perlu perumusan 
ulang sanksi pidana 
yang diberikan 
kepada pelaku 
pencemaran, orang 
yang 
membudidayakan, 
dan orang yang 
membudidayakan 
ikan hasil rekayasa 
genetic, agar rasio 
dan pola 
pemidaannya 
menjadi lebih logis. 

Pasal 93 UU tentang Perikanan (Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang perikanan Jo. Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
perikanan mengaur mengani sanksi kumulatif dengan 
Rasio sanksi denda berpola 1:2 bagi kapal berbendera 
Indonesia terhadap kapal berbendera asing. Sedang 
rasio sanksi penjara berpola 1:1. 
Tidak ada perbedaan ancaman sanksi pidana untuk 
subjek hukum WNI dan WNA sedangkan seorang WNA 
telah pertama memasuki wilayah Indonesia secara 
tidak sah dan mengambil sumber hayati di dalam 
wilayah laut Indonesia, bertentangan dengan prinsip 
kedaulatan hukum RI.  
Potensi konflik terkait pasal ini juga ditunjukan dalam 
pasal 102, kapal berbendera asing tidak diberlakukan 
penjara jika terjadi di wilayah ZEE, dan dimungkinakan 
untuk permohonan pembebasan kapal/orang dengan 
uang jaminan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik 
dalam penegakannya. 

Perlu memperjelas 
pengaturan 
mengenai 
penegakan hukum 
terhadap korporasi 
yang melakukan 

Pasal 101 UU tentang Perikanan (Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang perikanan Jo. Undang-
Undang Nomor  45 Tahun 2009 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2004 tentang 
perikanan 
Menyebutkan bahwa Untuk korporasi, yang dijatuhi 
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IUU Fishing. hukuman adalah pengurusnya dan denda ditambah 
1/3 dari pidana pokok.  
Pasal ini menyebut perihal korprasi, namun pasal 
ketentuan pidana yang dimaksud (Ps 85 s.d. Ps 96) 
tidak dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat 
memburu korporasi, selain pelaku di lapangan saja. 

Perlu dikaji ulang 
mengenai urgensi 
pendekatan 
restorative 
(restorative justice) 
daripada 
pendekatan 
represif dalam 
penegakan hukum 
IUU Fishing. 

Alam Pasal 103 UU tentang Perikanan (Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perikanan Jo. 
Undang-Undang Nomor  45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 
2004 tentang perikanan 
Terlihat bahwa materi muatan terutama mengenai 
sanksi pidana masih dibedakan antara kejahatan dan 
pelanggaran. Tindak pidana yang merupakan 
pelanggaran ter-dapat pada 9 (sembilan) pasal dan 
selebihnya adalah kejahatan. Kenyataan ini 
menunjukkan bahwa politik kriminal pemerintah 
Indonesia dalam hal mengenai perikanan, lebih 
mengutamakan tindakan represif dari preventif dan 
rehabilitatif. Tidak ada satu ketentuan di dalam UU 
aquo menunjukkan niat pemerintah untuk 
melakukan tindakan restorative (restorative justice). 
Keadaan ini tentu mengakibatkan tugas dan wewenang 
aparatur hukum dan termasuk PPNS Perikanan lebih 
mengutamakan memenjarakan pelaku tindak pidana 
dari pada merehabilitasi dan memulihkan suatu 
keadaan yang telah tidak tertib. Contoh, pemusnahan 
kapal-kapal ikan tidak berizin (SPI atau SKPI), 
merupakan contoh dari pendekatan tersebut. 
Pertanyaan yang perlu diajukan: apakah memusnahkan 
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kapal merupakan tindakan hukum yang efisien, 
dibandingkan jika tindakan tersebut diganti dengan 
memberikannya kepada nelayan Indonesia yang masih 
memerlukan sarana perikanan yang modern? 

Perlu dikaji ulang 
ketentuan 
mengenai denda 
tindak pidana 
perikanan yang 
disetorkan ke kas 
negara sebagai 
PNBP KKP. 

Dalam Pasal 100D UU tentang Perikanan (Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perikanan Jo. 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 tentang perikanan disebutkan bahwa denda 
disetorkan ke kas Negara sbg PNBP KKP, apakah sudah 
tepat, perlu diharmonisasikan dengan UU PNBP. 

Perlu memperjelas 
pembagian urusan 
pemerintahan 
konkuren bidang 
kelautan, pesisir 
dan pulau-pulau 
kecil di daerah. 

Pasal 7 UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan 
Pulau-Pulau Kecil (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014) 
Mengatur mengenai perencanaan pengelolaan WP3K 
yang cukup terperinci mencerminkan asas 
keberlanjutan, dengan indicator kewajiban 
perencanaan pengelolaan didasarkan prinsip 
kehatihatian. Namun pada ayat (2) (3) (4) (5), 
berpotensi konflik karena tidak harmonis dengan 
UU23/2014 tentang Pemda, khususnya pada Lampiran 
UU 23/2014 mengenai pembagian urusan 
pemerintahan konkuren sub bidang kelautan, pesisir 
dan pulau-pulau kecil (huruf Y no. 1), pada lampiran ini 
tidak memberikan tugas perencanaan WP3K kepada 
Pemda. Untuk itu, pasal 7 ayat (2) (3) (4) dan (5) perlu 
dilakukan revisi, jika memang perencanaan WP3K oleh 
Pemda masih dibutuhkan. 
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14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Mengingat 
pentingnya masalah 
penyuluhan di 
bidang pertanian, 
perikanan, dan 
kehutanan untuk 
meningkatkan peran 
sektor pertanian, 
perikanan, dan 
kehutanan 
khususnya pada 
masa perubahan 
lingkungan strategis 
saat ini, maka 
pengaturan tentang 
sistem penyuluhan di 
bidang pertanian, 
perikanan, dan 
kehutanan dapat 
dituangkan dalam PP 
yang mana UU No. 
18 Tahun 2012 
tentang Pangan 
sebagai UU 
pendelegasi 
pengaturan 
penyuluhan 

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kahutanan kurang tepat dituangkan dalam jenis UU. 
A. Analisis terhadap “nama” UU:  

Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, 
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata 
atau frasa, yang secara esensial maknanya telah 
mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau 
dari namanya, “Sistem Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan, dan Kehutanan” dapat diasumsikan 
bahwa UU ini berisi tentang segala bentuk 
pengaturan yang lengkap mengenai penyuluhan 
pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam KBBI, 
“sistem” memiliki makna “metode atau perangkat 
unsur yang secara teratur saling berkaitan 
sehingga membentuk suatu totalitas”. Penamaan 
UU dengan ‘sistem’ seharusnya mencerminkan 
suatu penjelasan secara rinci metode yang 
berlaku dan digunakan dalam suatu penyuluhan 
secara khusus di bidang pertanian, perikanan, dan 
kehutanan. Namun UU ini hanya menjelaskan 
sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan 
kehutanan hanya secara teori umum/formil, tidak 
dijelaskan terkait hal-hal spesifik, misalnya cara 
penyuluhan, dsb. Sehingga, dapat disimpulkan 
bahwa nama UU ini belum mencerminkan isinya.    
 

B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: 
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pertanian, UU No. 31 
Tahun 2004 jo. UU 
No. 45 Tahun 2009 
tentang Perikanan 
sebagai pendelegasi 
pengaturan 
penyuluhan 
perikanan, dan UU 
41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan 
sebagai UU 
pendelegasi 
pengaturan 
penyuluhan 
kehutanan. 

Pada bagian dasar hukum mengingat UU 25/2007 
tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 
dan Kehutanan, disebutkan 4 (empat) pasal UUD 
1945, yaitu: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan 
Pasal 33 UUD 1945.  
- Pasal 20  
Pada dasarnya penyebutan pasal 20 adalah untuk 
menenuhi asas kelembagaan atau pejabat 
pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU 
12/2011). Namun seharusnya pasal 20 tidak 
disebutkan secara utuh, melainkan hanya ayat (1) 
yang terkait dengan ketepatan kelembagaan 
pembentuk (landasan formil). 
- Pasal 21 
Pasal ini menyatakan anggota DPR berhak 
mengajukan usul RUU. Pada dasarnya penyebutan 
pasal 21 sama dengan Pasal 20 yaitu untuk 
menenuhi asas kelembagaan atau pejabat 
pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU No. 12 
Tahun 2011). Namun seharusnya pasal 20 tidak 
disebutkan secara utuh, melainkan hanya ayat (1) 
yang terkait dengan ketepatan kelembagaan 
pembentuk (landasan formil). 
- Pasal 28C 
Penyebutan Pasal ini menjelaskan tentang hak 
setiap orang untuk mengembangkan diri dan 
memajukan dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal ini 
merupakan pengejewantahan dari Sila ke-5 
Pancasila, yaitu untuk menyelenggarakan keadilan 
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sosial dan perikemanusiaan. 
- Pasal 33  
Baik dari segi isi, sejarah penyantuman maupun 
penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 
merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang 
satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 
33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian 
nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan 
oleh karenanya cabang-cabang produksi yang 
penting dan menguasai hajat hidup orang banyak 
perlu dikuasai oleh Negara. 
Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, 
sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat 
dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam 
menerapkan roda perekonomian nasional dan 
pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin 
kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta 
adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang 
produksi strategis (menguasai hajat hidup orang 
banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria 
tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi 
Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum 
pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada 
ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai 
pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat 
disebutkan sebagai berikut: 
- Adanya cabang-cabang produksi yang 

menguasai hajat hidup orang banyak, yang 
harus dikuasai oleh negara; 
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- Adanya pembatasan hak2 individual/swasta 
untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; yang 
ingin diatur dengan prinsip-prinsip demokrasi 
ekonomi. 

Dalam konteks UU No.16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan, unsur-unsur tersebut terdapat dalam 
substansi pengaturan tentang Penyuluhan, 
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. 
  

C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): 
Politik hukum UU No.16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan dapat ditinjau dari konsideran 
menimbang dan/atau penjelasan umumnya.  
Dalam Penjelasan Umum UU No.16 Tahun 2006, 
disebutkan bahwa dalam UU Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ini didasarkan 
pada semangat untuk menjawab perubahan 
lingkungan strategis diperlukan upaya revitalisasi 
pertanian, perikanan, dan kehutanan. Revitalisasi 
tersebut akan berhasil jika didukung antara lain 
oleh adanya sistem penyuluhan pertanian, 
perikanan, dan kehutanan. Ditambah lagi 
pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan 
kehutanan dewasa ini masih tersebar dalam 
berbagai puu sehingga belum dapat memberikan 
dasar hukum yang kuat dan lengkap di bidang ini. 
Dari penjelasan umum ini dapat tersajikan dengan 
jelas, bahwa kebutuhan pengaturan mengenai 
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Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan sangat penting, dan peraturan 
pelaksananya sangat diperlukan.  
Dalam batang tubuh UU ini, Pasal 1 angka 1 
dijelaskan bahwa pengertian sistem penyuluhan 
pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah 
seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, 
pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku 
utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. 
Rangkaian inilah yang seharusnya dijabarkan 
menjadi suatu sistem yang dimaksud. Namun 
rangkaian yang dimaksud belum terpapar dengan 
jelas karena materi muatan dari UU ini masih 
bersifat formal.  

 
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 2 

- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah 
nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang 
berisi pengaturan.  

- Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran 
II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c 
dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan 
asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk 
dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan 
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tersendiri dalam pasal atau bab.  
- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 

menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi 
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum 

Perlu perubahan 
Pasal 3 

- Penyebutan tujuan penataan dapat dituangkan 
dalam penjelasan umum dari UU, ketentuan 
umum atau dalam Naskah Akademiknya.  

- Tujuan sebaiknya dituangkan dalam bentuk 
penulisan norma tingkah laku yang memerlukan 
operator norma agar dapat dioperasionalkan.  

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan tujuan UU diubah dan 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau 
penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah 
Akademik 

Perlu perubahan 
Pasal 7 ayat (3) 

- Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap 
menghormati hak yang dimiliki orang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

- Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk 
ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 10 ayat (7) 

- Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak 
dapat memenuhi standar pelayanan minimal 
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bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil 
langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

- Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk 
ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 11 ayat (6) 

- Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota 
tidak dapat memenuhi standar pelayanan 
minimal bidang penataan ruang, pemerintah 
daerah provinsi dapat mengambil langkah 
penyelesaian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

- Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk 
ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 57 

- Dalam hal penyimpangan dalam 
penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pihak yang 
melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

- Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan 
PUU 

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan 
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bahwa substansi yang berupa sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan atas 
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu 
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan  

- Selain itu, dalam pasal 57 juga tidak menjelaskan 
jenis sanksi secara detail apakah sanksi tersebut 
merupakan sanksi administartif, sanksi pidana 
atau sanksi perdata. Dalam Pasal 57 hanya 
disebutkan sanksi sesuai dengan ketentuan 
PUU, dan di penjelasan pasalnya dikatakan 
cukup jelas.  

- Oleh karena itu perlu diatur kejelasan sanksinya 
untuk memenuhi asas kepastian hukum 

Perlu perubahan 
Pasal 61, 62 dan 63, 64 

- Pasal 61, 62 dan 63 dan 64 mengatur persoalan 
sanksi. 

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan 
bahwa substansi yang berupa sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan atas 
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu 
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan;  

- Kemudian jika norma yang memberikan sanksi 
administratif atau keperdataan lebih dari satu 
pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 
demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi 
yang sekaligus memuat sanki pidana, sanksi 
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perdata, dan sanki administratif dalam satu bab; 
- Oleh karena itu Pasal 61, 62 dan 6 seharusnya 

disusun dalam satu pasal  

Diubah, dengan 
penambahan ayat 
pada pasal dengan 
frasa: 
 
“Tindak pidana 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(…) adalah kejahatan” 
atau 
 
“Tindak pidana 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(…) adalah 
pelanggaran  
 
Bab XI Ketentuan 
Pidana 
(Pasal 69, Pasal 70, 
Pasal 71, Pasal 72, 
Pasal 73, Pasal 74 dan 
Pasal 75)  

- Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu 
merujuk pada hukum materiil dan hukum formil 
dalam hukum pidana (KUHP dan KUHAP). Dalam 
KUHP membedakan antara aturan umum untuk 
kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran 
(antara lain dalam aturan atau ketentuan 
tentang percobaan, concursus daluwarsa dan 
sebagainya). Tidak ditetapkanya kualifikasi delik 
apakah tindak pidana yang dimuat tersebut 
apakah kejahatan ataukah pelanggaran telah 
menyebabkan tidak dapat 
diberlakukannya beberapa aturan umum dalam 
KUHP  

- Petunjuk No. 121 Lampiran II UU 12/2011 
menyatakan bahwa sehubungan adanya 
pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan 
tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, maka 
rumusan ketentuan pidana harus menyatakan 
secara tegas kualifikasi dari perbatan yang 
diancam pidana, apakah kejahatan atau 
pelanggaran.  

- Oleh karena itu perlu ada penambahan pasal 
yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang 
diancam pidana pada pasal 71-75 apakah 
pelanggaran atau kejahatan. 
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Perlu perubahan  
Pasal 10 ayat (4) 

Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan tugas 
pembantuan itu apa. 
Oleh karena itu ditambahkan maksud dari tugas 
pembantuan sehingga ada kejelasan pembagian 
kewenangannya. 

Perlu  Perubahan 
Ps. 14 ayat (2), Ps.22 
ayat (1), Ps. 25 ayat 
(1), Ps. 28 

Masih terdapat kendala dalam penilaian legalitas 
pertanahan di beberapa daerah sehingga seringkali 
Perda RTRW provinsi lebih lambat ditetapkan 
dibandingkan dengan Perda RTRW Kab/kota. 
Dari segi Aspek operasional atau tidaknya PUU, 
Pengaturan dalam PUU masih blm dilaksanakan 
secara efektif. 

Perlu mewajibkan 
kawasan tambang agar 
masuk dalam RTRW 
daerah, hal ini dapat 
dituangkan dalam 
perubahan UU tentang 
Minerba. 

Kawasan pertambangan tidak diperintahkan untuk 
diatur dalam perda tata ruang, wilaya 
pertambangan mempunyai pedoman tersendiri, 
sehingga seringkali tidak sinkron dengan RTRW yang 
sudah dicanangkan, terutama gesekan antara 
kawasan hutan, kawasan pertanian dan kawasan 
pertambangan.  
Hal ini juga dikarenakan UU No. 4/2009 tentang 
Minerba tidak mengatur bahwa wilayah 
pertambangan merupakan bagian integral dari 
penataan ruang. Sebagaimana disebutkan dalam  
Pasal 1 angka 2 disebtukan bawha Tata ruang 
adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, artinya 
penataan ruang membutuhkan penanganan yang 
komprehensip, tmsk wilayah pertambangan. 
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16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wlayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2014 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

UU ini sebaiknya 
diubah dengan hanya 
memfokuskan diri 
pada pengelolaan, 
tanpa mengatur 
perencanaan dan 
pengendalian 
penataan ruangnya 

- Materi pengaturan yang terkait penataan ruang 
pesisir dan pulau-pulau kecil hendaknya diatur 
secara integral ke dalam UU Nomor 26 Tahun 
2007 tentang penataan ruang, karena pada 
hakekatnya ruang pesisir dan pulau-pulau kecil 
adalah juga daratan, karena di bawahnya masih 
terdapat dasar/ tanah yang dapat diukur. 
Sehingga, materi pengaturan UU Nomor 27 
Tahun 2007 hanya terbatas yang berkenaan 
dengan pengeloalaan WP3K, dengan 
memperhatikan penataan ruangnya. Jika ruang 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
dikecualikan dari UU Nomor 26 Tahun 2007 
akan berpotensi terjadi konflik kewenangan 
antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian 
KKP.  - Ditinjau dari politik hukum (arah pengaturan) 
dari UU ini, seperti yang diuraikan pada 
Penjelasan Umum UU Nomor 27 Tahun 2007, 
bahwa UU ini ingin mengatur pemanfaatan atau 
pengelolaan WP3K yang tidak hanya 
berorientasi pada eksploitasi, akan tetapi juga 
memperhatikan kelestarian sumber daya, 
kesadaran nilai strategi WP3K secara 
berkelanjutan, terpadu dan berbasis 
pemberdayaan masyarakat lokal, terintegrasi 
dengan pembangunan daerah. Disebutkann 
pula bahwa norma-norma Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang akan dimuat 
difokuskan pada norma hukum yang belum 
diatur dalam sistem peraturan perundang-
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undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik 
dari pengaturan umum yang telah diundangkan. 
Sedangkan UU 1 Tahun 2014 tentang 
Perubahan UU 27 Tahun 2007, merupapkan 
penyempurnaan dari makna penguasaan 
Negara terhadap sumber daya WP3K yang 
semula diatur dengan HP-3 menjadi Izin. - Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 9 UU 
27/2007 menyebutkan bahwa RZWP3K 
merupakan bagian dari tata ruang wilayah, 
namun terjadi penafsiran yang bervariasi, ada 
yang menganggap RZWP3K diatur dengan perda 
tersendiri, ada pula yang menganggap 
terintegrasi dengan Perda RTRW. - Oleh karenanya, seharusnya UU PWP3K tidak 
mengatur masalah perencanaan dan 
pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi 
ranah UU 26/2007, melainkan hanya mengatur 
masalah pengelolaan yang harus 
memperhatikan kelestarian ekosistem, nilai 
strategis, berkelanjutan, terpadu dan berbasis 
masyarakat lokal.  
 

Oleh karenanya, UU ini sebaiknya diubah dengan 
hanya memfokuskan diri pada pengelolaan, tanpa 
mengatur perencanaan dan pengendalian 
penafaatan ruangnya. 

Perlu Perubahan  
Pasal 2 

Ruang lingkup tidak perlu dibuat dalam pasal 
tersendiri, tetapi dimasukkan dalam pasal ketentuan 
umum dengan megikuti petunjuk dalam lampiran II 
No. 109 huruf a UU Pembentukan PUU dimana 
pengertian yang mengatur tentang lingkup umum 
ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup 
khusus 
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Perlu mencabut  
Pasal 3  

-Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-
nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan.  
-Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II 
UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan 
bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud 
dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan 
umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal 
atau bab. Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi asas 
yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan 
dalam Bab I Ketentuan Umum 

Perlu mencabut  
Pasal 4 

- Penyebutan tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil tidak diperlukan, karena 
tidak akan operasional (tidak memiliki operator 
norma). Tujuan dapat dituangkan dalam 
penjelasan umum dari UU, ketentuan umum 
atau dalam Naskah Akademiknya.  

- Tujuan harus dituangkan dalam bentuk 
penulisan norma yang benar agar dapat 
dioperasionalkan.  

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan tujuan UU diubah dan 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau 
penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah 
Akademik 
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Perlu Perubahan 
Pasal 7 

Perencanaan pengelolaan WP3K yang cukup terperinci 
mencerminkan asas keberlanjutan, dengan indikator 
kewajiban perencanaan pengelolaan didasarkan 
prinsip kehatihatian. 
Cttn: 
Namun pada ayat (2) (3) (4) (5), berpotensi konflik 
karena tidak harmonis dengan UU23/2014 ttg Pemda, 
khususnya pada Lampiran UU 23/2014 mengenai 
pembagian urusan pemerintahan konkuren sub 
bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (huruf Y 
no. 1) , pada lampiran ini tidak memberikan tugas 
perencanaan WP3K kepada  Pemda. Untuk itu, pasal 7 
ayat (2) (3) (4) dan (5) perlu dilakukan revisi, jika 
memang perencanaan WP3K oleh Pemda masih 
dibutuhkan. 
Sampai tahun 2016, belum ada Perda Provinsi yang 
berlaku untuk mengatur RZWp3 (Rencana Zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil) yang mana 
merupakan amanat dari Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 
2007 tentang Pengelolaam Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau kecil. 

Perlu perubahan 
Pasal 9  

Pasal 9 ayat (1) UU PWP3K mengatur Rencana Zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) yang 
merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di 
wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dituangkan 
dalam Peraturan daerah (ayat 4), dimana dalam  ayat 
2 disebutkan  agar RZWP3K ini diserasikan, 
diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah pemerintah Provinsi/Kab/Kota. 
Ketentuan RTRW diatur dalam Pasal 24 UU No 26 
tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Baik RTRW 
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maupun RZWP3K jangka waktu nya sama yaitu 20 
tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun. 
Dalam prakteknya RTRW dan RZWPPK dianggap 
mengatur hal berbeda, sehingga pada tataran teknis 
harus mengeluarkan dua Peraturan Daerah yang 
berbeda juga. bahwa keduanya seharusnya tidak perlu 
dibuat dengan dua format hukum yang berbeda (dua 
Perda). Jika RTRW dan RZWP3K sama-sama disusun & 
ditetapkan dalam Perda yang berbeda, maka 
berpotensi tumpang tindih pengaturan terhadap 
wilayah administrasi kecamatan yang ada dipesisir, 
sehingga keterpaduan penataan ruang wilayah 
menjadi sulit diwujudkan. 
Jika RZWP3K dan RTRW ini dapat diintegrasikan akan 
lebih besar manfaatnya dan biaya yang dikeluarkan 
menjadi efisien  dan membawa manfaat bagi 
masyarakat dan pemangku kepentingan (cost and 
benefit). 
Hal-hal yang terkait penataan ruang pesisir dan pulau-
pulau kecil hendaknya diatur secara integral ke dalam 
UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 
sehingga materi pengaturan UU No 27 Tahun 2007 
hanya berkenaan dengan pengeloalaan WP3K, dengan 
memperhatikan penataan ruangnya; Pengaturan 
Wilayah pesisir harusnya masih menjadi area 
pengaturan UU Penataan Ruang, apalagi karena pesisir 
pada hakekatnya juga daratan, karena di bawahnya 
masih tanah. 

Pasal 19 ayat (1) 
huruf e 

bahwa setiap pengusaha Wisata Bahari yang 
melaksanakan usaha di wilayah pesisir harus memiliki 
IIzin Pengelolaan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 8 
PP No 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam 
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di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan 
Raya dan Taman Wisata Alam menyebutkan bahwa 
Pengusahaan pariwisata alam yang didalamnya 
termasuk wisata tirta hanya dapat dilakukan setelah 
memperoleh IIzin Pengusahaan. 
Pengusahaan wisata tirta tersebut sangat 
dimungkinkan juga berada di wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil. Berdasarkan dua peraturan 
perundang-undangan (PUU) tersebut, disimpulkan 
bahwa Pengusaha akan mengurus dua perizinan 
kepada dua lembaga, yaitu izin pengelolaan 
berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 dan juga izin 
pengusahaan berdasarkan PP No 36 Tahun 2010. 
Pengurusan izin tersebut dilakukan kepada dua 
institusi yang berbeda. Hal tersebut tentunya 
berpotensi untuk menimbulkan biaya yang tinggi dan 
birokrasi  yang terlalu banyak yang dapat menghambat 
investasi.  

Perlu perubahan 
Pasal 27 ayat (3) 

Pada Pasal 27 ayat (3) diatur bahwa Kewenangan 
Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di 
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 
12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah 
laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. 
Ketentuan ini menghilangkan kewenangan daerah 
kabupaten /kota. Kewenangan daerah provinsi 
tersebut lebih luas dibandingkan dalam ketentuan 
yang lama yang mengatur kewenangan daerah 
provinsi hanya sejauh 4-12 mil laut sementara 0-4 mil 
laut menjadi kewenangan kabupaten/kota. Salah satu 
implikasi dari perluasan kewenangan daerah provinsi 
ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut karena 
wilayah yang terlalu luas, sementara kewenangan 
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Kabupaten/kota tidak ada.  

Perlu perubahan 
Pasal 28 UU No 27 
Tahun 2007 
sebagaimana telah 
diubah dengan UU 
No 1 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan 
Pulau Pulau Kecil Jo. 
Permen KP No. 
Per.17/Men/2008 
tentang Kawasan 
Konservasi Di 
Wilayah Pesisir Dan 
Pulau-Pulau Kecil. 

Adanya potensi tumpang tindih kewenangan dalam 
pengelolaan kawasan konservasi anatara UU No 27 
Tahun 2007 jo UU No 1 Thaun 2014 tentang PWP3K 
dengan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam jo Pasal 4 PP No 28 Tahun 2011 ttg 
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 
Pelestarian Alam serta dengan UU No 31 Tahun 2004 
jo UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.  
Kawasan konservasi berada di ranah Kementerian 
Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
Kementerian Kehutanan memiliki landasan hukum 
melalui UU No. 5 Tahun 1990 ttg Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang kemudian 
diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan 
Kawasan Pelestarian Alam. Sementara Kementerian 
Kelautan memiliki landasan hukum melalui UU No 31 
Tahun 2004 Jo UU No 45 tahun 2009 ttg Perikanan 
yang kemudian diturunkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi 
Sumber Daya Ikan, dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 
diturunkan dalam Permen KP No. Per.17/Men/2008 
tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan 
Pulau-Pulau Kecil.  
Bentuk kawasan konservasi dalam pengelolaan 
Kementerian Kehutanan berdasarkan UU No 5 Tahun 
1990 jo PP No 28 Tahun 2011 yaitu : 
1. Kawasan suaka alam : 

a. kawasan cagar alam 
b. kawasan suaka marga satwa 
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2. Kawasan Pelestarian Alam : 
a. Kawasan Taman Nasional 
b. Taman Hutan raya 
c. Kawasan Taman Wisata Alam 

Sementara itu, bentuk konservasi kawasan perairan 
adalah merupakan kewenangan dari Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Hal ini berdasarkan ketentuan 
dalam Penjelasan Pasal 13 UU No 31 Tahun 2004 jo PP 
No 60 Tahun 2007 yaitu : 
1. Taman Nasional Perairan 
2. Taman Wisata Perairan 
3. Suaka Alam Perairan  
4. Suaka Perikanan 
Berdasarkan kriteria tersebut, maka suaka alam 
perairan dan suaka perikanan identik dengan kawasan 
suaka alam yang terdiri atas kawasan cagar alam dan 
kawasan suaka margasatwa. Sementara Taman 
Nasional Perairan dan Taman Wisata Perairan identik 
dengan Kawasan pelestarian Alam yang terdiri atas 
Kawasan taman Nasional, Kawasan Taman Hutan Raya 
dan Kawasan Taman Wisata Alam.  
Selain ketentuan diatas, kementerian Kelautan dan 
perikanan mempunyai kawasan konservasi di wilayah 
pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dituangkan 
dalam permen KP No Per.17/men/2008 yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No 27 
tahun 2007 tentang PWP3K. Menurut Pasal 4 ayat (1) 
Permen KP No Per.17/Men/2008, kawasan konservasi 
pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari :  
1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau  Kecil 
(KKP3K) terdiri atas : 

a. Suaka pesisir 
b. suaka pulau kecil 
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c. taman pesisir 
d. taman Pulau Kecil 

2. Kawasan Konservasi Maritim (KKM), terdiri dari : 
  a. daerah Perlindungan adat maritim 
  b. daerah perlindungan budaya maritim 

3. Kawasan konservasi Perairan  
4. Sempadan Pantai. 
Kawasan konservasi perairan sering bermasalah. Pada 
kawasan konservasi ada zona yang tidak boleh 
dimanfaatkan yaitu zona inti. Setiap zona konservasi 
itu ditetapkan oleh menteri kelautan yang didahului 
dengan kajian. Awalnya kawasan konservasi laut 
dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Pelimpahan 
berdasarkan UU Kelautan dan Mou antara 
Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan. 
Dari Kementerian Kehutanan dilimpahkan adalah yang 
tidak terurus dengan baik. Dasar hukum konservasi ini 
untuk kementerian kehutanan adalah UU No. 5 tahun 
1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 
Dan Ekosistemnya. Oleh karena itu perlu harmonisasi 
untuk kawasan konservasi nasional. 

Perlu Perubahan 
Pasal 48 

Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, 
pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil dapat bekerja sama dengan 
berbagai pihak, baik di tingkat nasional, maupun di 
tingkat internasional. 
Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan 
penyuluhan dapat bekerjasama dengan berbagai 
pihak, termasuk pihak asing. Namun tidak mengatur 
pembahasan keikutsertaan asing dalam pemberian 
pendidikan, pelatihan, penyuluhan di WP3K. Maka 
perlu ditambahkan mengenai pembatasn tersebut, 
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berupa persyaratan dan perizinan 

Perlu Perubahan 
Pasal 71-72 

- Pasal 71 dan Pasal 72 mengatur mengenai sanksi 
administratif. Sanksi administratif seharusnya 
diatur secara terintegrasi dengan pasal yang 
dikenai sanksi. 

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa 
substansi yang berupa sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan atas pelanggaran norma 
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan 
norma yang memberikan sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan;  

- Petunjuk No. 65: “Jika norma yang memberikan 
sanksi administratif atau keperdataan terdapat 
lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal)tersebut. Dengan 
demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi 
yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi 
perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.” 

 
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu memperjelas 
mekanisme 
pengawasan 
kegiatan 
pengelolaan 
sumber daya 

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 
tentang Energi menyebutkan bahwa Pengawasan 
kegiatan pengelolaan sumber daya energy selain 
dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan oleh 
masyarakat. Ketentuan ini sudah mencerminkan 
prinsip keadilan, namun tidak menyebutkan bentuk 
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Rekomendasi  Penjelasan  

energy oleh 
masyarakat, agar 
tidak menyulitkan 
proses penegakan 
hukum. 

pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan 
bagaimana mekanismenya. Perlu ditambahkan secara 
umum dalam penjelasannya, dan dapat diatur lebih 
lanjut dengan PUU di bawahnya. 
 

 
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu mempertegas 
bahwa peran 
pelabuhan dapat 
dilakukan dan 
dimanfaatkan oleh 
pemda, untuk 
sebesar-besarnya 
kepentingan 
masyarakat 
pengguna 
pelabuhan. 
 

Dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa peran 
pelabuhan untuk memberi manfaat pagi pemda. 
Padahal Peran pelabuhan sebagaimana pasal 68 pada 
hakekatnya untuk kepentingan masyarakat, yang 
dikelola oleh pemda, karena pembangunan 
infrastrukur bagi fasilitas umum seharusnya memang 
diperuntukan untuk memenuhi kepentingan dan 
kebutuhan masyarakatnya. Oleh karenanya, pasal 
114 perlu mempertegas bahwa peran pelabuhan 
dapat dilakukan dan dimanfaatkan oleh pemda, 
untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat 
pengguna pelabuhan, agar memenuhi asas 
pengayoman. 
Selain itu, peran, tugas dan wewenang pemda 
terhadap pelabuhan sebagaimana disebutkan juga 
dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Pelayaran harus merujuk pada 
Lampiran UU 23/2014 tentang Pemda, mengenai 
pembagian urusan pemerintahan konkuren di antara 
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Rekomendasi  Penjelasan  

pemerintah pusat, pemprov dan pemkab/kota bidang 
pelayaran. Maka pasa ini haru disesuaikan. 

Perlu mencabut 
Pasal 2 

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang 
menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal 
ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II 
Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-
asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah 
akademik.   

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

Penyebutan tujuan Pelayaran tidak diperlukan , karena 
tidak akan operasional (tidak memiliki operator 
norma). Tujuan  Pelayaran dapat dituangkan dalam 
penjelasan umum dalam lampiran undang-undang dan 
dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan mengenai 
tujuan ini dibutuhkan dalam suatu PUU, maka 
dirumuskan dalam salah satu butir pasal 1 ttg 
ketentuan umum (baca petunjuk no. 98 huruf c, 
Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 ttg P3). 

Perlu Perubahan 
Pasal 4 

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir 
pada pasal 1 ttg ketentuan umum. 

Perlu Perubahan 
Pasal 225 

Sanksi administratif seharusnya diatur secara 
terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi. 
Petunjuk No. 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011: 
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Rekomendasi  Penjelasan  

“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”. 
Petunjuk No. 65: 
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif 
atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan 
dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 
Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi 
yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, 
dan sanksi administratif dalam satu bab.” 

Perlu Perubahan 
Pasal 28  

Pasal 28  
(1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh: 
a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi Badan 

Usaha yang berdomisili dalam wilayah 
kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas 
pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; 

b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi Badan 
Usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi 
dan beroperasi pada lintas pelabuhan 
antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau 

c. Menteri bagi Badan Usaha yang melakukan 
kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan 
internasional. 

…. 
Pembagian kewenangan pemberian izin oleh 
Pemerintah Pusat, Pemrov dan Pemkab/Kota, merujuk 
pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pembagian 
urusan pemerintahan konkuren bidang pelayaran, agar 
memenuhi asas kepastian hukum. 

Perlu Perubahan 
Pasal 29 

Pasal 29 
(1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 
Badan Usaha wajib memiliki kapal berbendera 
Indonesia dengan ukuran sekurangkurangnya GT 
175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage). 

(2)  Orang perseorangan warga negara Indonesia atau 
Badan Usaha dapat melakukan kerja sama dengan 
perusahaan angkutan laut asing atau badan 
hukum asing atau warga negara asing dalam 
bentuk usaha patungan (joint venture) dengan 
membentuk perusahaan angkutan laut yang 
memiliki kapal berbendera Indonesia sekurang-
kurangnya 1 (satu) unit kapal dengan ukuran GT 
5000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh 
awak berkewarganegaraan Indonesia. 

 
Ketentuan ini tidak mengedepankan kepemilikan 
nasional/prioritas nasional. Syarat-syarat perusahaan 
asing/badan hukum asing/warganegara asing yang 
boleh bekerjasama dengan kapal Indonesia yang 
memiliki izin usaha angkutan laut perlu diatur, agar 
terlindungi oleh asas Kebangsaan yang ingin 
mengedepankan kepemilikan nasional. Kebolehan 
usaha dengan kerjasama dengan badan hukum 
asing/perusahaan asing/warga negara asing, harus 
dilihat dampak dan efektivitasnya. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 54  

Pasal 158 
(2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu: 
c. kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan 
usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh 
warga negara Indonesia. Kalau tidak dibatasi, maka 
negara lain yang lebih maju dengan kemampuan 
modal yang lebih besar akan menguasai prospek bisnis 
dalam industri tersebut.  
 
UU ini hanya mengatur kewajiban kepemilikan 
mayoritas saham kapal badan hukum Indonesia harus 
dipegang warga negara Indonesia. Ketentuan divestasi 
atau peralihan kepemilikan saham milik asing lebih 
dari 50 persen dalam perusahaan pelayaran nasional 
perlu diatur secara tegas dalam Undang-Undang 
Pelayaran. Tanpa ada aturan tersebut, pemegang 
saham asing berpotensi mengartikan saham yang 
dipegangnya tidak perlu dialihkan. Akibatnya, 
perusahaan pelayaran nasional dan lokal sulit 
berkembang karena harus bersaing dengan 
perusahaan yang memiliki saham asing dengan modal 
besar. Sementara, sebelum adanya UU tersebut, 
banyak kapal nasional yang mayoritas sahamnya 
dimiliki asing. Sehingga UU tersebut tidak mengatur 
ketentuan peralihan yang mewajibkan pemegang 
saham asing pada perusahaan pelayaran nasional 
untuk melakukan divestasi saham yang dimilikinya.200 

                                                             
200 http://www.gresnews.com/berita/hukum/00106-uu-pelayaran-digugat-perlu-aturan-peralihan-

saham-asing-pada-perusahaan-pelayaran-nasional/0/ 
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Perlu Perubahan 
Pasal 114 

Pasal 114 
Peran pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
68 dilakukan untuk memberikan manfaat 
bagi pemerintah daerah. 
 
Peran pelabuhan untuk memberi manfaat bagi Pemda. 
Peran pelabuhan sebagaimana pasal 68 pada 
hakekatnya untuk kepentingan masyarakat, yang 
dikelola oleh Pemda, karena pembangunan 
infrastrukur bagi fasilitas umum seharusnya memang 
diperuntukan untuk memenuhi kepentingan dan 
kebutuhan  masyarakatnya. Oleh karenanya, pasal 114 
perlu mempertegas bahwa peran pelabuhan dapat 
dilakukan dan dimanfaatkan oleh Pemda, untuk 
sebesar-besarnya kepentingan masyarakat pengguna 
pelabuhan, agar memenuhi asas pengayoman. 

 
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu ada koordinasi 
dalam pemanfaatan 
prasarana dan sarana 
umum untuk 
keperluan 
pertambangan agar 
pemeliharaannya 
dapat dilakukan 
dengan lebih baik, 

Bunyi Pasal 91 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Minerba yang menyebutkan ”Pemegang IUP 
dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana 
umum untuk keperluan pertambangan setelah 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-udangan” 
tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 22 
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Padahal sarana umum seperti jalan raya di Indonesia 
misalnya tidak dalam kondisi baik. Jika kemudian jalan 
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raya diperbolehkan, akibatnya mempercepat 
kerusakan. Buktinya di Kalimantan Selatan, ruas jalan 
di Kabupaten Tapin, Banjar hingga Banjarmasin yang 
digunakan truk-truk batubara. Sepanjang 293 
kilometer atau 27,7%69 panjang jalan negara rusak 
berat yang beresiko menimbulkan kecelakaan. 

Perlu ada proteksi 
khusus kepada 
perusahaan-
perusahaan tambang 
kecil dan menengah, 
agar 
pertumbuhannya 
tidak terhambat 
ketentuan yang 
hanya bisa dipenuhi 
oleh perusahaan 
pertambangan besar. 

Pemegang KK (Kontrak Karya) sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Minerba yang sudah berproduksi diwajibkan 
melakukan pemurnian sebagaimana diamanatkan 
dalam pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Minerba selambat-lambatnya 5 
(lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. 
Mengingat banyak faktor yang menentukan dan 
mempengaruhi ke-ekonomian pembangunan suatu 
smelter atau industri pemurnian yang harus 
dipertimbangkan dan diselesaikan oleh penanam 
modal seperti a.l. studi kelayakan yang bersifat 
”bankable” skala ke-ekonomian penguasaan teknologi 
(patent), sumber pendanaan (financing),  
AMDAL / lingkungan hidup, pemasaran / off take, dan 
lainnya. Investasi di sektor hilir akan membutuhkan 
modal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 
investasi di sektor hulu (skala ekonomi yang lebih 
besar). Oleh karena itu mencari sumber pendanaan 
(financing) bagi proyek yang akan dibangun menjadi 
masalah besar bagi perusahaan-perusahaan tambang 
kecil dan menengah. Bagi perusahaan tambang kecil 
dan menengah kendala mencari sumber pendanaan 
harus disiasati dengan melakukan merger atau 
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membentuk konsorsium agar skala industri hulunya 
menjadi lebih besar. Hal ini tentu akan memerlukan 
waktu yang lebih panjang lagi. Mengingat waktu yang 
diamanatkan Undang-Undang Nomor 4/2009, maka 
waktu yang tersedia tinggal 1(satu) tahun lagi (akhir 
2014), dapat diperkirakan akan banyak perusahaan 
tambang yang tidak dapat memenuhi batas waktu 
yang telah ditentukan, oleh karenanya Pasal 170 
bersifat tidak operasional. Kewenangan Menteri dan 
Gubernur yang tidak operasional Pada Pasal 6 ayat (f) 
(g) dan Pasal 7 ayat (b), (c), (d) Undang-Undang Nomor 
4 / 2009 tercantum kewenangan Menteri ESDM dan 
para Gubernur untuk pemberian Izin Usaha 
Pertambangan (IUP), di wilayah lintas propinsi (untuk 
Menteri) dan wilayah lintas kabupaten (untuk para 
Gubernur) pada kenyataannya tidak dapat berjalan 
dengan semestinya karena masing-masing masih 
memerlukan rekomendasi dari para Gubernur terkait 
atau para Bupati terkait. Hal ini disebabkan para  
Gubernur dan para Bupati terkait akan cenderung 
ingin mengeluarkan IUP-nya sendiri-sendiri (dipecah 
menjadi dua atau lebih IUP). 
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Perlu mempertegas 
penegakan hukum 
terhadap 
perusahaan 
pertambangan yang 
telah melakukan 
perusakan dan 
penjualan tapi tetap 
dengan status 
ekplorasi. 

Tidak dipatuhi Pada pasal 43 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, perusahaan 
tambang pemilik IUP Eksplorasi dapat menjual mineral 
atau batubara yang diperoleh, sepanjang memperoleh 
izin dari pejabat tertentu sesuai dengan 
kewenangannya. Penjualan ini hanya dikenakan iuran 
produksi. Di lapangan, banyak perusahaan dengan 
alasan sample mengangkut berton-ton material tanpa 
batas. Perusahaan beralasan semua material yang 
diangkut adalah sample. Kebanyakan perusahaan akan 
memaksimalkan limit waktu yang diberikan. Jika 
sebuah perusahaan 
melakukan eksplorasi selama 8 tahun dan melakukan 
pengangkutan dan penjualan, maka selama itu pula 
negara dirugikan dengan hilangnya potensi pajak dan 
royalti. Inilah yang kini dikeluhkan beberapa daerah, 
perusahaan telah melakukan perusakan dan penjualan 
tapi tetap dengan status ekplorasi. Terbayang jika 
deposit yang dikandung hanya berusia 10 – 15 tahun, 
berapa yang bisa diperoleh oleh negara. 

Perlu memperjelas 
kewenangan 
memberikan 
perijinan 
pertambangan agar 
tidak menghambat 
penegakan hukum 
akibat over lapping 
dan duplikasi 
Undang-Undang 

Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Minerba bersifat overlapping dan 
duplikasi dengan UU PMA dan UU Perindustrian. 
Overlapping dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 
1984 tentang Perindustrian Izin Usaha Produksi husus 
untuk pengolahan dan pemurnian membuat bingung 
karena adanya overlapping kewenangan antara 
Kementerian ESDM dengan Kementerian 
Perindustrian. Masalah yang dipertanyakan adalah jika 
investor akan membangun smelter pengolahan dan 
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Nomor 4 Tahun 
2009 tentang 
Minerba dengan 
UU PMA dan UU 
Perindustrian. 

pemurnian apakah izinnya dari KESDM atau dari 
Kementerian Perindustrian? Jika investor pengolahan 
dan pemurnian dimiliki asing dan memilih Perizinan 
dari KESDM (tunduk kepada Undang-Undang Nomor 
4/ 2009) maka investor asing akan terkena Pasal 112 
terkait keharusan melakukan divestasi pada tahun ke-6 
(setelah lima tahun berproduksi). Sedangkan jika 
investor asing mendapat kan perizinan dari 
Kementerian Perindustrian (sebagai usaha industri 
manufaktur) maka tidak ada kewajiban untuk divestasi 
dan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007  
tentang PMA dimana 100% sahamnya dapat dimiliki 
asing dan tidak ada ketentuan untuk melakukan 
divestasi. Oleh karena itu Pasal 104 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba 
bersifat over lapping dan duplikasi dengan UU PMA 
dan UU Perindustrian, pada akhirnya bersifat tidak 
operasional, dalam arti semua investor di bidang 
pengolahan dan pemurnian mineral akan memilih jalur 
perizinan yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian 
dari pada Kementerian ESDM. 

Perlu memper-jelas 
daftar dan 
ketentuan mengenai 
jangka waktu 
berakhirnya 
kontrak/perjanjian 
agar menimbulkan 
berbagai penafsiran 
dari para pelaku 

Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Minerba dengan jelas menentukan 
bahwa kontrak karya dan perjanjian karya 
pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada 
sebelum berlakunya undang - undang ini tetap 
diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya 
kontrak/perjanjian. Setelah berakhirnya kontrak atau 
perjanjian tersebut, maka selanjutnya harus mengikuti 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
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usaha 
pertambangan, yang 
pada akhirnya 
menimbulkan 
ketidakpastian 
hukum dan 
timbulnya 
permasalahan 
hukum terkait 
penegakan kasus-
kasus 
pertambangan. 

Nomor 4 Tahun 2009 dan tidak dapat diperpanjang 
lagi. Hal ini disebabkan rezim kontrak atau perjanjian 
sudah tidak dikenal lagi dalam undang-undang mineral 
dan batubara. Hanya satu bentuk izin yang ditentukan 
untuk melakukan usaha pertambangan, yaitu bentuk 
Izin Usaha Pertambangan. Namun ketentuan 
sebagaimana dituangkan dalam huruf b dari pasal 169 
tersebut menyatakan bahwa paling lambat dalam 
waktu satu tahun, ketentuan yang tercantum dalam 
pasal kontrak karya dan perjanjian karya  
pengusahaan pertambangan 117 batubara 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus 
disesuaikan. Dengan demikian terlihat bahwa kedua 
ayat tersebut tidak sinkron satu sama lain. Hal ini 
menimbulkan berbagai penafsiran dari para pelaku 
usaha pertambangan, yang pada akhirnya 
menimbulkan ketidak pastian hukum dan timbulnya 
permasalahan hukum terkait kasus-kasus 
pertambangan. 

Perlu mencantumkan 
sanksi yang tegas 
bagi pemerintah atau 
pemerintah daerah 
yang tidak mematuhi 
ketentuan 
Perlindungan Dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, 
sehingga 
penegakannya dapat 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup menyebutkan: 
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

membuat KLHS (Kajian Linkgungan Hidup Strategis) 
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 
kebijakan, rencana, dan/atau program. 

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 
melaksanakan KLHS sebagai-mana dimaksud pada 
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dilakukan secara 
optimal. 

ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. 
rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta 
rencana rincinya, rencana pembangunan jangka 
panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka 
menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota; dan b. kebijakan, rencana, 
dan/atau program yang berpotensi menimbulkan 
dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. 

(3) KLHS dilaksanakan dengan meka-nisme: a. 
pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau 
program terhadap kondisi lingkungan hidup di 
suatu wilayah; b. perumusan alternatif 
penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau 
program; dan c. rekomendasi perbaikan untuk 
pengambilan keputusan kebijakan, rencana, 
dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip 
pembangunan berkelanjutan.  

Pasal tersebut tidak mencantumkan sanksi apapun 
bagi pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak 
melakukannya, sehingga tidak adanya hukuman 
apabila pemerintah tidak melakukan kewajiban yang 
telah diamanatkan kepadanya. 

Perlu pengaturan 
mengenai 
penggunaan 
fasilitas umum oleh 
pemegang IUP dan 
IUPK agar 
pengusahaan 
pertambangan 

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Minerba menyatakan bahwa pemegang IUP 
dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana 
umum untuk keperluan pertambangan. Hal ini 
bertentangan dengan asas keseimbangan, keserasian 
dan keselarasan, karena tidak memihak pada 
kepentingan umum. Ketentuan ini perlu direvisi, agar 
lebih jelas sarana umum yang seperti apa yang dapat 
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tidak mengganggu 
fasilitas umum yang 
tidak sesuai dengan 
peruntukannya. 

dimanfaatkan dan apa yang tidak boleh dimanfaatkan, 
ditinjau dari aspek dampaknya. Hal ini diperlukan agar 
pengusahaan pertambangan tidak mengganggu 
fasilitas umum yang tidak sesuai dengan 
peruntukannya. 

Perlu penegakan 
hukum secara 
konsisten mengenai 
penguasaan negara 
atas Wilayah 
pertambangan. 
Wilayah usaha 
pertambangan 
seharusnya 
sepenuhnya 
dikuasai oleh 
Negara, oleh 
karenanya tidak 
boleh direduksi 
dengan 
menyerahkannya 
kepada 
perorangan/korpor
asoi pemegang IUP. 

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Minerba terkait dengan pasal 1 angka 31 
tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian 
dan keselarasan dengan indikator pembatasan 
kepemilikan individu dan korporasi. Wilayah 
pertambangan dan wilayah usaha pertambangan 
seharusnya sepenuhnya dikuasai oleh Negara, oleh 
karenanya tidak boleh direduksi dengan 
menyerahkannya kepada perorangan/korporasoi 
pemegang IUP. Karena ”wilayah” pada hakekatnya 
merupakan penguasaan. Akan sangat riskan dengan 
menyerahkan 100.000 hektar wilayah kepada 
perseorangan/korporasi. Untuk mengatur mengenai 
besara luas usaha pertambangan apakah tidak cukup 
dengan menyebutkannya dalam ketentuan mengenai 
IUP nya, sehingga tidak ada lagi ketentuan mengenai 
WIUP. 
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Perlu ketegasan 
sanksi apabila 
Mineral dan batu 
bara yang tergali 
pada masa 
eksplorasi atas 
dasar IUPK, tidak 
dilaporkan dan jika 
ingin menjual, tidak 
seizin pemerintah. 

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Minerba menyebutkan bahwa mineral dan 
batu bara yang tergali pada masa eksplorasi atas 
dasar IUPK, wajib dilaporkan dan jika ingin menjual, 
wajib seizin pemerintah. Perlu ditambahkan 
sanksinya jika ada pelanggaranya, yang terintgrasi 
dengan pasal ini. 
 

Perlu diberikan 
kewenangan yang 
tegas dan jelas 
kepada inspektur 
tambang, sehingga 
tidak hanya 
mengawasi 
keselamatan kerja, 
tetapi juga 
mengawasi 
pengelolaan 
lingkungan hidup 
pasca tambang, 
jumlah produksi, 
jumlah ekspor dan 
kualitas bahan 
tambang serta 
material hasil 

Pasal 141 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Minerba mengatur mengenai kewenangan 
inspektur tambang. Dalam praktik, kewenangan ini 
perlu diperluas agar penegakan hukum terkait 
pertambangan dapat dijalankan lebih optimal. Perlu 
diberikan kewenangan yang tegas dan jelas kepada 
inspektur tambang, sehingga tidak hanya mengawasi 
keselamatan kerja, tetapi juga benar-benar 
mengawasi pengelolaan lingkungan hidup, pasca 
tambang, juga pengawasan jumlah produksi, jumlah 
ekspor dan kualitas bahan tambang serta material 
hasil tambang lainnya untuk dijual atau diekspor. 
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tambang lainnya 
untuk dijual atau 
diekspor. 

Perlu menambahkan 
Pasal yang 
memberikan mandat 
untuk pembentukan 
perda tata ruang 

Kawasan pertambangan tidak diperintahkan untuk 
diatur dalam perda tata ruang, padahal wilayah 
pertambangan mempunyai pedoman tersendiri, 
sehingga seringkali tidak sinkron dengan RTRW yang 
sudah dicanangkan, terutama gesekan antara kawasan 
hutan, kawasan pertanian dan kawasan 
pertambangan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Sebagaimana  petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. 
Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan 
yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak 
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari 
UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, 
maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma 
tingkah laku yang membutuhkan operator norma agar 
dapat dioperasionalkan.  
Misalnya rumusan diganti dengan: “pengelolaan 
mineral batubara harus ditujukan untuk:...... “ (Kata 
“harus” di sini berfungsi sebagai operator norma, dan 
dengan demikian memiliki konsekwensi jika 
pengelolaan energi tidak ditujukan sebagaimana yang 
dimaksud) 
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Perlu Perubahan  
Pasal 4 

Ketentuan ini mempertegas bahwa penguasaan 
sumber daya minerba di tangan Negara, untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pada 
hakekatnya ketentuan ini merupakan penjabaran dari 
apa yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3), yaitu bahwa: 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Namun demikian, pada ayat (2) menyebutkan bahwa 
penguasaan minerba diselenggarakan oleh Pemerintah 
dan/atau Pemda perlu ditinjau ulang, karena bahan 
galian minerba merupakan asset strategis nasional. 
Selain itu dari segi teknologi dan dampak lingkungan 
tidak semua pemda menguasai persoalannya, sehingga 
banyak menimbulkan ekspoitasi yang merusak 
lingkungan tanpa penanganan dari Pemda. 

Perlu Perubahan 
Pasal 6 

(Putusan MK No. 10/PUU-X/2012) 
Ayat (1) huruf e dibatalkan oleh MK, sepanjang tidak 
dimaknai setelah ditentukan oleh Pemda  
Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah 
daerah”  dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat 
(2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “setelah 
ditentukan oleh pemerintah daerah” 
Bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf e: 
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“Penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi 
dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan 
DPR RI”. 
Bunyi Pasal 1 angka 29: 
“Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang 
memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak 
terikat dengan batasan administrasi pemerintahan 
yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.” 
Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda huruf CC 
Pembagian Urusan Pem Konkuren Bid ESDM, table no. 
2 Sub Urusan Minerba. 
Urusan Pemerintah Pusat: 
“a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian 

dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang 
terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah 
pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan 
negara serta wilayah usaha pertambangan khusus. 

b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan 
mineral logam dan batubara serta wilayah izin 
usaha pertambangan khusus. c. Penetapan wilayah 
izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan 
batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih 
dari 12 mil.  

d. dst”. 
Urusan Pemerintah Daerah Provinsi: 
a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan 

mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) 
Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 
mil.  

b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam 
dan batubara dalam rangka penanaman modal 
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dalam negeri pada wilayah izin usaha 
pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) 
Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai 
dengan 12 mil laut. 

c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan 
logam dan batuan dalam rangka penanaman 
modal dalam negeri pada wilayah izin usaha 
pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah 
provinsi  termasuk wilayah laut sampai dengan 12 
mil laut 

d. dst.” 

Perlu Perubahan 
Pasal 7 

Rincian Kewenangan pemerintah provinsi dalam 
pengelolaan pertambangan minerba, perlu disesuaikan 
pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang 
Minerba menurut UU 23/2014 tentang Pemda. 

Perlu Perubahan 
Pasal 8 

Rincian Kewenangan pemerintah kabupaten/kota 
dalam pengelolaan pertambangan minerba, perlu 
disesuaikan pembagian urusan pemerintahan 
konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 
tentang Pemda. 

Perlu Perubahan  
Pasal 14 

Penetapan WUP berkoord dengan DPR dan pemda 
setempat. 
Ayat (1) di batalkan oleh MK (Putusan MK No. 10/PUU-
X/2012) sepanjang tidak dimaknai ‘setelah ditentukan 
oleh Pmeda’. 

Perlu Perubahan  
Pasal 15  

Perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan 
konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 
tentang Pemda. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 17 

Penetapan WUP berkoordinasi dengan DPR dan 
pemda setempat, dibatalkan oleh MK (Putusan MK No. 
10/PUU-X/2012), sepanjang tidak dimaknai ‘setelah 
ditentukan oleh Pmeda’. 

Perlu Perubahan  
Pasal 21 

Perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan 
konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 
tentang Pemda. 

Perlu Perubahan 
Pasal 23 

Kewenangan bupati/walikota perlu sidsesuaikan 
dengan UU 23/2014 

Perlu Perubahan 
Pasal 27 

WPN untuk kepentingan strategis nasional, yaitu 
untuk cadangan komoditas tertentu dan daerah 
konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem 
dan lingkungan. 
Catatan: 
Namun pada ayat (4), juga pada Bab X dan Bab XI yang 
mengatur IUPK, asas berkelanjutan menjadi lemah. 
Perubahan WPN menjadi WIUPK tidak jelas arah dan 
kebijakan yang akan dituju. Pasal ini juga berpotensi 
bertentangan dengan  masalah konservasi hutan yang 
diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU 4 tahun 1999 
tentang Kehutanan. Perppu No. 1 Tahun 2004 jo. UU 
19/2004 yang menambahkan pasal 83A dan 83B yang 
meyangkut IUP pada hakekanya hanya untuk 
menghindari ketidakpastian pada masalah ijin usaha 
pertambangan. Untuk itu perlu diatur bahwa ijin 
pertambangan di wilayah hutan konservasi tidak boleh 
diperpanjang. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 28 

Ketentuan ini pada dasarnya mengatur pengecualian 
bagi pasal sebelumnya (pasal 27) mengenai WPN. 
Untuk memastikan asas keberlanjutan berjalan 
dengan baik, maka ketentuan pasa ini perlu 
pengaturan yang lebih tegas, yaitu dengan mengubah 
kata “dapat” menjadi kata “wajib”. Sehingga berbunyi: 
“perubahan status WPN sebagaimana dimaskdu 
dalam Pasal 27 menjadi WPUK  wajib 
mempertimbangkan:…..”. Dengan demikian ketentuan 
ini memilki konsekwensi jika tidak mempertimbangkan 
kriteria2 dimaksud. Untuk itu pasal ini perlu direvisi. 

Perlu Perubahan 
Pasal 37 

perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan 
konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 
tentang Pemda. 

Perlu Perubahan 
Pasal 40 

Syarat-syarat dan criteria yang harus dipenuhi 
pemegang IUP. Ayat (6) dan (3) yang member 
kewenangan kepada Bupati/walikota sudah tidak 
sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemda, mengenai 
pembagian urusan pemerintahan konkuren sub 
bidang Minerba, yang sudah tidak memberikan 
kewenangan kepada bupati/walikota untuk 
mengeluarkan ijin. 

Perlu Perubahan 
Pasal 43 

Mineral dan batu bara yang tergali pada masa 
eksplorasi atas dasar IUP, wajib dilaporkan dan jika 
ingin menjual, wajib seizin pemerintah. Perlu 
ditambahkan sanksinya jika ada pelanggaranya, yang  
terintgrasi dengan pasal ini. 
Catatan: 
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Pasal 43 ayat (2) ambigu dengan aturan yang 
terkandung dalam Pasal 36 dan Pasal 41. Yaitu bahwa 
satu IUP hanya diperuntukan bagi IUP tertentu 
(eksplorasi dan/atau operasi produksi). Ditegaskan 
oleh Pasal 41 bahwa IUP tidak dapat digunakan selain 
yang dimaksud dalam pemberian IUP. Namun dengan 
adanya pasal 43 ayat (2) ini justru memberi peluang 
bagi pelanggaran dari pasal 41. Pasal ini harus 
disempurnakan, bagaimana sebenarnya kebijakan 
Pemerintah terhadap IUP ini. 

Perlu Perubahan 
Pasal 44 

Pemberian ijin sementara oleh  menteri, gubernur, 
Bupati/walikota, perlu disesuaikan dengan pembagian 
urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba 
menurut UU 23/2014 tentang Pemda. 

Perlu Perubahan 
Pasal 48 

Pemberian IUP pengoperasian produk, perlu 
disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan 
konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 
tentang Pemda. 

Perlu Perubahan  
Pasal 51 

Cara pemberian WIUP logam dengan lelang.  
Catatan: 
Pasal 51 terkait dengan pasal 1 angka 31. Ketentuan 
ini tidak mencerminkan asas keseimbangan, 
keserasian dan keselarasan dengan indicator 
pembatasan kepemilikan individu dan korporasi. 
Wilayah pertambangan dan wilayah usaha 
pertambangan seharusnya sepenuhnya dikuasai oleh 
Negara, oleh karenanya tidak boleh direduksi dengan 
menyerahkannya kepada perorangan/korporasoi 
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pemegang IUP.  Karena “wilayah” pada hakekatnya 
merupakan penguasaan. Akan sangat riskan dengan 
menyerahkan 100.000 hektar wilayah kepada 
perseorangan/korporasi. Untuk mengatur mengenai 
besara luas usaha pertambangan apakah tidak cukup 
dengan menyebutkannya dalam ketentuan mengenai 
IUP nya, sehingga tidak ada lagi ketentuan mengenai 
WIUP. 

Perlu Perubahan 
Pasal 67 

Pelimpahan kewenangan kepada camat dari 
walikota/bupati utk pmberian IPR, tidak dapat 
dilakukan lagi karena tidak sesuai dengan Pembagian 
urusan pemerintahan konkuren sub bidang 
pertambangan sebagaimana diatur dalam UU 
23/2014, dimana bupati/walikota sudah tidak lagi 
mempunyai kewenangan pemberian ijin. 

Perlu Perubahan 
Pasal 81 

Mineral dan batu bara yang tergali pada masa 
eksplorasi atas dasar IUPK, wajib dilaporkan dan jika 
ingin menjual, wajib seizing pemerintah. Perlu 
ditambahkan sanksinya jika ada pelanggaranya, yang 
terintgrasi dengan pasal ini 

Perlu Perubahan 
Pasal 93 

Ketentuan ini mengandung larangan, namun 
sanksinya tidak dilekatkan pada pasal ini, maka perlu 
direvisi agar larangan dan sanksi administratifnya 
terintegrasi dalam satu pasal. 

Perlu Perubahan 
Pasal 104 

Perlu disesuaikan denganPembagian urusan 
pemerintahan konkuren sub bidang pertmbangan 
sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 
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Perlu 
PerubahanPasal 114 

Perlu penyesuaian kewenangan bupati/walikota sesuai 
dengan UU 23/2014 

Perlu Perubahan 
Pasal 118 

Pengembalian IUP dn IUPK kepada menteri, gubernur, 
bupati/walikota, perlu disesuaikan Pembagian urusan 
pemerintahan konkuren sub bidang pertambangan 
sebagaimana diatur dalam UU 23/2014, dimana 
bupati/walikota sudah tidak lagi mempunyai 
kewenangan memberian ijin.  

Perlu Perubahan 
Pasal 119 

Kemungkinan IUP dan IUPK dicabut dengan alasan 
kepentingan umum dan LH perlu dipertahankan, 
namun normanya disesuaikan kewenangan masing-
masing, antara Menteri, gubernur dan 
bupati/walikota.  

Perlu Perubahan  
Pasal 122 

Pengembalian IUP /IUPK yang sudah berakhir kepada 
Menteri/gub/bupati/walikota, perlu disesuaikan 
dengan kewenangan bupati/walikota sebagaimana 
diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda. 

Perlu Perubahan 
Pasal 121 

pada ayat (1) bagi pmegang IUP atau IUPK yang 
berakhir krn alasan tertentu (dikembalikan atau 
dicabut) tetap wajib menyelesaikan dan memenuhi 
kewajibannya. Namun pada ayat (2) pasal ini 
dinegasikan dengan kemingkinan dapat dianggap 
telah dipenuhi, dengan persetujuan 
Menteri.gub/bup/walikota. Untuk menghindari ini 
sebaiknya diberi perbedaan, mana yang dapat 
dianggap telah selesai, dan mana yang tidak bias 
dianggap telah selesai kewajibannya. Jika berakhir dg 
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alas an dicabut karena tidak memenuhi kewajiban 
yang ditetapkan dalam IUP/IUPK sebaiknya tidak bias 
dianggap telah selesai, sehingga perlu ada 
pengecualian saja. 

Perlu Perubahan 
Pasal 139 

pembinaan yang dimaksud: pemberian pedoman dan 
standar, bimbingan, supervisi, pendidikan, pelatihan 
perencanaan, penelitan dan lain-lain. Pada ayat (3) 
pelimpahan kewenangan pembinaan dari pemerintah 
pusat ke pemerintah daerah, perlu disesuaikan 
dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren 
sub bidang pertambangan (UU 23 Tahun 2014) 

Perlu Perubahan 
Pasal 140 

Pengawasan dilakukan oleh menteri dan dilaksanakan 
oleh pemerintah provinsi dan kab/kota. Khusus untuk 
kab/kota perlu disesuaikan.  

Perlu Perubahan 
Pasal 141 

Perlu diberikan kewenangan yang tegas dan jelas 
kepada inspektur tambang, sehingga tidak hanya 
mengawasi  keselamatan kerja, tetapi juga benar-
benar mengawasi pengelolaan lingkungan hidup, 
pascatambang, juga pengawasan jumlah produksi, 
jumlah ekspor dan kualitas bahan tambang serta 
material hasil tambang lainnya untuk dijual atau 
diekspor. 

Perlu Perubahan 
Pasal 143 

Bupati/walikota tidak lagi diberikan kewenangan 
penerbitan ijin maupun pembinaan dan pengawasan 
di bidang minerba. Maka ketentuan ini harus 
disesuaikan 
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Perlu Perubahan 
Pasal 151 

Jenis jenis sanksi administratif, diperlukan untuk 
menjamin kepastian hukum, namun teknik penulisan 
sanksi administratif menurut teknik penulisan PUU 
dalam Lampiran II UU 12/2011, diletakan pada 
masing-masing larangan yang dikenakan sanksi, bukan 
dilekatkan pada satu pasal, berbeda dengan teknnik 
penulisan ketentuan pidana (petunjuk no. 64-66 
lampiran II UU 12 Tahun 2011). Oleh karena itu 
ketentuan ini harus dicabut, dan seluruh ketetnuan 
sanksi dilekatkan pada pasal2 yang memiliki sanksi 
administratif. 

UU Minerba perlu 
mengatur mengenai 
kewajiban 
penentuan WP yang 
merujuk pada tata 
ruang wilayah. 

Kawasan pertambangan tidak diperintahkan untuk 
diatur dalam perda tata ruang, wilaya pertambangan 
mempunyai pedoman tersendiri, sehingga seringkali 
tidak sinkron dengan RTRW yang sudah dicanangkan, 
terutama gesekan antara kawasan hutan, kawasan 
pertanian dan kawasan pertambangan. 

 
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu pengaturan 
lebih jelas mengenai 
pengusahaan 
penyediaan listrik 
harus dilakukan 
secara terintegrasi 
dari hilir sampai hulu 

Ada potensi ketidaksinkronan antara Pasal 10 ayat (2) 
dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 
tentang Ketenagalistrikan. Ayat (2) menyatakan bahwa 
usaha penyediaan listrik dapat dilakukan secara 
terintegrasi. Kata ”dapat” dalam kaidah norma hukum 
memiliki arti yang bersifat boleh, artinya boleh 
ya/tidak. Sedangkan pada ayat (3) ditegaskan bahwa 
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(pembangkitan, 
transmisi, distribusi 
dan penjualan listrik). 

usah penyediaan listrik dilakukan oleh 1 badan usaha. 
Kemudian pada ayat (4) kembali menyatakan 
kemungkinan adanya usaha penyediaan listrik yang 
hanya meliputi distribusi dan/atau penjualan.  
Jika merujuk pada Put MK Nomor 001-021/PUU-I/2003 
yang membatalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Ketenagalistrikan secara keseluruhan, 
yang menyatakan bahwa undbundled (pemisahan 
usaha) penyediaan listrik bertentangan dengan makna 
yag terkandung dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, maka 
seharusnya ayat (2) dan ayat (4) direvisi dengan 
kalimat yang tegas, bahwa pengusahaan penyediaan 
listrik harus dilakukan secara terintegrasi dari hilir 
sampai hulu (pembangkitan, transmisi, distribusi dan 
penjualan listrik), yaitu PLN. 
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Perlu diatur agar PLN 
dapat bekerja sama 
dengan sektor 
pemerintahan 
lainnya yang 
melakukan di bidang 
energi dan atau 
kelitbangan energi, 
agar membuka 
kemungkinan 
sumberdadya lain 
dalam pembangkitan 
listrik (tenaga panas 
bumi, tenaga nuklir 
dan tenaga air) dapat 
dipergunakan 
semaksimal mungkin. 
 

Usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal 
pembangkitan, perlu diatur bahwa PLN dapat bekerja 
sama dengan sektor pemerintahan lainnya yang 
melakukan di bidang energi dan atau kelitbangan 
energi. Hal ini membuka kemungkinan sumberdadya 
lain dalam pembangkitan listrik (tenaga panas bumi, 
tenaga nuklir dan tenaga air) dapat dipergunakan 
semaksimal mungkin. 
Pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009 mengandung arti bahwa usaha 
penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh BUMN, 
BUMD, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat. 
Namun tidak menyatakan syarat-syarat dan batasan 
yang berlaku bagi pengusahaan oleh swasta, BUMD. 
Seharusnya tetap dilaksanakan oleh BUMN (PLN) 
namun dapat bekerjasama dengan pihak lain, dengan 
PLN sebagai holding company (Putusan MK Put MK 
Nomor 001-021/PUU-I/2003, hlm. 348). 

 
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu mekanisme 
penegakan hukum 
yang jelas untuk 
memastikan bahwa 
Pemerintah dan 
pemerintah daerah 

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup disebutkan bahwa selain ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka 
pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya 
telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan 
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wajib 
mengalokasikan 
anggaran untuk 
pemulihan 
lingkungan hidup.  

pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah 
dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan 
anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. 
Ketentuan ini akan sangat merugikan karena 
pencemarnya tidak diungkit sama sekali, dan di 
penjelasannya juga tertulis ”cukup jelas”, padahal 
ketentuan dalam pasal ini bisa melepaskan 
pencemarnya begitu saja dan pemulihan justru 
dibebankan kepada pemerintah. 

Perlu penegakan 
hukum lebih tegas 
dengan 
penerapan 
sanksinya agar 
masyarakat dapat 
merasakan 
manfaat dari 
sanksi yang 
dikenakan, 
sekaligus 
memastikan 
bahwa sanksi 
tersebut akan 
memberikan 
Perlindungan Dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
secara lebih baik. 
 

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup menyebutkan Setiap orang yang melakukan 
pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Kebijakan kriminal yang ditempuh dalam Undang-
Undang Nomor 32/2009 khususnya Pasal 69 ayat 1 
huruf h, mengenai pembakaran dalam pembukaan 
lahan kurang efektif mengingat: 
a. tindak pidana penjara 3 tahun bagi individu untuk 

atas nama orang lain atau korporasi relatif ringan 
b. pengenaan sanksi dengan paling sedikit Rp. 3 miliar 

juga relatif tidak memberatkan bagi korporasi 
mengingat pembakaran merupakan teknik yang 
paling sering digunakan karena murah, cepat dan 
praktis dibandingkan dengan manfaat ekonomis 
kebun sawit yang dihasilkan lahan tersebut. 
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c. lemahnya pengaturan mengenai tindak pidana 
korporasi. 

Perlu mencabut 
Pasal 2 dan 
dimasukan dalam 
bab ketentuan 
umum 

Sebagaimana  petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. 
Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan 
yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak 
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

- Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum 
dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat 
diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk 
penulisan norma tingkah laku yang membutuhkan 
operator norma agar dapat dioperasionalkan.  

- Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator 
norma tersebut. Sehingga norma ini memiliki 
konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya.  

Perlu Perubahan 
Pasal 14 perlu 
didorong agar 
pelaksanaan Paal 14 
dapat dilaksanakan 
sesuai prosedur yang 
berlaku, maka aparat 
pemerintah yang 
melakukan penilaian 
izin lingkungan perlu 
dilakukan 
pengawasan yang 

Pasal ini membahas tentang instrumen pencegahan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
Instrumen yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut 
di atas adalah sudah cukup lengkap untuk melindungi 
lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan, 
namun dalam penerapannya justru beberapa 
instrumen tidak diperhatikan sama sekali, contohnya 
instrumen perizinan, kadangkala pejabat yang 
berwenang dalam memberikan izin sama sekali tidak 
memperhatikan aspek risiko lingkungan, dan 
memberikan izin pengelolaan tersebut dengan sangat 
mudah hanya demi pemasukan daerah. Alhasil tidak 
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melekat, dan dibantu 
dengan pengawasan 
dari masyarakat, 
dengan cara 
membuka dokumen 
izin lingkungan 
sebagai dokumen 
public yang mudah 
diakses. 

sedikit sungai-sungai di Indonesia yang mengalami 
kerusakan lingkungan karena diakibatkan hal tersebut. 
Instrumen amdal, banyak perusahaan di Indonesia 
yang masih tidak memiliki dokumen amdal, sehingga 
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh minimnya 
penanggulangan akibat pun terjadi. 

Perlu Perubahan  
Pasal 20 

- Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas 
atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau 
komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur 
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam 
suatu sumber daya tertentu sebagai unsur 
lingkungan hidup. Selanjutnya pada pasal 20 
dinyatakan baku mutu lingkungan meliputi, baku 
mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, 
baku mutu udara ambient, baku mutu emisi, baku 
mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Untuk menerapkan baku mutu lingkungan terkait 
temperatur air seperti yang dipersyaratkan 
tersebut, diperlukan proses yang tidak sederhana 
dan membutuhkan investasi yang besar sehingga 
tidak dapat diterapkan dalam waktu cepat.  

Perlu Perubahan 
Pasal 26 ayat (2) dan 
(4) 

- Dalam pasal ini, tidak diikuti penjelasan seperti apa 
dan bagaimana “bentuk informasi yang transparan 
dan lengkap” tersebut dan upaya hukum apa yang 
dapat dilakukan bila hal tersebut tidak dilakukan, 
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begitupula dalam ayat (4) “masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal” 
juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat 
menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti 
apa masyarakat menolak dokumen tersebut, 
sehingga justru mereduksi hak-hak masyarakat 
dalam proses awal pembangunan. 

Perlu Perubahan  
Pasal 46  

- Ketentuan ini akan sangat merugikan karena 
pencemarnya tidak diungkit sama sekali, dan 
anehnya di penjelasannya juga tertulis “cukup 
jelas”, padahal ketentuan dalam pasal ini bisa 
melepaskan pencemarnya begitu saja dan 
pemulihan justru dibebankan kepada pemerintah 

Perlu Perubahan 
Pasal 66 

- Dalam penjelasan pasal ini berbunyi bahwa 
ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi 
korban dan/atau pelapor yang menempuh cara 
hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup dan perlindungan dimaksudkan 
untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor 
melalui pemidanaan dan/gugatan perdata dengan 
tetap memperhatikan kemandirian peradilan. 

- Kalimat terakhir yang sekaligus penutup dari 
penjelasan tersebut “dengan tetap memperhatikan 
kemandirian peradilan merupakan kalimat kunci 
yang dimaksudkan untuk 
mematahkan/mementahkan janji dari pasal 66. 
Artinya diberlakukannya hak perlindungan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 masih 
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harus ditentukan dan diuji lagi oleh peradilan.  
- Bahwa disidang peradilan segala sesuatu (apapun) 

masih mungkin terjadi termasuk mengabaikan 
pemberlakuan pasal 66 karena hakim bebas dan 
memiliki hak mutlak untuk 
menentukan/menjatuhkan putusannya. 

Perlu Perubahan 
Pasal 69 ayat (1)  

- Dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) huruf h 
sebagaimana yang dimaksud kearifan lokal dalam 
pasal 69 ayat (2) yaitu, kearifan lokal yang dimaksud 
dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran 
lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per 
kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis 
varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar 
sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah 
sekelilingnya. Jika hal ini tidak tersosialisasikan ke 
masyarakat, terutama masyarakat pedesaan bisa 
saja akan menimbulkan permasalahan dan konflik 
baru 

Perlu Perubahan 
Pasal 98 dan 99 

- Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam 
hukum pidana, biasanya dijabarkan secara rinci, 
tetapi dalam pasal 98 dan 99 terdapat kesalahan 
fatal karena diabaikannya (dihilangkan) unsur 
perbuatan melawan hukum yg seharusnya ada 

Perlu Perubahan 
Pasal 101, 102, dan 
108  

- Sanksi hukum dalam Pasal 101 berbunyi ”setiap 
orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan 
produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan atau izin lingkungan sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah) 

- Dalam pasal 102 berbunyi” setiap orang yang 
melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Hal ini 
justru menunjukkan ketidakpedulian Negara 
terhadap nilai keadilan akibat kejahatan yg 
berkaitan limbah B3, apalagi jika dibandingkan 
dengan sanksi hukum dalam Pasal 108 UUPPLH. 

- Pasal 108 UUPLH sangat penting untuk dilakukan 
sosialisasi, karena hal ini bisa menimbulkan kesalah 
pahaman dan kesewenang-wenangan dalam 
penerapannya. Dalam masyarakat pedesaan, masih 
banyak lahan milik masyarakat (perorangan) yang 
luasnya diatas 2 (dua) hektar. Sebagimana bunyi 
pasal 108 bahwa “Setiap orang yang melakukan 
pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
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rupiah)”.  

Perlu Perubahan 
Konsep Konservasi 

Terkait Ruang Lingkup Konservasi 
1. Pada konsep Undang-undang No. 5 Tahun 1990, 

konservasi ditujukan untuk pengelolaan sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu 
tumbuhan, satwa, dan habitat satwa yang 
berlokasi di Kawasan Suaka Alam, Kawasan 
Pelestarian Alam, dan Cagar Biosfer. 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, 
konservasi ditujukan untuk pengelolaan 
lingkungan hidup secara luas yang antara lain 
terkait sampah, limbah, pencemaran, Bahan 
Bernahaya dan Beracun (B3), Amdal, Upaya 
pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL), dll. 

 
Dari konsep tersebut, secara umum Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1990 mengatur konservasi 
keanekargaman hayati di dalam kawasan hutan dan 
tumbuhan dan satwa liar (TSL) di luar kawasan hutan. 
Sedangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 lebih 
fokus mengatur pengelolaan lingkungan hidup di luar 
kawasan hutan dan tidak mengatur konservasi 
keanekaragaman hayati. Potensi disharmoni terjadi 
pada peraturan pelaksanaan kedua undang-undang 
tersebut yang masih ada yang belum bersinergi. 

Pasal 86 ayat 3  
Pasal 111  
Pasal 58 ayat 2  
Pasal 21 ayat (5)  

UU PPLH terbut menggantikan UU No 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan 
dicabutnya UUtersebut dalam peraturan 
pelaksanaannya masih menyisakan kurang lebih 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017900

Rekomendasi  Penjelasan  

Pasal 18 ayat 2 
Pasal 86 auat 3 
Pasal 42 ayat 4  
Pasal 21 ayat 5 
 
Perlu segera 
membentuk RPP 
yang dibutuhkan. 
Dengan 
membertimbangka
n prinsip 
simplifikasi 
regulasi, maka 
terhadap beberapa 
amanat PP yang 
sejenis dan jika 
dimungkinan, 
dapat digabungkan 
menjadi satu PP. 
 

11amanat PP, padalah di dalam ketentuan Pasal 126 
UU PPLH menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan 
yang diamanatkan dalam UU PPLH ditetapkan paling 
lama 1 tahun sejak UU ini diberlakukan. PP dimaksud 
antara lain: 

- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 
Karts; 

- tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

- tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis; 

- tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; 
- tentang Pengelolaan Sampah Plastik; 
- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove, 

Padang Lamun dan Terumbu Karang; 
- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 

Perairan Darat; 
-  tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; 
- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas 

Udara; 
- tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian 

Sengketa LH; 
- tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 

Beracun. 
Dengan belum terbitnya penyusunan RPP tersebut, 
maka aturan yang bersifat teknis akan menjadi 
kendala dalam implementasinya. Mengingat perintah 
dalam UU PPLH tersebut jelas disebutkan RPP 
dimaksud untuk diselesaikan dalam jangka waktu 1 
tahun sejak diterbitkannya UU, maka pemerintah 
sangat indisipliner dalam menjalan UU. 
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Pasal 111  
Pasal 58 ayat 2  
Pasal 21 ayat (5)  
Pasal 18 ayat 2 
Pasal 86 auat 3 
Pasal 42 ayat 4  
 

- UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lingkungan Hidup. UU PPLH lahir menggantikan 
UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolan 
Lingkungan HIdup. Namun demikian, meskipun 
telah dicabut, UU tersebut masih menyisakan 
kurang lebih 11 (sebelas) Rancangan Peraturan 
Pemerintah, padahal di dalam ketentuan Pasal 
126 UU PPLH menyatakan bahwa: Peraturan 
pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU PPLH 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak UU ini 
diberlakukan. RPP dimaksud antara lain: 
1. RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Karts; 
2. RPP tentang Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidupl; 
3. RPP tentang Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis; 
4. RPP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan 

Hidup; 
5. RPP tentang Pengelolaan Sampah Plastik; 
6. RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu 
Karang; 

7. RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Perairan Darat; 

8. RPP tentang Pengendalian Dampak 
Perubahan Iklim; 

9. RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Kualitas Udara; 

10. RPP tentang Lembaga Penyedia Jasa 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 
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- RPP Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.  

Perlu 
mengharmonisasikan 
Konsep Konservasi 
pada Undang-
undang No. 5 Tahun 
1990 dan konsep 
konservasi pada 
Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 
2009 

Terkait Ruang Lingkup Konservasi 
1. Pada konsep Undang-undang No. 5 Tahun 1990, 

konservasi ditujukan untuk pengelolaan sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu 
tumbuhan, satwa, dan habitat satwa yang 
berlokasi di Kawasan Suaka Alam, Kawasan 
Pelestarian Alam, dan Cagar Biosfer. 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, 
konservasi ditujukan untuk pengelolaan 
lingkungan hidup secara luas yang antara lain 
terkait sampah, limbah, pencemaran, Bahan 
Bernahaya dan Beracun (B3), Amdal, Upaya 
pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL), dll. 

 
Dari konsep tersebut, secara umum Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur 
konservasi keanekargaman hayati di dalam 
kawasan hutan dan tumbuhan dan satwa liar (TSL) 
di luar kawasan hutan. Sedangan Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2009 lebih fokus mengatur 
pengelolaan lingkungan hidup di luar kawasan 
hutan dan tidak mengatur konservasi 
keanekaragaman hayati. Potensi disharmoni 
terjadi pada peraturan pelaksanaan kedua 
undang-undang tersebut yang masih ada yang 
belum bersinergi. 
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Perlu adanya 
rumusan sanksi 
dalam hal 
pelanggaran 
terhadap 
perencanaan Lahan 
Pertanian Pangan 
Berkelanjutan.  

Dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlidungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi 
mengenai pedoman perencanaan lahan pertanian 
pangan berkelanjutan. Untuk menjamin tersedianya 
lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, tahap 
perencanaan memiliki posisi kunci dimana didalamnya 
memuat analisis dan prediksi luas lahan. Oleh karena 
itu perlu dibuat rumusan ketentuan mengenai sanksi 
jika tahap perencanaan tidak dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan. 

Perlu ditetapkannya 
pedoman 
penerapan sanksi 
pidana minimal 
khusus dalam 
rangka terwujudnya 
kepastian hukum 

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan menyebutkan: ”Setiap pejabat 
pemerintah yang berwenang menerbitkan izin 
pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah).”  
Ketentuan ini menyebutkan sanksi pidana minimal 
khusus, sehingga diperlukan pengaturan yang 
memberikan pedoman bagaimana cara penerapan 
sanksi pidana tersebut. 
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Perlu formulasi 
sanksi yang lebih 
tegas dan jelas dalam 
hal korporasi yang 
melakukan 
pelanggaran 

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan menyebutkan bahwa: Dalam hal tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 
(1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, 
pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 
(tujuh miliar rupiah). 
Ketentuan ini mengatur tanggung jawab korporasi, 
namun pengenaan sanksi pidananya hanya pada 
pengurusnya. Untuk dapat membidik korporasinya, 
maka sebaiknya formulasi sanksi yang lebih dipertegas, 
yaitu dalam hal sanksi pidana dijatuhkan kepada 
pengurusnya, dan sanksi denda kepada korporasi nya 
(bukan kepada pengurusnya). 

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam 
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya 
masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan dapat dituangkan dalam penjelasan 
umum dalam lampiran undang-undang dan dalam 
naskah akademiknya. Jika ketetentuan mengenai 
tujuan ini dibutuhkan dalam suatu PUU, maka 
dirumuskan dalam salah satu butir pasa1 tentang 
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ketentuan umum (baca petunjuk no. 98 huruf c, 
Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang P3). 

Perlu mencabut 
Pasal 4 

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir 
pada pasal 1 tentang ketentuan umum. 

Perlu Perubahan 
Pasal 8 

Ketentuan dalam pasal 8 ini sudah tercermin dalam 
pasal 7 ayat (1), penambahan dalam pasal 8 tidak perlu 
di lakukan karena hanya pengulangan saja 

Perlu Perubahan 
Pasal 10 – 16 

Berisi tentang pedoman perencanaan LP2B. Namun 
pelanggaran terhadap ketentuan perencanaan ini tidak 
memiliki konsekwensi atau sanksi, sehingga berpotensi 
tidak efektif. 

Perlu Perubahan 
Pasal 17 

Berisi pedoman bahwa LP2B dimuat dalam RPJP, 
RPJMN dan RKP. Namun tidak memiliki konsekwensi 
apapun jika ketentuan ini tidak dilaksanakan. Sehingga 
ketentuan ini berpotensi tidak efektif. Untuk itu perlu 
dipertimbangkan kembali rumusannya. 

Perlu Perubahan  
Pasal 18 – 25  

Berisi pedoman mengenai penetapan, namun tidak 
memiliki konsekwensi, sehingga berpotensi tidak 
efektif . 

Perlu Perubahan 
Pasal 64 

Tidak menyebutkan secara tegas, jenis PUU yang akan 
mengatur lebih lanjut. Hal ini sebagaimana petunjuk 
No. 200 dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, 
bahwapendelegasian kewenangan mengatur harus 
menyebutkan dengan tegas jenis PUU nya. 
Dengan tidak disebutkannya dengan jelas jenis PUU 
yang didelegasikan, telah terbit UU No. 19 Tahun 2013 
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tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang 
secara teknis cukup diatur dalam PUU di bawah UU. 

Perlu Perubahan 
Pasal  70 

Sanksi administratif seharusnya diatur secara 
terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi. 
Petunjuk No. 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011: 
“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”. 
Petunjuk No. 65: 
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif 
atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan 
dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 
Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi 
yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, 
dan sanksi administratif dalam satu bab.” 

Pasal 72 
Perlu Perubahan, 
disesuaikan dengan 
tingkat solvency 
masyarakat dan 
korporasi yang 
menjadi subjek 
hukum, serta beban 
keuangan Negara 
dengan cost and 

Ratio sanksi pidana tidak berpola 
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benefit analysis. 

Perlu Perubahan 
Pasal 73 

Menganut sanksi pidana minimal khusus, sehingga 
diperlukan pengaturan yang memberikan pedoman 
bagaimana cara penerapan sanksi pidana minimal 
khusus tersebut, agar terjadi kepastian hukum dalam 
penegakannya. 

Perlu Perubahan 
Pasal 74 

Mengatur tanggung jawab korporasi, namun 
pengenaan sanksi pidananya hanya pada 
pengurusnya. Untuk dapat membidik korporasinya, 
maka sebaiknya rumusan normanya lebih dipertegas, 
yaitu dengan meyebutkan bahwa sanksi pidana 
dijatuhkan kepada pengurusnya, dan sanksi denda 
kepada korporasi nya (bukan kepada pengurusnya). 
Contoh: 
“Dalam hal ….dilakukan oleh korporasi, maka sanksi 
pidana dikenakan kepada pengurusnya paling 
banyak……dan sanksi denda kepada korporasi paling 
banyak…..”. 
Sanksi pidana minimal khusus, memerlukan 
pengaturan yang memberikan pedoman bagaimana 
cara penerapan sanksi pidana minimal khusus 
tersebut, agar terjadi kepastian hukum dalam 
penegakannya. 

Perlu harmonisasi 
mengenai apa yang 
dimaksud ‘lahan 
pertanian’ dalam UU 
41/2009 dengan PUU 

Rezim UU No.41 Tahun 2009 beserta peraturan 
pelaksanaannya termasuk perda hanya untuk 
melindungi “sawah padi”. Sedangkan dalam UU No.18 
Tahun 2012 tujuan dari UU ini adalah salah satunya 
menyediakan pangan yang beraneka ragam dan 
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lainnya. memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi 
konsumsi masyarakat. 
Sedangkan UU 41 tahun 2009 hanya untuk melindungi 
sawah saja, seharusnya semua lahan pertanian pangan 
juga di lindungi termasuk lahan peternakan, 
perkebunana, budi daya tambak dan lainnya demi 
terwujudnya keanekaragaman pangan dalam rangka 
ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan amanat 
Pasal 48 UU 26/2007 yang memerintahkan untuk 
membentuk UU yang mengatur menegnai lahan abadi 
pertanian pangan, artinya bukan hanya sawah. 
Yang tercakup dalam lahan pertanian adalah budi 
daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
peternakan (Peraturan Menteri PertanianNomor  
41/Permentan/OT. 140/9/2009 ttg Kriteria Teknis 
Kawasan Peruntukan Pertanian). 

Perlu Perubahan 
Pasal 5 dan Perlu 
harmonisasi antara 
definisi hak atas 
tanah dalam UUPA 
dan lahan dan UU 
26/2007 ttg 
Penataan Ruang 

Penetapan kata ‘dapat’ dalam pasal ini dapat diartikan 
berbeda –beda, sehingga seharusnya kata dapat 
tersebut dihilangkan saja atau diganti dengan kata 
‘mencakup’. 
 
Dalam pasal 5 disebutkan bahwa yang termasuk LP2B 
adalah lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang 
surut dan non pasang surut (lebak), dan/atau lahan 
tidak beririgasi. Namun dalam UU No. 5 tahun 1960 
pasal 10 ayat (1) disebut dengan tanah pertanian. Hal 
ini berkaitan dengan pemberian sertfikat karena BPN 
menerbitkan sertifikat kepemilikan atas tanah bukan 
sertifiat kepemilikan atas lahan. Demikian pula dengan 
Pasal 48 UU No. 26/2007 ttg Penataan ruang sebagai 
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dasar pembentukan UU 41/2009 ini, hanya 
memerintahkan untuk mengatur masalah kawasan 
lahan abadi pertanian di kawasan perdesan. 

Pasal 19 ayat (2)  
Perlu disusun 
mengenai zonasi 
kawasan pertnian 
agar perlindungan 
lahan pertanian 
dapat 
diimplementasikan 
dengan lbh efektif 
dalam rangka 
ketahanan dan 
kedaulatan pangan. 

Pasal 19 ayat (2) “penetapan kawasan P2B 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
peraturan zonasi”. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 
35 “pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan 
melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, 
pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan 
sanksi”. Kedua PUU ini menyebutkan mengenai zonasi 
pemanfaatan ruang, namun zonasi kawasan lahan 
pertanian masih belum efektif terwujud. 

Perlu Perubahan  
Pasal 28 

Program insentifikasi yang dijelaskan pada pasal ini 
hampir seluruhnya merupakan program reguler  dan 
tidak terdapat perbedaan perlakuan antara petani 
LP2B dan bukan LP2B, sehingga dalam implemetasi 
kurang berhasil, seharusnya ada pembedaan program 
insntfikasi antara petani LP2B dan bukan LP2B.  

Perlu Perubahan 
Pasal 29 

Program extensifikasii yang dijelaskan pada pasal ini 
hampir seluruhnya merupakan program reguler  dan 
tidak terdapat perbedaan perlakuan. antara petani 
LP2B dan bukan LP2B, sehingga dalam implemetasi 
kurang berhasil, seharusnya ada pembedaan program 
extensifikasii antara petani LP2B dan bukan LP2B. 
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Perlu Perubahan  
Pasal 30 

Dalam pasal 30 ini penelitian dilakukan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan 
pemerintah daerah kabupaten/kota, dan peran serta 
lemabga penelitian dan/atau perguruan tinggi. Pasal 
ini tidak menyebutkan untuk melibatkan masyarakat 
petani atau kelompok tani dalam melakukan 
penelitian. 

Perlu Perubahan 
Pasal 31-pasal 32 

Pasal ini hanya berisi tentang infomasi hasil penelitian 
sehingga berpotensi tidak efektif. 

Perlu Perubahan  
Pasal 33 ayat (1) 

Pada pasal ini jika dilihat dari rincian program yang 
dilakukan,program ini merupakan program reguler 
pemerintah, tidak ada perbedaan antara petani LP2B 
dan petani yang ukan LP2B. 

Perlu Perubahan 
Pasal 34 

Kerusakan yang terjadi pada lahan PLP2B seharusnya 
bukan hanya kewajiban petani tapi juga pemerintah 
contohnya dalam hal jika terjadi kerusakan sarana 
irigasi maka sebaiknya pemerintah juga ikut terlibat 
dalam hal perbaikannya, karena jika pasal ini tidak 
dirubah maka tidak ada petani yang mau lahannya di 
jadikan PLP2B. 

Perlu Perubahan 
Pasal 36 

Pasal 36 ayat (2) tidak dijelaskan secara pasti siapa 
menteri yang bertanggung jawab dalam hal 
pengendalian LP2B. 

Perlu Perubahan 
Pasal 37 

Dalam hal pengendalian LP2b sebaiknya ditambahkan 
dengan pemberian jaminan kehidupan yang layak bagi 
petani bukan hanya pemberian insentif sarana dan 
prasarana pertanian, disinsentif, permudahan 
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mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan. 
Karena kalau hanya program tersebut terus dimana 
letak perbedaannya dnegan petani yang non LP2B? 

Perlu Perubahan 
Pasal 38 

Jika dilihatd ari isnentif yang diberikan hampir 
seluruhnya merupakan program reguler pemerimtah, 
lalu apa insentif yang membedakan antara petani LP2B 
dengan non LP2B. 

Perlu Perubahan 
Pasal 39 

Persoalan angaran LP2B ini menjadi hal yang sangat 
berat bagi pemda karena dibeberapa daerah kesulitan 
masalah keuangan, sehingga untuk memberikan 
insentif kepada petani yang ikut LP2B tersebut 
dirasakan oleh Pemda sangat berat sehingga perlu 
adanya dukungan dana dari pemerintah pusat. 

Perlu Perubahan 
Pasal 44 

Pengertian untuk kepentingan umum ini ambigu dan 
tidak jelas, sehingga bisa menimbulkan multitafsir, 
seharusnya dijelaskan kepentingan umum yang seperti 
apa.  

Perlu Perubahan 
Pasal 48 

Harus dijelaskan maksud dari keadaan memaksa  
tersebut, karena bisa menimbulkan interpretasi yang 
berbeda. 

Perlu Perubahan 
Pasal 50 

Tidak dijelaskan secara pasti makna dari kata 
kepentingan umum, karena dapat menimbulkan multi 
tafsir. 

Perlu Perubahan  
Pasal 54-pasal 57 

Berisi pedoman mengenai pengawasan, namun tidak 
memiliki konsekwensi, sehingga berpotensi tidak 
efektif. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 58- pasal 60 

Berisi pedoman mengenai sistem informasi, namun 
tidak memiliki konsekwensi, sehingga berpotensi tidak 
efektif. 

Perlu Perubahan 
Pasal 62 ayat (1) 

Pemberian jaminan ini tidak ada hal khusus dan 
spesifik untuk LP2B. 

Perlu dilakukan 
percepatan terhadap 
pembentukan 
lembaga pembiayaan 
mikro bagi petani 
sesuai dengan Pasal 
63 

Program pemberdayaan petani ini merupakan 
program reguler pemerintah, hanya pembentukan 
bank petani dan bantuan kredit kepemilikan lahan 
yang beda, tapi ini pun belum bisa berjalan karena 
bank nya sendiri belum terbentuk. 

Perlu Perubahan  
Pasal 65 

Pembentukan bank petani sampai saat ini belum 
terbentuk, sebaiknya tidak perlu dibentuk bank petani 
tapi digiatkan kembali koperasi petani, sehingga 
dengan adanya koperasi petani dapat meningkatkan 
kesejahteraan petani 

Pasal 65 Perlu 
diharmonisasikan 
istilah yang tepat 
untuk digunakan 
dalam rangka 
mendukung 
perlindungan LP2B, 
apakah BUM Desa 
(UU Desa), atau 
Koperasi (UUPA), 

Ada inkonsistensi istilah yang dipakai dalam rangka 
penguatan dan pemberdayaan petani serta 
kelembagaan petani. Dalam UU No. 41 Tahun 2009 
pasal 65 ayat (3) huruf b disebut dengan badan usaha, 
dalam UU 19 tahun 2013 pasal 48 ayat (2) huruf d dan 
e disebut dengan kelompok tani dan gabungan 
kelompok tani. Dalam UU No. 6 Tahun 2016 pasal 54 
ayat (2) huruf e disebut dengan sitilah BUMDesa. 
Mana diantara istilah ini yang mau digunakan dalam 
rangka perlindungan dan pemberdayaana petani? 
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atau Bank sbg 
lembaga pembiayaan 
mikro bagi petani 
(UU PLP3B), dan 
bagaimana 
keterlibatan 
gabungan kelompok 
tani (UU 
Pemberdayaan 
Petanai). 

Sementata dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 12 
disebutkan mengenai pembentukan koperasi, dan 
sebenarnya inilah yang harus digalakkan dengan 
membangun koperasi-koperasi produksi pertanian 
ditingkat desa. Dan ini juga dikuatkan dengan Putsuan 
MK yang menyatakan bahwa kelembagaan petani 
tidak harus kelompok tani, gabungan kelompok tani, 
sehingga tidak ada diskriminasi dalam mendapatkan 
akses dari pemerintah. 

Perlu Perubahan 
Pasal 67-69 

Berisi pedoman mengenai peran serta masyarakat, 
namun tidak memiliki konsekwensi, sehingga 
berpotensi tidak efektif. 

Perlu perubahan 
Pasal 70 ayat (1) UU 
dan Pasal 74 ayat (1) 
UU 41 Tahun 2009 

Pasal 70 ayat (1) UU dan Pasal 74 ayat (1) UU 41 Tahun 
2009 menjatuhkan pidana kumulatif, namun ada 
perbedaan ratio pemidanaan ada orang yang 
melakukan alih fungsi lahan atau pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai izinnya yaitu UUNo. 41 Tahun 2009 
menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan dena 1 
milyar sedangkan UU No. 26 Tahun 2007 menjatuhkan 
hukuman penjara 3 tahun dan denda 500 juta.  
 
Dalam hal ini apakah hukuman penjara 5 tahun ini 
efektif bagi masyarakat dan efisien bagi Negara?, Jiwa 
dan politik hukum dari UU No.41 Tahun 2009 ini 
sebenarnya adalah untuk memperluas lahan pertanian 
dalam rangka ketahanan pangan, bukan pada 
kriminalisasi. Sanksi pidana ini juga ditengarai menjadi 
‘momok’ bagi petani, sehingga mereka enggan 
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mendaftarkan lahan pertaniannya untuk menjadi LP2B. 

 
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 

Geospasial 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

UU Nomor 4 Tahun 
2008 tentang 
Informasi Geospasial 
tidak tepat 
dituangkan dalam 
jenis UU. Namun 
demikian, mengingat 
pentingnya masalah 
IG bagi perencanaan 
pembangunan 
bidang eknomi, 
sosial, budaya dan 
ketahanan nasional 
yang berhubungan 
dengan ruang 
kebumian, maka IG 
dapat dituangkan 
dalam jenis 
PERATURAN 
PEMERINTAH (jika 
dapat dianggap 
sebagai pelaksanaan 
dari UU 14/2008 
tentang KIP) atau 
Perpres (jika lebih 
menekankan pada 

A. Analisis terhadap “nama” UU:  
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU 12/2011, 
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata 
atau frasa, yang secara esensial maknanya telah 
mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari 
namanya, “Informasi Geospasial” dapat 
diasumsikan bahwa UU ini beisi tentang informasi. 
Informasi adalah suatu  keterangan, pernyataan, 
gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, 
makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan 
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan 
format sesuai dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun 
nonelektronik (Pasal 1 UU 14/2008 tentang KIP). 
Dari pengertiannya dapat dillihat bahwa informasi 
adalah suatu persoalan yang sangat teknis aplikatif. 
Sampai pada analisis nama ini, maka PUU yang 
pokok materi muatannya adalah mengenai 
informasi tidak tepat dituangkan dalam jenis UU.   

B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: 
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU 4/2011 
tentang IG, disebutkan 5 (lima) pasal UUD 1945, 
yaitu: Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 
28F dan Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4). 
- Pasal 5 (1)  
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penataan 
kelembagaan 
penyelenggara IG, 
dan bukan dalam 
rangka melaksanan 
UU di atasnya) 

Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukan 
bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh 
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang 
tepat (asas kelembagaan atau pejabat 
pembentuk yang tepat, sebagaimana Pasal 5 
huruf b UU 12/2011), dalam hal ini Presiden 
sebagai Kepala Pemerintahan. (landasan formil) 

- Pasal 20  
Pada dasarnya penyebutan Pasal 20 adalah sama 
maknanya dengan penyebutkan Pasal 5 (1), yaitu 
untuk menenuhi asas kelembagaan atau pejabat 
pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU 
12/2011). Namun seharusnya Pasal 20 tidak 
disebutkan secara utuh, melainkan hanya Ayat 
(1) yang terkait dengan ketepatan kelembagaan 
pembentuk. (landasan formil) 

- Pasal 25A 
Pasal 25A UUD 1945 mengamanatkan bahwa 
batas-batas wilayah dan hak-hak atas wilayah 
NKRI ditetapkan dengan undang-undang. Makna 
dari pasal ini adalah bahwa jika kita ingin 
menetapkan batas-batas wilayah dan hak-hak 
NKRI maka hal tersebut dituangkan dalam UU. 
Apakah UU 4/2011 tentang IG ini berisi tentang 
penetapan batas-batas wilayah dan/atau hak-hak 
NKRI atas wilayah tersebut?  
Hal ini dapat terjawab dengan meninjau batang 
tubuh dari UU ini. Dalam Pasal 1 huruf 4 
disebutkan bahwa IG adalah DG yang sudah 
diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat 
bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan 
keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang 
berhubungan dengan ruang kebumian. Artinya 
bahwa ada penegasan baha IG ini pada 
hakekatnya digunakan sebagai ‘alat bantu’. Pasal-
pasal selanjutnya berisi mengenai definisi 
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peristilahan IG, jenis-jenis IG, pedoman teknis 
penggunaan dan perumusan IG.  
Dari hasil tinjauan batang tubuh UU ini, tidak ada 
ketentuan yang mengatur mengenai batas-batas 
wilayah dan hak-hak NKRI atas batas wilayah 
tersebut, selain masalah teknis. Oleh karenanya, 
materi muatan IG ini lebih tepat jika dituangkan 
dalam jenis PUU di bawah UU. Jenisnya bisa 
dengan PERATURAN PEMERINTAH atau Perpres 
jika tidak ada UU yang menjadi dasar hukumnya. 
Pengaturan masalah IG dan lembaga yang 
melaksankan dalam PUU di bawah UU tidak 
menghilangkan arti penting IG itu sendiri. 
Sedangnkan kebutuhakn akan ketentuan sanksi 
tetap dapat diakomodir, yaitu dengan mengatur 
sanksi administratif, misalnya: pembekuan izin, 
pencabutan izin, denda administratif atau daya 
paksa polisional.  
Merujuk pada hasil penelitian Mas Achmad 
Santosa, bahwa penegakan hukum administrasi 
direkomendasikan didorong khususnya di bidang 
SDALH, karena dianggap lebih efektif 
dibandingkan dengan penegakan hukum pidana 
atau perdata. Hal ini ditunjukan dengan 
kenyataan bahwa hukum administrasi lebih 
murah/efisien, karena ada kewajiban swapantau 
(self monitoring) oleh target penegakan hukum 
adminsitrasi, biaya pengumpulan bukti-bukti 
hukum (legal evidence) lebih kecil daripada yang 
dibutuhkan di pengadilan (pidana /perdata). 
Selain itu, proses penegakan hukum adminstrasi 
pun lebih cepat karena memungkinkan 
pemerintah langsung menjatuhkan sanksi untuk 
memperbaiki kondisi ketidaktaatan (non 
compliance). (Mas Achmad Santosa, Alam pun 
Butuh Hukum dan Keadilan, Jakarta: as@-prima 
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pustaka, 2016, hlm. 89) 
- Pasal 28F  

Pasal 28F menyatakan bahwa bahwa setiap 
orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, berhak 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan infomrasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

Semangat yang terkandung dalam pasal ini 
adalah bahwa setiap orang, dalam hal ini warga 
Negara, berhak atas komunikasi dan informasi, 
dengan mencari, memperoleh, mengolah dan 
menyampaikan dengan segala jenis saluran. 
Untuk mewujudkan perlindungan, penghormatan 
dan pemenuhan hak warga negara akan 
infomrasi ini telah berlaku UU Nomor 14/2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang 
di dalamnya telah ditentukan ada informasi yang 
wajib di sediakan dan diumumkan, sebagai hak 
informasi publik. 

Dalam konteks UU 4/2001 tentang IG, 
bukan termasuk apa yang dimaksudkan oleh 
Pasal 28F tersebut. Karena UU IG ini merupakan 
bentuk dari tugas dan fungsi dari sebuah 
lembaga yang melaksanakan pemetaan (lihat 
sejarah berdirinya Bakorsurtanal), maka 
sebenarnya, pengaturan masalah IG ini justru 
dalam rangka mendukung UU 14/2008, yaitu 
bahwa informasi yang dihasilkan oleh lembaga 
yang melaksanakan IG harus memberikan 
informasinya kepada public, krn IG adalah 
termasuk dalam kategori “informasi mengenai 
kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait”, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 14/2008 
tentang KIP. 
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- Pasal 33 Ayat (3) dan (4) 
Baik dari segi isi, sejarah penyantuman maupun 
penafsiran MK, menunjukan bahwa Pasal 33 
merupakan satu kesatuan yang utuh, Ayat yang 
satu berkaitan dengan Ayat yang lain. Makna 
Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa 
perekonomian nasional dilaksanakan dengan 
asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-
cabang produksi yang penting dan menguasai 
hajat hidup orang banyak direkomendasikan 
dikuasai oleh Negara. 
Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara 
utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian Ayat 
saja yang dijadikan sebagai dasar hukum 
membentuk suatu UU. (lihat  contoh kasus JR UU 
7/2004 tentang SDAir, Putusan MK Nomor 
85/PUU-XI/2013  hlm. 131-145) juga membahas 
dan menafsirkan Ayat (1) dan (2) dan (4), 
walaupun UU ini hanya menggunakan Ayat (3) 
dan (5) sebagai landasan hukumnya).  
Berdasarkan dari pertimbangan tigas aspek (isi, 
sejarah dan pendapat MK), maka dapat dipahami 
makna Pasal 33 ini adalah bahwa dalam 
menerapkan roda perekonomian nasional dan 
pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin 
kepentingan masyarakat secara kolektif dan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 
serta adanya penguasaan Negara atas cabang-
cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup 
orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria 
tersebut, maka suatu UU tidak dapat 
melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar 
hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang 
harus ada ketika suatu UU yang menyatakan 
dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 919

Rekomendasi  Penjelasan  

UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut: 
- Adanya cabang-cabang produksi yang 

menguasai hajat hidup orang banyak, yang 
harus dikuasai oleh negara; 

- Adanya pembatasan hak-hak 
individual/swasta untuk kepentingan kolektif, 
dalam mencapai sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat;  

yang ingin diatur dengan prinsip-prinsip 
demokrasi ekonomi. 
Dalam konteks UU 4/2011 tentang Informasi 
Geospasial, unsur2 tersebut tidak terdapat dalam 
substansi pengaturan Informasi Geospasial.  

C.  Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): 
Politik hukum UU 4/2011 tentang IG dapat ditinjau 
dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan 
umum nya.  
Dalam Penjelasan Umum UU 4/2011, disebutkan 
bahwa IG adalah alat bantu dalam perumusan 
kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau 
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 
ruang kebumian. Pengaturan mengenai IG ini 
diarahkan pada adanya jaminan kemutakhiran dan 
keakuratan serta penyelenggaraan secara terpadu. 
IG juga harus dilakukan sebagai pelayanan publik 
oleh aparat pemerintah yang menyediakan IG bagi 
kepentingan masyarakat. Selain dari pentingnya 
keakuratan dan keterbukaan IG, pengaturan ini 
juga menekankan masalah kelembagaan 
penyelenggara IG berikut SDM nya. 
Dari penjelasan umum ini dapat tersajikan dengan 
jelas, bahwa kebutuhan hak pengaturan mengenai 
IG penting, namun tidak tepat jika dituangkan 
dalam PUU jenis Undang-Undang. 
D. Analisis terhadap materi pokok yang diatur: 
Sebagian besar ketentuan pasal merupakan aturan 
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teknis pemetaan. Hanya sebagian kecil yang 
mengatur masalah pembatasan hak dan kewajiban 
warga Negara secara umum yang merupakan  
materi muatan UU, yaitu Pasal 23 Ayat (4), Pasal 50, 
Pasal 52, Pasal 55 dan Pasal 56 . Dapat dikatakan 
bahwa sebagian besar materi muatan UU ini berisi 
pedoman dalam pemetaan, yang merupakan materi 
muatan PUU di bawah UU. 

Perlu perubahan 
Pasal 2 

Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam 
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya 
masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab. 

Perlu perubahan 
Pasal 3 

Tujuan  UU pada dasarnya telah tercermin dalam 
konsiderans menimbang dan lebih rincci tercantum 
dalam dalam penjelasan umum pada lampiran 
undang-undang. dan lebih rinci lagi terdapat dalam 
naskah akademiknya. Jika ketetentuan mengenai 
tujuan ini dibtuhkan dalam suaut peraturan 
perundang-undangan maka dirumuskan dalam salah 
satu butir pasal tentang ketentuan umum. Hal ini 
sbgmn dimaksud dalam petunjuk no. 98 huruf c, 
Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan 
Perundang-Undangan 

Perlu perubahan 
Pasal 23 ayat (4) 

Bunyi ketentuan: 
" Setiap orang dapat menyelenggarakan IGT hanya 
untuk kepentingan sendiri dan selain yang 
diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau 
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Pemerintah daerah". 
Bunyi ketentuan ini tidak efektif, sehingga tidak jelas 
maksudnya. Jika ingin mengatur mengenai 
pengecualian, maka lebih efektif jika ditulis secara 
langsung. Misalnya, "IGT hanya dapat diselenggarakan 
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali IGT 
yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri".   

Perlu perubahan 
Pasal 24 (2) 

Bunyi ketentuan: 
"Badan dapat menyelenggarakan IGT dalam hal IGT 
yang belum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah 
selain Badan atau yang belum diselenggarakan oleh 
Pemerintah daerah". 
Bunyi ketetnuan ini tidak efektif sehingga tidak jelas 
maksudnya. jika norma ini ingin memebrikan ijin 
kepada badan untuk menyelenggarakan IGT sendiri, 
maka dapat dirumuskan sbb: 
"Dalam hal IGT belum diselenggarakan oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah" 

Perlu perubahan 
Pasal 54 

Bunyi pasal ambigu, karena disebutkan bahwa IG 
diselelnggarakan oleh instansi pemerintah dan 
opemda, namun dapat dilaksanakan oleh setiap orang. 
pasal ini juga berpotensi disharmoni dengan  pasal 23 
ayat (4). Karena IGT sbgmn diatur dalam Pasal 23 
merupakan bagian dari IG. 

Perlu perubahan 
Pasal 54 

Pasal ini selain ambigu dengan ketentuan Pasal 23 ayat 
(4), juga berpotensi memberi peluang bagi 
keterlibatan asing dalam melaksanakan IG, yang terkait 
dengan keamanan dan pertahanan Negara, karena 
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pada prinsipnya pemetaan wilayah Indonesia 
seharusnya merupakan otoritas Negara. Oleh 
karenanya, ketentuan yang menyebutkan “dapat 
dilaksanakan oleh setiap orang”, sebaiknya diikuti 
dengan ketentuan secara umum mengenai 
pembatasan saiapa yang dimaksud setiap orang dan 
bagaimana keterlibatan pihak asing pada makna 
“seteiap orang” tersebut. 
TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Kebangsaan, dan 
Kenusantaraan 
INDIKATOR: 
-  Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat 

menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak 
asing; 

- Tidak ditemukannya ketentuan yang 
mengesampingkan kepentingan nasional. 

Perlu perubahan 
Pasal 55 

Ambigu dengan Pasal 23 (4) 
Pada ayat (2) sebaiknya disebutkan rujukan PUU yang 
dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 63 

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa 
substansi yang berupa sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan atas pelanggaran norma 
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan 
norma yang memberikan sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan;  

- Kemudian jika norma yang memberikan sanksi 
administratif atau keperdataan lebih dari satu 
pasal, sanksi administratif atau sanksi 
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keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 
demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi 
yang sekaligus memuat sanki pidana, sanksi 
perdata, dan sanki administratif dalam satu bab. 

Perlu perubahan 
Pasal 54 dan Pasal 55 
 

Pasal 54 dan Pasal 55 berpotensi bertentangan dengan 
Pasal 23 ayat (4) pada UU yang sama. Kebolehan 
penyelenggaraan IG oleh setiap orang selain 
pemerintah dan pemerintah daerah berpotensi 
disharmoni dengan Pasal 23 ayat (4) yang menentukan 
bahwa IGT hanya boleh diselenggarakan oleh 
pemerintah atau pemda, kecuali untukkepentingan 
pribadi. IGT merupakanbagian dari IG, sehingga 
ketentuan pasal 54 dapat disalahartikan bahwa IGT 
juga dapat diselenggarakan oleh pihak lain selain 
pemerintah atau Pemda. 

UU No. 4 Tahun 2011 
tentang Informasi 
Geospasial  
(Bab X Ketentuan 
Pidana Ps. 64 –Ps. 
68)   
  
Ketentuan sanksi 
hendaknya lebih 
difokuskan pada 
sanksi administrasi  
saja, agar lebih 
efektif dan efisien , 

Dalam merumuskan pidana denda hendaknya 
memperhitungkan kemampuan rata-rata ekonomi 
pelaku tindak pidana serts efisiensi bagi beban  
keuangan Negara. Pada pasal 64 – Pasal 68 dapat 
dilihat rasio/perbandingan antara pidana penjara dan 
pidana dendanya sbb: 

Sanksi pidana: alternatif  
Pasal  Pid. Penjara  Pid. Denda  
64 ayat  (1) 2 thn 500 Jt 
      Ayat (2) 5 thn 1,25 M 
65 ayat (1,2) 1 thn 250 Jt 
       Ayat (3) 3 thn 750 Jt 
66 ayat (1, 2) 6 bln 125 Jt 
       Ayat (3) 3 thn 750 Jt 
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jika sanksi pidana 
sangat dibutuhkan, 
perlu diubah menjadi 
hanya pidana denda 
saja, tanpa alternatif 
pidana penjara. 
Namun, oleh karena 
UU ini lebih tepat 
dituangkan dalam 
PUU di bawah UU 
(PP atau Perpres), 
maka sanksi yang 
boleh dinormakan 
hanya sanksi 
administrative.  
 

67 3 thn 750 Jt 
68 ayat (1) 2 thn 500 Jt 
       Ayat (2) 3 thn 750 Jt 

Rasio penjara : denda adalah 6 bln : 125 jt 
- Ditinjau dari sudut solvency  atau tingkat kecukupan 

kemampuan keuangan dari pelaku tindak pidana 
untuk membayar hukuman denda (Romli 
Atmasasmita  & Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi 
Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: 
Kencana, 2016, hlm. 105). Kemampuan rata-rata 
ekonomi masyarakat Indonesia adalah 
berpenghasilan adalah 47,96 juta pertahun atau 
kurang lebih 4 juta per bulan (BPS, 2016). Artinya 
pendapatan orang Indonesia hanya 38% dari jumlah 
pidana denda yang ditentukan. Bercermin pada 
pendapatan perkapita tersebut, perhitungan pidana 
yang maksimal mencapai 125 juta, agaknya kurang 
efektif. Tingkat solvency yang rendah akan 
mengakibatkan efek pencegahan menjadi tidak 
efektif bekerja. Karena dapat diprediksi orang akan 
lebih memilih pidana penjara.  
Dari sudut pandang ini perlu dianalisis apakah sanksi 
denda ini mengarah pada pelaku orang per orang 
atau lebih mengarah pada korporasi. Jika memang 
sanksi denda ini untuk menjaring korporasi maka 
perhitungan tingkat solvency akan berbeda, sehingga 
jumlah sanksi pidana denda dapat dirumuskan 
secara maksimal. 
Metode pngitungan denda dapat dengan cara: 
memungut denda yang samam besar atau lebih 
besar bbrp persen dari manfaat yang mungkin 
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diperoleh dari kejahatan yang dilakukan (Romli 
Atmasasmita, ibid, hlm. 108). 

- Ditinjau dari efisiensi terhadap beban keuangan 
Negara, maka dapat diperhitungakan jika pidana 
penjara harus dijalankan maka cost yang harus 
dikeluarkan Negara untuk membiayai terpidana 
kasus IG ini adalah 6bulan-5tahun dikali biaya makan 
terpidana. Berdasarkan data bhw anggaran makanan 
per orang sebsar 15 ribu per hari bagi tahanan/napi 
di LP, atau 30 ribu perhari bagi tahanan di kepolisian. 
Anggaran ini juga masih ditambah potensi beban 
biaya pengobatan bagi napi yang sakit, dan 
keperluan primer lainnya. Saat ini jumlah tahanan 
dan napi di seluruh Indonesia yang menjadi 
tanggungan Negara adalah 225.992 orang (data 
Ditjen Pemasyarakatn 2017). Untuk anggaran 
makanan mereka dibutuhkan anggaran sebanyak 
3,389 Milyar Rupiah per hari.  
 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kiranya perlu 
diformulasikan kembali mengenai sanksi pidana 
penjara bagi pelanggaran-pelanggaran di bidang IG, 
untuk dapat mengefisienkan politik pidana dan 
pemidanaan secara keseluruhan di Negara Indonesia. 

Masalah tingkat 
ketelitian skala peta. 
Perlu harmonisasi 
kembali mengenai 
ketelitian skala peta, 
agar seragam dan 

sangat terbatasnya ketersediaan peta dasar dengan 
skala terkecil (1: 10.000) dalam menunjang penataan 
ruang wilayah. Hal ini terkait dengan adanya 
ketidakseragaman ketentuan mengenai tingkat 
ketelitaian peta pada beberapa PUU. Di antaranya: 

PP No. 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta 
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dapat adipergunakan 
secara integral. 

(Pasal 14, 15, 17, 18, 20. 27, 29) dengan Permen 
Kelautan dan Perikanan No. 16/MEN/2008 tentang 
Perencanaan WP3K  (Pasal 18 dan 19). 
Skala Peta Dasar RTRW menurut PP 8/2013 dan 
RZWP3K menurut Permen KP No. 16/MEN/2008: 

Wilayah  RTRW  RZWP3K  
Provinsi  1: 250.000 

(Ps. 14) 
1:250.000 
(Ps. 18) 

Kabupaten   1: 50.000 
(Ps. 15) 

1:50.000 
(Ps. 19) 

Kota  1: 25.000 
(Ps. 17) 

1:50.000 
(Ps. 19) 

Kawasan 
pperkotaan  

1:10.000 
1:50.000 (kwsn mencakup 
2 wil. ab/kota) 
(Ps. 27) 

- 

Kawasan 
pperdesaan 

1:10.000 
1:50.000 (kwsn mencakup 
2 wil.kab/kota) 
(Ps. 29) 

- 

Wilayah 
ppulau/ 
kkepulauan 

1:500.000 
(Ps. 20) 

- 

Rencana rinci  - 1:10.000 
   

 

 
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu penegasan 
kembali arah 

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2012 tentang Pangan menyebutkan Dalam hal sumber 
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kebijakan pangan 
nasional yang 
menitikberatkan 
pada peningkatan 
kesejahteraan rakyat 

penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan 
Impor Pangan sesuai dengan kebutuhan. Pembatasan 
terhadap ketentuan diperbolehkannya impor 
merupakan suatu pilihan kebijakan terakhir yang akan 
diambil pemerintah.  

Perlu peningkatan 
pemahaman dan 
kesadaran 
masyarakat 
mengenai kekayaan 
intelektual atas 
hasil penelitian, 
budidaya tanaman 
dan penemuan 
pertanian lainnya 
untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat  

Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa: ”Setiap 
Orang asing dapat melakukan penelitian Pangan untuk 
kepentingannya di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”. Ketentuan ini membuka kesempatan 
kepada pihak asing untuk melakukan penelitian di 
Indonesia tentunya dengan segala sarana dan 
prasarana yang didukung oleh teknologi yang dimiliki 
oleh negara asing. Oleh karena itu disinilah peran 
pemerintah tidak hanya sebatas memfasilitasi namun 
juga bertanggung jawab untuk menumbuhkan 
kesadaran masyarakat pentingnya hak kekayaan 
intelektual yang dapay diperoleh oleh masyarakat 
lokal. 

Perlu dicarikan 
mekanisme 
perlindungan dan 
pengembangan 
kekayaan sumber 
daya pangan 
nasional 

Pasal 4 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan menyebutkan bahwa Penyelenggaraan 
Pangan bertujuan untuk: 

e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing 
komoditas. 

Penentuan harga wajar dan terjangkau dilakukan 
dengan mekanisme Harga Pembelian Pemerintah 
(HPP) yang berpotensi menekan harga beli di tingkat 
petani. Tujuan meningkatkan nilai tambah dan daya 
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saing komoditas pasar berbau pendekatan pangan 
sebagai komoditi. Perlu dipikirkan agar Pemerintah 
dapat melindungi dan mengembangkan kekyaan 
sumber daya pangan nasional, apakah dengan 
mekanisme Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang 
dalam kenyataannya banyak dianggap merugikan 
kaum tani. 

Perlu memperjelas 
keterlibatan publik/ 
masyarakat dan 
mekanismenya di 
dalam proses 
perencanaan 
pangan 

Pasal 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Pangan menyebutkan bahwa:  

(1) Perencanaan Pangan harus terin-tegrasi dalam 
rencana pembangunan nasional dan rencana 
pembangunan daerah. 

(2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran 
masyarakat. 

 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan tidak menjelaskan secara memadai 
bagaimana bentuk dan kualitas keterlibatan 
masyarakat yang dimaksud. Sementara kenyataan 
yang berlangsung hingga kini, perencanaan 
pembangunan nasional dan daerah bukanlah 
sebuah proses demokratis yang menjamin kualitas 
partisipasi publik. 
 
Kewajiban pemerintah sebagai penanggung jawab 
rencana hanyalah sebatas mengonsultasikan dan 
menerima masukan dari masyarakat. Tidak ada 
jaminan apakah keputusan (yang seringkali berada 
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ditangan pemerintah) harus sesuai dengan masukan 
dari masyarakat. Demikian pula Undang-Undang 
Perencanaan Pembangunan dan berbagai produk 
hukum operasionalnya tidak terdapat definisi yang 
secara tegas dan jelas mengenai apa dan bagaimana 
partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan.  

Perlunya dibentuk 
satuan tugas yang 
seketika dapat 
diturunkan ke 
lapangan ketika 
terjadi 
permasalahan di 
bidang pangan 
terkait 
permasalahan 
hukum yang 
dihadapi 
masyarakat 

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa selain 
pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
Hukum Acara Pidana. 
Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa: 
Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan 

atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang Pangan; 

Pasal ini sudah memberikan kewenangan penyidikan 
di bidang pidana guna menindaklanjuti laporan yang 
didapatkan, akan tetapi belum terdapat satuan tugas 
yang dapat menindaklanjuti laporan masyarakat di 
bidang pangan, minimal untuk mengklarifikasi 
permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait 
pangan.  
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Perlu dikaji lebih jauh 
mengenai 
perlindungan secara 
khusus kepada 
produsen 
pangan/pelaku usaha 
pangan dalam 
penentuan harga 
jual. 

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Pangan menyebutkan bahwa Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan 
memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, 
dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan. 
Konsumen selalu ada, tetapi bagaimana perlindungan 
terhadap produsen pangan dalam menentukan karena 
yang menentukan harga adalah pihak pedagang yang 
membeli untuk memperdagangkannya kembali ke 
masyarakat.  

Perlu memperjelas 
arah pengembangan 
produksi pangan 
lokal serta anggaran 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Pangan: 

(1)  Perencanaan Pangan tingkat nasional dilakukan 
dengan mem-perhatikan rencana pembangunan 
nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi. 

(2) Perencanaan Pangan tingkat provinsi dilakukan 
dengan memperhatikan rencana pembangunan 
provinsi dan memperhatikan kebutuhan dan 
usulan kabupaten/kota serta dilakukan dengan 
berpedoman pada rencana Pangan nasional. 

(3) Perencanaan Pangan tingkat kabupaten/kota 
dilakukan dengan memperhatikan rencana 
pem-ba-ngunan kabupaten/kota dan rencana 
Pangan tingkat provinsi serta dilakukan dengan 
berpedoman pada rencana Pangan nasional. 

 
Hubungan hierarki s pada pasal ini dapat dapat 
mengancam kedaulatan pangan lokal jika tidak disertai 
rambu-rambu yang kuat sejak awal. Kebanyakan 
kegagalan pengembangan produksi pangan lokal 
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disebabkan arahan kebijakan nasional selalu berfokus 
pada satu dua jenis komoditi pangan (padi dan 
jagung). Secara nasional dan provinsi, arah dan 
besaran anggaran cenderung mengacu pada area 
pesawahan dan irigasi, sementara umbi-umbian dan 
sagu tidak mendapat tempat dalam politik anggaran 
dan program. 

Perlu edukasi dan 
sosialisasi bahwa 
sumber pangan 
yang dapat 
dikonsumsi untuk 
kebutuhan gizi 
contohnya 
karbohidrat tidak 
hanya beras. 

Pasal 4: 
Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk: 
Huruf f: meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 
masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan 
bergizi bagi konsumsi masyarakat;  
 
Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran 
tentang gizi ini masih belum maksimal jika melihat 
pada kenyataannya bahwa masyarakat hanya 
tergantung pada beberapa jenis pangan bagi 
kebutuhan gizinya.  

Perlunya 
perubahan 
paradigma bagi 
generasi muda 
selanjutnya agar 
berminat menjadi 
pelaku usaha 
produsen 
pangan, petani, 
nelayan dan lain 
lain. 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Pangan menyebutkan bahwa Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan 
Pangan berkewajiban:  
Huruf b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;  
Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan:  
(2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan 

dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, 
penyuluhan, dan/atau metode pengembangan 
lainnya. 
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(3) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 
profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi. 

 
Penyuluhan pertanian yang ada selama ini hanya 
menitikberatkan pada optimalisasi hasil pertanian. 
Diperlukan juga penyuluhan mental petani, sehingga 
petani dan generasi mudanya sadar dan bangga akan 
profesi mereka yang menjadi salah satu penggerak 
roda perekonomian bangsa dan menjadi ujung tombak 
swasembada pangan. 

Pasal 2 
Jika memang ada 
suatu asas yang 
penting untuk 
dinormakan/normais
asi asas, maka perlu 
kalimat norma yang 
standar dan 
operasional, dan 
dimasukan dalam 
salah satu butir 
dalam pasal 1, yang 
berisi ketentuan 
umum. 

Sebagaimana  petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. 
Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan 
yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak 
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 
 

Pasal 3 
Diintegrasikan dalam 
bagian ketentuan 

Ketentuan ini pada dasarnya juga pernyataan 
mengenai tujuan penyelenggaraan pangan, yang 
seharusnya termuat dalam penjelasan umum UU dan 
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umum dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan mengenai 
tujuan ini dibutuhkan dalam suatu PUU, maka 
dirumuskan dalam salah satu butir pasa1 ttg ketentuan 
umum (baca petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU 
No. 12 Tahun 2011 ttg P3). 

Pasal 4 
Diintegrasikan dalam 
bagian ketentuan 
umum 

Penyebutan tujuan Penyelenggaraan pangan tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Tujuan  Penyelenggaraan 
Pangan dapat dituangkan dalam penjelasan umum 
dalam lampiran undang-undang dan dalam naskah 
akademiknya. Jika ketentuan mengenai tujuan ini 
dibutuhkan dalam suatu PUU, maka dirumuskan dalam 
salah satu butir pasal tentang ketentuan umum (baca 
petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 
2011 ttg P3). 

Pasal 5 
Diintegrasikan dalam 
bagian ketentuan 
umum 

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir 
pada pasal 1 ttg ketentuan umum. 

Perlu Perubahan  
 
Pasal 14 

Impor untuk menutupi kekurangan bahan pangan 
bertentangan dengan arah kedaulatan pangan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Perlu ada 
ketentuan yang lebih tegas dalam pembatasan 
kebolehan impor, sebagai pilihan terakhir. 

Perlu Perubahan  
 
Pasal 17 

Ketentuan ini mewajibkan pemerintah dan Pemda 
untuk melindungi petani, nelayan dan pembudi daya 
ikan dan pelaku usaha pangan, karena semua adalah 
produsen pangan. Namun demikian, untuk memenuhi 
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asas keadilan, maka ketentuan ini idealnya memberi 
pedoman untuk kebijakan yang memberikan disparitas 
perlindungan terhadap petani, nelayan dan 
pembudidaya ikan kecil. Sebab tidak mungkin petani, 
nelayan dan pembudidaya ikan kecil dipersamakan 
perlakuannya dengan pelaku usaha pangan besar. 
Oleh karenany ketentuan ini perlu disempurnakan. Hal 
ini juga sejalan dengan apa yang dimakasud dengan 
ketentuan Pasal 7 UU No.5 Tahun 1960 ttg UUPA, yang 
menyebutkan bahwa, “untuk tidak merugikan 
kepentingan umum maka pemillikan dan penguasaan 
tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. 

Perlu Perubahan  
Pasal 36 

Pada dasarnya  ketentuan ini memiliki jiwa yang 
mencerminkan prinsip NKRI. Namun jika diliihat dari 
ketegasan ketentuan ini, masih sangat tergantung dari 
penerapannya di lapangan, karena masih 
menimbulkan celah penyelundupan hukum. Celah 
hukum ini dapat diakibatkan oleh kelemahan pada 
bunyi pasal pada ayat (1) yang menyatakan:  "Impor 
Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi 
Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak 
dapat diproduksi di dalam negeri". Kata “dan/atau 
tidak dapat diproduksi didalam negeri”  ini dapat 
diartikan bahwa: suatu produk pangan yang tidak 
dapat diproduksi di dalam negeri saja sudah dapat 
menjadi alasan diperbolehkannya impor pangan. 
Karena kata "dan/atau" memiliki makna alternatif dan 
kumulatif. Sehingga alasan "tidak mencukupi produksi 
pangan dalam negeri" dan alasan "tidak dapat 
diproduksi di dalam negeri" dapat berdiri sendiri-
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sendiri. Oleh karenanya bunyi ketentuan ini perlu 
disempurnakan agar impor pangan tidak marak dan 
justru merugikan produksi pangan yang berbasis 
sumber daya lokal.  
 
Oleh karena itu, perlu pengaturan lebih lanjut 
mengenai pelarangan dan/atau pembatasan impor 
pangan, yang terkoordinir antar sector pertanian, 
perdagangan, perindutrian dan BUMN. 

Perlu Perubahan  
 
Pasal 39 

Pasal 39 UU No.18 Tahun 2012 disebutkan pemerintah 
menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan 
yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan 
usaha tani, peningkatan produksi, petani, nelayan, 
pembudi daya ikan dan pelaku usaha pangan mikro 
kecil.  
 
Ketentuan ini tidak memperhatikan kontrol dari 
masyarakat tentang kebijakan dan peraturan impor, 
dan juga tidak ada mekanisme bagaimana cara 
pelaksanaannya.dan pengertian pangan yang tidak 
berdampak negatif ini juga seperti apa.  
Hal ini juga bertentangan dengan pasal 15 Ayat (1) UU 
19 Tahun 2013 yang meneybutkan bahwa pemerintah 
berkewajiban mengutamakan produksi pertanian 
dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan 
nasional. 

Perlu Perubahan  
 
Pasal 123 

Belum sepenuhnya mencerminkan NKRI dengan 
indikator pembatasan keikutsertaan pihak asing. 
Karena, karena orang asing dapat melakukan 
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penelitian di wilayah NKRI, dan pemerintah 
memfasilitasi dan melindungi hak kekayaan intelektual 
hasil penelitiannya itu, tanpa ada criteria atau syarat-
syarat tertentu. Untuk itu perlu diperkuat lagi untuk 
menutupi lemahnya asas kebangsaan/prinsip NKRI 
pada ketentuan ini. Meskipun ada kewajiban peneliti 
asing untuk memberikan royalty kepada pemerintah, 
namuan ketentuan ini perlu memberikan rujukan 
ketentuan dan syarat peneliti asing di Indonesia. 
Rujukan peraturan sebaiknya disebutkan dalam 
penjelasan pasal ini, misalnya merujuk pada PP No. 41 
Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan 
Penelitaian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi 
Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, 
badan Udaha Asing dan Orang Asing. 

Perlu Perubahan  
 
Pasal 124 

Belum sepenuhnya mencerminkan NKRI dengan 
indikator pembatasan keikutsertaan pihak asing. 
Karena, karena orang asing dapat melakukan 
penelitian di wilayah NKRI, dan pemerintah 
memfasilitasi dan melindungi hak kekayaan intelektual 
adas hasil penelitiannya itu, tanpa ada criteria atau 
syarat-syarat tertentu. Untuk itu perlu diperkuat lagi 
untuk menutupi lemahnya asas kebangsaan/prinsip 
NKRI pada ketentuan ini. 
Tidak sesuai dengan asas Kebangsaan. 

Perlu Perubahan  
 
 Pasal 133 – pasal 
148 

Rumusan mengenai ketentuan pidana perlu 
memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana 
yang terdapat dalam Buku Kesatu KUHP.  Dalam 
menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda 
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perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang 
ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat 
serta unsur kesalahan (baca petunjuk nomor 112 
sampai dengan 126 lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan) 

 
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan 
 

Rekomendasi Penjelasan 

Dicabut dan 
diintegrasikan 
kembali dengan UU 
Kehutanan 

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) memiliki 
nafas yang sama dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan (sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004). UUP3H ini 
mencabut sebagian Pasal  50 dan sebagian Pasal 78 
mengenai ketentuan pidana dalam UUNo.  41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan. Dalam rangka simplifikasi 
regulasi, mengingat kedua UU ini memilki objek dan 
politik hukum yang sama, sebaiknya materi muatan 
UUP3H kembali diintegrasikan menjadi bagian dari UU 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal-hal yang 
bersifat teknis dapat diturunkan dalam bentuk PP atau 
Perpres. Sedangkan pengaturan pokok serta sanksi 
pidana mengenai pencegahan dan pemberantasan 
perusakan hutan dapat diintegrasikan ke dalam satu 
UU Kehutanan secara utuh 

Perlu Perubahan  
Pasal 1 angka 3 

- Tindakan perusakan hutan yang dapat dipidana 
dengan UU P3H adalah perusakan yang 
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dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan, 
kawasan yang telah ditunjuk ataupun sedang 
dalam proses penetapan sebagai kawasan hutan. 
Artinya seseorang bisa dikenakan sanksi 
dikarenakan melakukan perbuatan yang dilarang 
dalam UU P3H meskipun di wilayah atau 
kawasan yang baru ditunjuk atau dalam proses 
penetapan sebagai kawasan hutan 

- Sementara mengacu pada ketentuan Pasal 15 
ayat (1) UU Kehutanan, penunjukan kawasan 
hutan adalah salah satu tahap dalam proses 
pengukuhan kawasan hutan. Proses penetapan 
suatu wilayah sebagai kawasan hutan tidak 
berarti bahwa wilayah tersebut sudah final 
sebagai kawasan hutan. 

- Dengan adanya frasa "kawasan yang telah 
ditunjuk, ataupun yang sedang diproses 
penetapannya oleh Pemerintah" yang 
disebutkan Pasal 1 angka 3 UU P3H, maka terjadi 
ketidakpastian hukum. Pasal ini 
mempersamakan kedudukan hukum antara 
kawasan hutan yang telah ditetapkan dengan 
kawasan hutan yang baru ditunjuk serta kawasan 
hutan yang sedang dalam proses penetapannya. 

- Padahal dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan 
menyatakan bahwa Pengukuhan kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan 
melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan 
kawasan hutan, b. penataan batas kawasan 
hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. 
penetapan kawasan hutan. 
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- Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, 
kawasan hutan baru mempunyai kepastian 
hukum ketika sudah melalui proses pengukuhan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU 
Kehutanan 

- Dengan memasukkan kawasan yang baru 
ditunjuk atau masih diproses untuk ditetapkan 
sebagai kawasan hutan, Pasal 1 angka 3 UU P3H 
telah menyalahi asas kepastian hukum yang 
menjadi salah satu ciri Negara Hukum. Selain itu, 
ketentuan tersebut, memiliki potensi besar 
disalahgunakan secara sewenang-wenang oleh 
penegak hukum. 
 

Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban dan Kepastian 
Hukum. 
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang jelas 
mengenai sanksi terhadap pelanggaran 

Perlu Perubahan  
Pasal 2 

- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-
nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan.  

- Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II 
UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan 
bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, 
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam 
ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri 
dalam pasal atau bab.  
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- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi 
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum 

Perlu Perubahan   
Pasal 3 

- Penyebutan tujuan pencegahan dan 
pemberantasan perusakan hutan tidak diperlukan, 
karena tidak akan operasional (tidak memiliki 
operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam 
penjelasan umum dari UU, ketentuan umum atau 
dalam Naskah Akademiknya.  

- Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan 
norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.  

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan 
dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan 
umum atau tercermin dalam Naskah Akademik 

Perlu Perubahan   
Pasal 4 

- Ruang lingkup tidak perlu dibuat dalam pasal 
tersendiri, tetapi dimasukkan dalam pasal 
ketentuan umum dengan megikuti petunjuk 
dalam lampiran II No. 109 huruf a UU 
Pembentukan PUU di mana pengertian yang 
mengatur tentang lingkup umum ditempatkan 
lebih dahulu dari yang berlingkup khusus 

Perlu Perubahan   
Pasal 11 ayat (1) 

- Frasa yang terorganisasi memiliki pengertian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6, 
dikatakan bahwa terorganisasi adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh suatu kelompok yang 
terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau 
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lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama 
pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan 
perusakan hutan, tidak termasuk kelompok 
masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar 
kawasan hutan yang melakukan perladangan 
tradisional dan/atau melakukan penebangan 
kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk 
tujuan komersial. 

- Dari penjelasan ayat tersebut, dapat diartikan 
bahwa jika seseorang secara sendiri melakukan 
perusakan hutan dan bukan bagian dari 
kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau 
di sekitar kawasan hutan juga tidak dapat 
dikenakan UU P3H ini. 

 
Tidak sesuai dengan asas: Kepastian hukum  

Perlu Perubahan  
Pasal 11 ayat (4)  

- Masyarakat yang di maksud dalam Pasal 11 ayat (4) 
apakah juga termasuk masyarakat hukum adat. 
Sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 7, 
dimana dikatakan bahwa masyarakat adalah 
masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan 
masyarakat umum. 

- Jika demikian, hal ini bertentangan dengan hak 
ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat, 
dimana dalam pelaksanaan hak ulayat, 
pengambilan hasil hutan baik kayu maupun bukan 
kayu dalam wilayah adatnya untuk kebutuhan 
sendiri dan keluarganya merupakan hak internal 
yang melekat dengan anggota masyarakat hukum 
adat, sementara konstitusi dengan tegas mengakui 
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dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-
hak tradisionalnya. 

- Sebagai contoh: 
- Masyarakat adat malalo yang sangat konsisten 

menjaga hutan. Jika ada diantara anak kemenakan 
yang hendak menikah maka mereka harus terlebih 
dahulu menanam lima batang pohon di kawasan 
hutan.Setelah melakukan penanaman itu barulah 
pemangku adat dapat mengeluarkan surat 
persetujuan untuk melaksanakan pernikahannya. 
Mereka sangat menghormati hutan, namun dengan 
adanya peraturan ini sering muncul konflik 
kehutanan sebagai akibat ketidakpastian jaminan 
Negara atas pengelolaan hutan oleh masyarakat. 

 
Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban dan Kepastian 
Hukum dan Pengayoman 
Dengan indikator:  
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi 

terhadap pelanggaran 
- Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan 

masyarakat 

Perlu Perubahan   
Pasal 12 

- Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa UU ini 
dititikberatkan pada pemberantasan perusakan 
hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu 
kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok 
yang terstruktur, terdiri dari 2(dua) orang tau 
lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama 
pada suatu waktu tertentu dengan tujuan 
melakukan perusakan hutan. (Merujuk juga Pasal 
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11 Ayat (1) 
- Namun demikian dalam pasal 12 mengatur pula 

larangan bagi setiap orang, sehingga menjadi 
multi tafsir dan tidak konsisten, di satu sisi 
dikatakan khusus untuk kejahatan terorganisir, 
namun diatur juga kejahatan yang dilakukan 
secara perorangan 

 
Tidak sesiuai dengan asas: Ketertiban dan Kepastian 
Hukum 
Dengan indicator: Adanya ketentuan yang jelas 
mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-
peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih 

Perlu Perubahan   
Pasal 18 ayat (1) 

(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran 
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 
ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 
ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang 
dilakukan oleh badan hukum atau korporasi 
dikenai sanksi administratif berupa:  
a. paksaan pemerintah;  
b. uang paksa; dan/atau  
c. pencabutan izin.  

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa 
substansi yang berupa sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan atas pelanggaran norma 
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan 
norma yang memberikan sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan;  
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- Kemudian jika norma yang memberikan sanksi 
administratif atau keperdataan lebih dari satu 
pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 
demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi 
yang sekaligus memuat sanki pidana, sanksi 
perdata, dan sanki administratif dalam satu bab; 

- Oleh karena itu pengenaan sanksi administrasi 
pada Pasal 18 dimasukkan pasal dengan norma 
yang memberikan sanksi administratif 

Perlu segera 
menyelesaikan 
pentapan kawasan 
hutan dan pal batas 
hutan sebagaimana 
dimaksud Pasal 26 

1. Tata batas kawasan hutan belum selesai 
dilaksanakan 

2. Pal batas/tanda larangan dalam kawasan hutan 
yang kurang memadai 

Perlu Perubahan   
Pasal 39 

- Ketentuan Pasal 39 huruf b tentang penyidikan 
lanjutan masih diperlukan tambahan pasal 
maupun penjelasan tentang ruang lingkup 
kewenangan yang dimiliki penuntut umum dalam 
melengkapi hasil pemeriksaan penyidik meliputi:  

- Penyelidikan lanjutan mencakup pemeriksaan 
saksi, ahli dan tersangka 

- Kewenangan upaya paksa seperti penyitaan, 
penggeledahan, penangkapan dan penahanan 

- Kewenangan pemeriksaan splitsing, 
penggabungan berkas perkara 

- Tenggang waktu penyidikan maupun penyidikan 
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lanjutan perlu diatur lebih lama mengingat tingkat 
kesulitan data tindak pidana kerusakan hutan 
yang tinggi menyangkut wilayah geografis yang 
sulit 

- Dalam Pasal 39 UU No. 18 tahun 2013 dibatasi 
waktu penyidikan selama 90 (sembilan puluh) hari 
sementara kasus-kasus perambahan memerlukan 
waktu yang cukup panjang mengingat obyek 
perkara adalah lahan ataupun kawasan hutan 
yang memerlukan kajian khusus dan sarat konflik 
kepentingan, sehingga waktu penyidikan menjadi 
kendala yang sangat krusial. 
Proses penyidikan tindak pidana di bidang 
kehutanan memerlukan alat bukti berupa 
keterangan ahli, pemetaan, TUK, perijinan 
kehutanan perkebunan, pertambangan, 
lingkungan dll, sehingga waktu 90 hari dirasa tidak 
mencukupi. 

- Penerapan Pasal 50 ayat (3) dan UU P3H terkait 
penetapan kawasan hutan. Sebagaimana putusan 
MK No 45 Tahun 2012. Definisi Kawasan Hutan 
adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh 
Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 
sebagai hutan tetap. Namun demikian sampai saat 
ini belum semua kawasan hutan ditetapkan. 

- Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan 
kehutanan pindah dari Provinsi ke Kab/Kota, 
demikian pula kewenangan pertambangan pindah 
dari Kab/Kota ke Provinsi. Tetapi masih banyak 
kewenangan yang berada di pusat.  
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Perlu Perubahan  
Pasal 42  

- Setiap pejabat yang tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 
Pasal 40, dan Pasal 41 dikenai sanksi administratif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa 
substansi yang berupa sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan atas pelanggaran norma 
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan 
norma yang memberikan sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan;  

- Kemudian jika norma yang memberikan sanksi 
administratif atau keperdataan lebih dari satu 
pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 
demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi 
yang sekaligus memuat sanki pidana, sanksi 
perdata, dan sanki administratif dalam satu bab; 

- Oleh karena itu pasal sanksi administratif pada 
pasal 42 harus diubah dan dimasukkan dalam 
bagian pasal 39, 40 dan 41 

Perlu segera 
ditetapkan apakah 
pasal Pasal 53 jo. 
Pasal 111 masih 
dibutuhkan, dengan 
konsekwensi 
membentuk lembaga 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK 
melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana 
diamanatkan oleh UU P3H. Hal ini dilakukan agar tidak 
terjadi kekosongan hukum dimana masih terjadi 
perdebatan apakah lembaga lain memiliki kewenangan 
menangani perkara dengan UU P3H selain LP3H, sebab 
dalam Pasal 53 dan Pasal 111, LP3H harus terbentuk 2 
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pencegahan dan 
pemberntanasan 
perusakan hutan, 
atau tidak. 

tahun setelah diundangkan  
 

Perlu membentuk 
suatu pengadilan 
khusus terhadap 
tindak pidana 
perusakan hutan 

UU No.8 tahun 2013 tidak mengatur dengan tegas 
tentang pembentukan pengadilan tindak pidana 
perusakan hutan sebagai pengadilan khusus yang 
berada di lingkungan peradilan umum dengan 
demikian pengangkatan dan pengusulan calon hakim 
ad hoc tidak akan dapat dilaksanakan karena 
pengadilan khusus belum dibentuk dengan undang-
undang. 
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No.48 tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa 
pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah 
satu lingkungan peradilan yang berada dibawah 
Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai pembentukan 
pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam undang-undang.  
UU No.2 tahun 1986 Jo UU No.8 tahun 2004 Jo UU 
No.49 tahun 2009 menyebutkan didalam Pasal 1 angka 
5 yaitu pengadilan khusus adalah pengadilan yang 
mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili 
dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat 
dibentuk dalam salah satu lingkungan badan 
pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung 
yang diatur dalam undang-undang. Pasal 8 ayat (1) 
Dilingkungan peradilan umum dapat dibentuk 
pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang 
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Perlu segera 
ditetapkan apakah 
pasal Pasal 54 jo. 111 
ayat (2) masih 
dibutuhkan, dengan 
konsekwensi 
membentuk lembaga 
pencegahan dan 
pemberntanasan 
perusakan hutan, 
atau tidak. 

- Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan (Lembaga P3H) sebagai lembaga 
satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk 
melakukan penyidikan belum terbentuk. 
Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat 
(2) paling lama 2 (dua) tahun sejak 
diundangkannya UU P3H yaitu tanggal 6 Agustus 
2013 sudah terbentuk; 

- Dengan belum terbentuknya Badan/Lembaga 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tidak serta merta dapat diimplementasikan dalam 
pelaksanaannya.  Mengapa Badan/Lembaga ini 
harus dihadirkan terlebih dahulu karena semangat 
dari lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2013 sebagaimana tertuang dalam konsideran 
menimbang yang merupakan dasar filosifis, 
batang tubuh beserta penjelasannya adalah untuk 
keterpaduan sistem antar instansi terkait di dalam 
menyelesaikan permasalahan kehutanan.  Dengan 
belum terbentuknya Badan ini maka tidak terjadi 
keterpaduan sistem, yang berakibat belum 
tercapainya rasa keadilan kemanfaatan serta 
kepastian hukum, untuk itu yang menjadi prioritas 
pemerintah adalah menerbitkan Keputusan 
Presiden untuk membentuk Badan/Lembaga yang 
menangani pencegahan dan pemberantasan 
perusakan hutan dalam waktu yang tidak terlalu 
lama, karena Undang-Undang ini telah berjalan 
selama 4 tahun. Namun demikian saat ini sudah 
ada Ditjen Gakkum di KLHK sebagai unit yang 
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melaksanakan UU P3H.  
- Tentang Pengadilan Ad Hoc (Pasal 53) UU P3H 

tidak mengatur dengan tegas tentang 
pembentukan pengadilan tindak pidana perusakan 
hutan sebagai pengadilan khusus yang berada di 
lingkungan peradilan umum dengan demikian 
pengangkatan dan pengusulan calon hakim ad hoc 
tidak akan dapat dilaksanakan karena pengadilan 
khusus belum dibentuk dengan UU. Sementara itu 
dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa 
pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam 
salah satu lingkungan peradilan yang berada 
dibawah Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai 
pembentukan pengadilan khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam UU. 

Perlu Perubahan  
Pasal 57 

- Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan 
penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 56 ayat (2), pihak yang melakukan 
penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan 
PUU 

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa 
substansi yang berupa sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan atas pelanggaran norma 
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan 
norma yang memberikan sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan  
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- Selain itu, dalam pasal 57 juga tidak menjelaskan 
jenis sanksi secara detail apakah sanksi tersebut 
merupakan sanksi administartif, sanksi pidana 
atau sanksi perdatan. Dalam Pasal 57 hanya 
disebutkan sanksi sesuai dengan ketentuan PUU, 
dan di penjelasan pasalnya dikatakan cukup jelas.  

- Oleh karena itu perlu diatur kejelasan sanksinya 
untuk memenuhi asas kepastian hukum 

Perlu Perubahan   
Pasal 66 ayat (1) 

(1) Pemerintah melakukan kerja sama internasional 
dalam rangka mencegah perdagangan dan/atau 
pencucian kayu tidak sah.  
 

- Terdapat makna yang tidak jelas dari kalimat 
pencucian kayu. Sementara dalam penjelasan 
hanya dikatakan cukup jelas. 

- Hal ini sesuai dengan Lampiran II UU 
Pembentukan PUU pada BAB III tentang Ragam 
Bahasa PUU, pada No. 242 dijelaskan bahwa 
Bahasa peraturan perundang-undangan pada 
dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa 
Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan 
kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. 
Bahasa PUU mempunyai corak tersendiri yang 
bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, 
kelugasan, kebakuan, keserasian dan ketaatan 
asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam 
perumusan maupun cara penulisan. 

- Oleh karena itu, pengertian pencucian kayu harus 
dijelaskan pada penjelasan pasalnya   



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 951

Rekomendasi Penjelasan 

Perlu Perubahan   
Pasal 67  

(2) Kerja sama internasional dalam rangka 
pencegahan perusakan hutan dapat dilakukan 
dalam hal:  
a. manajemen pengelolaan hutan yang 

berkelanjutan;  
b. kerja sama konservasi dan restorasi kawasan 

hutan;  
c. pemberdayaan masyarakat; dan  
d. permerkuatan sistem verifikasi dan sertifikasi 

legalitas kayu yang diakui secara 
internasional.  

- Dalam Lampiran II UU Pembentukan PUU No. 79 
dikatakan bahwa Pasal diberi nomor urut dengan 
angka arab dan huruf awal kata pasal ditulis 
dengan huruf kapital 

- Dalam pasal 67 tidak diawali nomor (1) tapi 
langsung (2) 

- Oleh karena itu urutan pasal harus dimulai dengan 
nomor urut (1). Jadi Urutan Pasal 67 harus diubah. 

- Pasal 67 ayat (2) huruf d. Kalimat pemerkuatan 
tidak ditemukan artinya dalam KBBI. Apa yang 
dimaksud dengan pemerkuatan juga tidak 
dijelaskan dalam penjelasan, sebab dikatakan 
cukup jelas 

- Perlu dipertimbangkan lagi untuk diganti dengan 
menggunakan bahas Indonesia yang baku. 

Perlu Perubahan   
Pasal 67 ayat (3) 

- Belum padu serasinya penunjukan/penetapan 
kawasan hutan dengan pola ruang kawasan hutan 
dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan 
kondisi pembangunan di lapangan.  
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- Mekanisme perolehan ijin 
penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan 
memungkinkan terjadinya kegiatan usaha di 
dalam kawasan hutan. Contohnya: izin usaha 
pertambangan /perkebunan dalam kawasan 
hutan 

- Perijinan lingkungan yang merupakan syarat ijin 
usaha tidak diindahkan. Contoh: tanpa 
AMDAL/UKL-UPL/Ijin lingkungan telah diterbitkan 
Ijin Usaha Pertambangan/Perkebunan 

Perlu Perubahan 
ketentuan Bab X 
Ketentuan Pidana 
Pasal 82-104 

- Pasal 82-104 terkait dengan ketentuan pidana 
- Dalam petunjuk No 119 Lampiran II UU 

Pembentukan PUU, jika ketentuan pidana berlaku 
bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana 
dirumuskan dengan frasa setiap orang. 

- Oleh karena itu kata orang perseorangan pada 
tiap pasal yang mengatur norma pidana (pasal 82-
104) yang berlaku bagi siapaun harus diganti 
dengan setiap orang 

- Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu 
merujuk pada hukum materiil dan hukum formil 
dalam hukum pidana (KUHP dan KUHAP). Dalam 
KUHP membedakan antara aturan umum untuk 
kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran 
(antara lain dalam aturan atau ketentuan tentang 
percobaan, concursus daluwarsa dan sebagainya). 
Tidak ditetapkanya kualifikasi delik apakah tindak 
pidana yang dimuat tersebut apakah kejahatan 
ataukah pelanggaran telah menyebabkan tidak 
dapat diberlakukannya beberapa aturan umum 
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dalam KUHP  
- Petunjuk No. 121 Lampiran II UU 12/2011 

menyatakan bahwa sehubungan adanya 
pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan 
tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, maka 
rumusan ketentuan pidana harus menyatakan 
secara tegas kualifikasi dari perbatan yang 
diancam pidana, apakah kejahatan atau 
pelanggaran.  

- Oleh karena itu perlu ada penambahan pasal yang 
menyatakan kualifikasi perbuatan yang diancam 
pidana pada pasal 82-104 apakah pelanggaran 
atau kejahatan. 

Perlu Perubahan  
Pasal 82 ayat (3) 

- Ketentuan mengenai sanksi pidana penjara 
terhadap korporasi tidak akan bisa diterapkan 

- Ketentuan tentang peradilan khusus termasuk 
pengangkatan hakim ad hoc tidak memiliki dasar 
hukum 

- Ketentuan tentang penyidikan lanjutan oleh 
penuntut umum masih belum jelas dan perlu 
pengaturan lebih lanjut 

- Rumusan sebagai perundang-undangan hukum 
pidana terlalu berlebihan dimana perbuatan yang 
dilarang diatur dalam bab tersendiri kemudian 
dirumuskan lagi dalam tambahan sanksi pidana 
pada bab ketentuan pidana. 

- Dengan dicabutnya beberapa pasal khususnya 
pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU no. 41 tahun 
1999 tentang Kehutanan yang merupakan pasal 
ampuh dalam menangani seluruh kegiatan 
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perambahan hutan, sementara di dalam UU No. 
18 tahun 2013 tentang P3H kasus perambahan 
hanya untuk kegiatan Perkebunan dan 
Pertambangan, berakibat bahwa diluar kegiatan 
itu untuk perambahan dan perkebunan tidak 
dapat dipidana dengan UU No. 41 tahun 1999 
tentang  Kehutanan. 

- Perbuatan perambahan kawasan hutan pada Pasal 
50 ayat (3) huruf b UU No 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan merupakan perbuatan terlarang tetapi 
sanksi pidananya dicabut dengan UU Bo 18 Tahun 
2013 tentang P3H. 

- Semua Pasal pidana dalam UU No P3H 
mengandung unsur kawasan hutan, dimana unsur 
kawasan htan tercantum secara eksplisit ataupun 
“pembalakan liar” dan “hasil hutan kayu”, 
sehingga untuk peredaran kayu yang berasal dari 
hutan Negara yang tidak termasuk kawasan hutan 
tidak ada ancaman pidananya. 

Perlu Perubahan   
Pasal 83 ayat 1 huruf 
c 

Dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c: “sengaja 
memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal 
dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf h”.  
Rumusan ini berpotensi tidak konsisten, dan akan sulit 
dalam pembuktian materiilnya, karena 
menggabungkan unsur sengaja dan kealpaan.  
 
Tidak sesuai dengan asas: ketertiban dan kepastian 
hokum, 
Dengan indicator: Ketentuan yang jelas mengenai 
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sanksi. 

Perlu Perubahan  
Pasal 94, Pasal95,dan 
Pasal 96 
 

Terdapat kesamaan unsur pasal pada Pasal 94, 95 dan 
99 UU No. 18 tahun 2013 tentang P3H  dengan Pasal 
2, 3 dan 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana 
Pencucian UUang (TPPU) , sehingga perlu pembahasan 
dan penjelasan, karena kewenangan PPNS KLHK yang 
tidak dapat melakukan penyidikan dengan 
menggunakan UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU. 
Selain itu,  di dalam UU P3H tersebut dikatakan bahwa 
penyidik TPPU adalah Penyidik yang melakukan tindak 
pidana asal, sementara di dalam UU No 8 tahun 2010 
tentang TPPU, PPNS KLHK tidak termasuk penyidik 
yang dapat menggunakan UU TPPU. Dengan demikian 
apakah unsur pasal yang sama di dalam UU No 18 
tahun 2013 sebagaimana disebut di atas dapat 
dikatakan pasal TPPU atau merupakan lexspesialis 
Kehutanan saja sehingga dapat juga dilakukan 
penyidikan dengan UU P3H secara bersamaan dengan 
Penyidik yang berwenang dengan UU. No 8 tahun 
2010. 

Perlu segera 
mengeluarkan 
penetapan peta 
kawasan hutan yang 
seragam, dan 
mendorong setiap 
daerah memiliki 
RTRW yang memadai 
untuk pemetaan 

Perbedaan peta kawasan hutan antara pusat dan 
daerah, yaitu: 

a. Peta kawasan hutan antara dalam RTRW 
berbeda dengan peta kehutanan sehingga BPN 
menerbitkan ha katas tanah dalam kawasan 
hutan. Contoh: HGU terbit dalam kawasan hutan 

b. Belum semua Pemerintah Daerah mempunyai 
RTRW yang dipaduserasikan dengan peta 
kehutanan, sehingga sulit untuk menerapkan 
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kawasan hutan 
sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 
105. 

penegakan hukumnya. Contoh: Prov. Riau 

 
26. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Pasal 2 
Jika memang ada 
suatu asas yang 
penting untuk 
dinormakan/normais
asi asas, maka perlu 
kalimat norma yang 
standar dan 
operasional, dan 
dimasukan dalam 
salah satu butir 
dalam pasal 1, yang 
berisi ketentuan 
umum. 

Sebagaimana  petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. 
Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan 
yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak 
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

Pasal 3 
Jika memang ada 
suatu asas yang 
penting untuk 
dinormakan/normais

Ketentuan ini pada dasarnya juga pernyataan 
mengenai tujuan penyelenggaraan pangan, yang 
seharusnya temuat dalam penjelasan umum UU dan 
dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan mengenai 
tujuan ini dibutuhkan dalam suatu PUU, maka 
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asi asas, maka perlu 
kalimat norma yang 
standar dan 
operasional, dan 
dimasukan dalam 
salah satu butir 
dalam pasal 1, yang 
berisi ketentuan 
umum. 

dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang 
ketentuan umum (baca petunjuk Nomor 98 huruf c, 
Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3). 

Pasal 5 
Jika memang ada 
suatu asas yang 
penting untuk 
dinormakan/normais
asi asas, maka perlu 
kalimat norma yang 
standar dan 
operasional, dan 
dimasukan dalam 
salah satu butir 
dalam pasal 1, yang 
berisi ketentuan 
umum. 

Perencanaan merupakan bagian yang penting dari 
sebuah program kegiatan. Agar efektif dan mengenai 
sasaran, perlindungan dan pemberdayaan petani 
perencanaan memang harus masuk dalam dokumen 
perencanaan (RPJMN, RPJMD, RKP, RKPD, RAPBN dan 
RAPBD). Namun ketentuan norma ini tidak memiiki 
kekuatan mengikat, ditambah lagi dalam penjelasan 
pasal 5 ini tidak dijelaskan bahwa perencanaan ini 
harus masuk dalam dokumen apa saja. Sehingga pasal 
5 ayat (3) ini berpotensi tidak operasional.  

Pasal 55 dan Pasal 56 Pasal 55-65 UU No.19/2013 yang mengatur 
“Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Petani”, tapi 
petani tak diberi peluang untuk punya “hak milik” atas 
tanah. Kedaulatan pengelolaan tanah pun sirna. Petani 
hanya diberi “hak sewa” dan izin tertentu atas tanah 
negara bebas atau tanah terlantar. Petani tak punya 
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hak milik kolektif dan sulit mengelola tanah mandiri. 

 
27. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu memperjelas 
hubungan 
koordinasi antara 
BAKAMLA dengan 
Menteri Kelautan 
dan Perikanan, 
serta Menko 
Polhukam. 

Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang 
kelautan adalah pedoman bagi menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Kelautan dalam membangun Kelautan. Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Kelautan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang 
berada dibawah Koordinasi Menteri Koordinator 
Kemaritiman. Peraturan Presidennomor 178 tahun 
2014 tentang Pembentukan Bakamla adalah perintah 
dari Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang 
Kelautan sehingga perpres tersebut tidak boleh 
bertentangan dengan dengan Undang-undang yang 
memerintahkannya. Dengan demikian, maka Bakamla 
yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2014 tentang Kelautan bertanggung jawab 
kepada presiden hanya dapat melalui Menteri 
Kelautan dan Perikanan.  
 
Mengingat Menteri Kelautan dan Perikanan berada 
dibawah Menteri Koordinator Kemaritiman, maka 
Menko Kemaritiman dapat juga menjadi Koordinator 
Bakamla. Menteri Kelautan dan Perikanan tidak 
berada dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam. 
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 
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tentang Kelautan tidak ditemukan sama sekali 
ketentuan yang mengatur hubungan antara Bakamla 
dengan Menkopolhukam. Dengan demikian maka 
Pasal 2 Peraturan Presiden 178 tahun 2014 
bertentangan Undang-undang nomor 32 tahun 2014 
tentang Kelautan yang menjadi landasan 
pembentukan Bakamla. Jika ingin memperkuat 
BAKAMLA maka harus dibuat landasan yang kuat 
untuk memebentuk BAKAMLA serta menguatkan 
hubungan kerja dengan instansi lain yang terkait 
harus dibuat bukan sekedar koordinasi tapi BAKAMLA 
menjadi organisasi yang mempunyai tusi yang kuat 
untuk menjaga keamanan laut Indonesia 

Perlu adanya aturan 
yang jelas tentang 
keterlibatan 
masyarakat hukum 
adat, masyarakat 
lokal, perempuan 
dan masyarakat 
marginal lainnya 
dalam 
merencanakan 
pengelolaan SDA-LH, 
termasuk di 
dalamnya rencana 
anggaran, rencana 
kerja, serta rencana 
evaluasi sebagai 
dasar pengelolaan 

Hal ini dapat diamati dari Pasal 28 ayat (3), Pasal 36 
ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 70 Ayat (4) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 
telah menyebutkan mengenai masyarakat adat. 
Tetapi keterlibatan masyarakat adat dan 
masyarakat lokal masih sangat minim karena 
keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat 
local lebih diarahkan sebatas bidang wisata bahari.  
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SDA-LH secara 
berkelanjutan. 

Perlu mencabut 
Pasal 2 

- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-
nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan.  

- Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II 
UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan 
bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, 
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam 
ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri 
dalam pasal atau bab.  

Perlu mencabut 
Pasal 3 

Penyebutan tujuan Penyelenggaraan Kelautan tidak 
diperlukan , karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Tujuan  Penyelenggaraan 
Kelautan dapat dituangkan dalam penjelasan umum 
dalam lampiran undang-undang dan dalam naskah 
akademiknya. Fungsi sifatnya umum (seperti asas, 
maksud dan tujuan) sehingga tidak perlu dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab.Hal ini sejalan dengan 
petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk 
huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya 
masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab.  



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 961

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 4 

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir 
pada pasal 1 ttg ketentuan umum. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 huruf  f dan h 
 

Pasal 3  
Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk: 
f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang 
Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan 
mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam 
mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal 
dan terpadu;  
g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi 
seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan  
h. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai 
dengan hukum laut internasional untuk kepentingan 
bangsa dan negara.  
 
Ketentuan ini mencerminkan prinsip Kebangsaan  
dengan indikator pembatasan keikutsertaan asing 
dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan 
peningkatan kesempatan dalam negeri dalam rangka 
kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Namun 
demikian, Penyebutan tujuan penyelenggaraan 
kelautan tidak diperlukan disebut dalam norma, 
karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator 
norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan 
umum dan naskah akademiknya. Jika memang 
penyebutan ini sangat diperlukan maka harus dengan 
penulisan norma yang standar. Sebaiknya direvisi. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 27  

Pasal 27 
(4) Jasa maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa:  
a. pendidikan dan pelatihan;  
b. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal 
tenggelam;  
c. pengerukan dan pembersihan alur pelayaran;  
d. reklamasi;;  
e. pencarian dan pertolongan;  
f. remediasi lingkungan;  
g. jasa konstruksi; dan/atau  
h. angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan 
antarpulau.  
 
Dalam pasal tersebut terjadi ambiguitas kegiatan 
reklamasi. Pengaturan reklamasi telah digunakan oleh 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum 
sehingga berpotensi tumpang tindih dan destruktif. 
Reklamasi memiliki dampak positif dan negatif antara 
lain penataan daerah pantai,pengembangan wisata 
bahari, peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, 
peningkatan potensi banjir serta  rusaknya habitat laut 
dan ekosistemnya. Oleh karena itu sudah seharusnya 
regulasinya diatur secara tegas dan jelas untuk 
meminimalkan potensi masalah yang akan timbul 
dikemudian hari. 

Perlu Perubahan 
Pasal 59 UU No 32 

Kewenangan terkait dengan penegakkan hukum dilaut, 
Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli 
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tahun 2014  tentang 
Kelautan  

di laut adalah: TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat 
Kepolisian Perairan; Kementrian Perhubungan-Dirjen 
Hubla; Kementrian Kelautan dan Perikanan-Dirjen 
PSDKP; Kementrian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; 
Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan 
Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh 
lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan 
patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral 
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bedasarkan 
peraturan perundang-undangan masing-masing. 
Sedangkan lembaga penegak hukum yang tidak 
memiliki satgas patroli di laut adalah: Kementerian 
Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Lingkungan Hidup, Kementerian  Kehutanan, 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan 
Narkotika  Nasional, dan Pemerintah Daerah. 

 
28. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu rumusan 
norma yang tegas 
dalam hal hak ulayat 
atas tanah yang 
dipegang oleh 
masyarakat hukum 
adat dijadikan usaha 
perkebunan  

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
tentang Perkebunan menyebutkan bahwa: Dalam hal 
Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan 
meru-pakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum 
Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan 
musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat 
pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan 
me-ngenai penyerahan tanah dan imbalannya. 
Ketentuan ini tidak memberikan pilihan lain kepada 
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masyarakat hukum adat yang memegang hak ulayat. 
Oleh karena itu perlu diformulasikan norma yang 
mengatur mengenai alternatif yang dapat diambil oleh 
masyarakat hukum adat. 

Perlu rumusan 
yang tegas dan 
jelas dalam hal 
tanggungjawab 
korporasi terkait 
dengan ketentuan 
pidana 

Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa: 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 103, Pasal 104, pasal 105, pasal 106, pasal IO7, 
Pasal 108, dan pasal 109 dilakukan oleh korporasi, 
selain peng’urusnya dipidana berdasarkan pasal 103, 
pasal 1O4, Pasal 105, pasal 106, pasal 1O7, pasal 108, 
dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana 
denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
pidana denda dari masing-masing tersebut. 
Ketentuan mengenai tanggungjawab korporasi tidak 
membeikan pedoman yang lengkap, sedangkan KUHP 
tidak menganut sistem tanggungjawab korporasi 
(hanya tanggung jawab ”orang”). Oleh karenanya, 
dalam ketentuan di luar KUHP yang mengatur 
mengenai tanggungjawab ”korporasi” hendaknya juga 
mengatur bagaimana pedoman penerapannya, 
misalnya: 

 kapan korporasi dapat dipertanggung-jawabkan 
(kapan korporasi dikatakan melakukan tindak 
pidana); 

 kapan pengurus korporasi dapat dipertangung 
jawabkan (kapan pengurus dinyatakan telah 
melakukan tindak pidana); 

 kapan penghapusan penuntutan atau pidana bagi 
korporasi; dsb. 
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Ketentuan yang tidak utuh/lengkap (incomplete or 
partial set of tools) ini menyebabkan aparat penegak 
hukum  mengalami kesulitan pada tahap penerapan 
dan eksekusinya di lapangan 

Pasal 2 
Diintegrasikan ke 
dalam Bab Ketentuan 
Umum 

Sebagaimana  petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. 
Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan 
yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak 
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

Pasal 3 
Diintegrasikan ke 
dalam Bab Ketentuan 
Umum 

Penyebutan tujuan Perkebunan tidak diperlukan, 
karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator 
norma). Tujuan  Perkebunan dapat dituangkan dalam 
penjelasan umum dalam lampiran undang-undang dan 
dalam naskah akademiknya. Jika ketetentuan 
mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu PUU, 
maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang 
ketentuan umum (baca petunjuk no. 98 huruf c, 
Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). 

Pasal 4 
Diintegrasikan ke 
dalam Bab Ketentuan 
Umum 

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir 
pada pasal 1 tentang ketentuan umum. 

Perlu mencabut 
Pasal 8 

Ketentuan dalam pasal 8 ini sudah tercermin dalam 
pasal 7 ayat (1), penambahan dalam pasal 8 tidak perlu 
di lakukan karena hanya pengulangan saja 
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Perlu Perubahan  
Pasal 12 

Ketentuan “Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk 
Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat 
Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan 
harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat 
Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh 
persetujuan mengenai penyerahan tanah dan 
imbalannya”, tidak memberikan pilihan lain selain 
menyetujui. Pelru diberikan alternative putusan yang 
boleh diambil oleh masyarakat adat, dengan syarat-
syarat tertentu. Kata “imbalan” perlu ditinjau ulang, 
karena dapat membuka peluang bagi penyelundupan 
hukum dan penyalahgunaan kewenangan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 18 

Sanksi adminsitratif seharusnya diatur secara 
terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi. 
Petunjuk No. 64 Lampiran II UU No. 12/2011: 
“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”. 
Petunjuk No. 65: 
- “Jika norma yang memberikan sanksi administratif 

atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan 
dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian 
(pasal) tersebut. Dengan demikian tidak 
merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus 
memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi 
administratif dalam satu bab.” 
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Perlu Perubahan 
Pasal 26 

Ketentuan ini merupakan gerbang awal yang 
membuka peluang bagi introduksi benih dari luar 
negeri, sangat rentan pada pemodal asing yang 
berorientasi keuntungan, sehingga sangat lemah pada 
pemenuhan Asas Kebangsaan. Jika pekebun membeli 
benih impor akan memberatkan dari segi biaya. Oleh 
karenanya ketentuan ini perlu direvisi untuk 
memperkuat Asas Kebangsaan. 
Catatan: 
- Ketentuan ini idem dengan pasal 8 UU No. 12 

Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.  

Perlu perubahan 
Pasal 27 

Sepanjang tidak dimaknai ada pengecualian terhadap 
petani kecil, pasal ini dibatalkan oleh MK No. 138/PUU-
XIII/2015. 

Perlu Perubahan   
Pasal 29 

- Sepanjang tidak dimaknai ada pengecualian 
terhadap petani kecil, pasal ini dibatalkan oleh MK 
No. 138/PUU-XIII/2015. 
Sebagaimana putusan MK No. No. 99/PUU-X/2012 
terhadap Pasal 9 dan 12 UU No. 12/1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman, bahwa seharusnya 
pelaku usaha tanaman perkebunan tidak disamakan 
perlakuannya dengan pembudidaya tanaman 
berskala kecil. sehingga ketentuan ini memerlukan 
aturan tambahan yang memberikan keberpihakan 
kepada pelaku usaha perorangan dan usaha dalam 
bentuk korporasi. 

Perlu Perubahan 
Pasal 30 

- Sepanjang tidak dimaknai ada pengecualian 
terhadap petani kecil, pasal ini dibatalkan oleh MK 
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No. 138/PUU-XIII/2015. 
- Sebagaiman putusan MK No. No. 99/PUU-X/2012 

terhadap Pasal 9 dan 12 UU No. 12/1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman, bahwa seharusnya 
pelaku usaha tanaman perkebunan tidak disamakan 
perlakuannya dengan pembudidaya tanaman 
berskala kecil. sehingga ketentuan ini memerlukan 
aturan tambahan yang memberikan keberpihakan 
kepada pelaku usaha perorangan dan usaha dalam 
bentuk korporasi. 

Perlu Perubahan 
Pasal 42 

Pasal ini dibatalkan oleh MK No. 138/PUU-XIII/2015, 
secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah 
dan/atau izin” tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin 
usaha perkebunan”.  

Perlu Perubahan   
Pasal 55 

Pasal ini dibatalkan oleh MK No. 138/PUU-XIII/2015, 
sepanjang frasa :setiap orang secara tidak sah” tidak 
dimaknai tidak termasuk anggota masyarakat hukum 
adat yang telah memenuhi syarat sbgm dimaksud 
putusan MK N0. 31/PUU-V/2007. 

Perlu Perubahan 
Pasal 107 

Makna pasal ini pada prinsipnya menghidupkan 
kembali pasal 21 jo 47 UU 18/2004 yang sudah 
dibatalkan MK. Karena seharusnya masalah sengketa 
lahan perkebunan adalah ranah masalah hukum 
perdata. 

Perlu Perubahan 
Pasal 113 

Ketentuan mengenai tanggungjawab korporasi tidak 
memberikan pedoman yang lengkap, sedangkan KUHP 
tidak menganut sistem tanggungjawab korporasi 
(hanya tanggung jawab "orang"). Oleh karenanya, 
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dalam ketentuan di luar KUHP yang mengatur 
mengenai tanggungjawab "korporasi" hendaknya juga 
mengatur bagaimana pedoman penerapannya, 
misalnya: 
- kapan korporasi dapat dipertanggung jawabkan 

(kapan korporasi dikatakan melakukan tindak 
pidana); 

- kapan pengurus korporasi dapat dipertangung 
jawabkan (kapan pengurus dinyatakan telah 
melakukan tindak pidana); 

- kapan penghapusan penuntutan atau pidana bagi 
korporasi; dsb. 
Ketentuan yang tidak utuh/lengkap (incomplete or 
partial set of tools)) ini menyebabkan aparat 
penegak hukum  mengalami kesulitan pada tahap 
penerapan dan eksekusinya di lapangan. 

 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian 

Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan 
Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu mencabut 
Pasal 52 

Disebutkan dalam Pasal ini bahwa setiap orang yang 
melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, 
Pasal 17, dan Pasal 18 yang mengakibatkan terjadinya 
kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, 
diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 
46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 
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1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) bahwa materi 
muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat 
dimuat dalam: 
a. Undang-Undang 
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau 
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
Maka dalam PP tidak perlu menyebutkan Ketentuan 
Pidana 

 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Penyebutan tujuan penyelenggaraan hutan kota tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan 
dalam penjelasan umum dari UU, ketentuan umum 
atau dalam Naskah Akademiknya. Tujuan harus 
dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar 
agar dapat dioperasionalkan. Oleh karena itu 
sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah 
dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau 
penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah 
Akademik 

Perlu Perubahan 
Pasal 19 

Ketentuan ayat (2) mengenai pemberian insentif tidak 
dijelaskan dengan lebih detil berapa besaran insnetif 
yang akan diberikan, dan pada ayat (3) disebutkan 
diatur dengan Perda ini juga perlu di jelaskan 
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mengenai besarannya karena Pemda juga banyak hal-
hal yang perlu di biayai dari APBD nya sehingga apakah 
Pemda punya biaya untuk pemberian isentif ini? Hal-
hal speerti ini perlu untuk dipertimbangkan puu dapat 
implementatif. 
Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban dan kepastian 
hukum, 
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang menjamin 
akuntabilitas pengelolaan / tidak ditemukan ketentuan 
yang dapat menyebabkan tidka terjaminnya 
akuntabilitas pengelola 

Perlu Perubahan 
Pasal 20 

Pasal 20 ini menunjukan posisi hutan kota sangat 
lemah, ini bisa menimbulkan perubahan hutan kota 
berdasarkan rencana tata ruang wilayah, seharusnya 
hutan kota harus tetap dipertahankan.Apalagi kalau 
sudah dikaitkan untuk fungsi publik dan ekonomi 
biasanya hutan kota akan selalu dinomorduakan. 
Tidak sesuai dengan asas: Pengayoman 
Dengan indikator: tidak ada ketentuan yang tidak 
menjamin keberlanjutan generasi kini dan yang akan 
datang 

Perlu Perubahan 
Pasal 34 

Belum ada pengaturan secara jelas tentang insentif 
dan disinsentif, persoalan insentif dan disinsentif 
mestinya tidak hanya menjadi tanggung jawab 
Pemerintah Daerah tetapi juga Pemerintah Pusat. 
Tidak sesuai dengan asas: Kenusantaraan 
Dengan indikator: Ketentuan jelas mengenai 
pembagian kewenbangan pusat dan daerah 
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Perlu Perubahan 
Pasal 37 

- Pengaturan mengenai sanksi terdapat didalam 
Pasal 37. Dalam Lampiran II Nomor 64 UU 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan atas 
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu 
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan; 
Kemudian jika norma yang memberikan sanksi 
administratif atau keperdataan lebih dari satu 
pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 
demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi 
yang sekaligus memuat sanki pidana, sanksi 
perdata, dan sanki administratif dalam satu bab; 
Oleh karena itu seharusnya pengaturan sudah 
harus disebutkan di dalam PP tersebut 
berintegrasi dengan Pasal 26 norma yang 
dilanggarnya. 

- Di dalam PP tersebut juga Tidak diatur sanksi yang 
dapat membuat jera baik bagi pelaku tindak 
pidana terhadap hutan kota 

- Tidak ada sanksi bagi pemerintah daerah yang 
tidak membangun hutan kota 

- Disini juga terjadi ambiguitas, pelaksananya 
penyelenggara hutan kota Pemdan dan yang 
memberikan sanksijuga Pemda, seharusnya 
pemberian sanksi terhadap tindak pidana 
terhadap hutankota perlu diatur secara pasti dan 
jelas dalam PP dan tidak diserahkan sepenuhnya 
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pengaturannya pada Peraturan Daerah dan peru 
ada pengaturan sanksi terhadap pemerintah 
daerah yang tidak memperhatikan hutan kota. 

Perlu mengatur 
sanksi terhadap 
pelaku tindak pidana 
terhadap hutan kota 
sanksi yang dapat 
membuat jera, dan 
sanksi terhadap 
Pemerintah Daerah 
yang tidak 
membangun hutan 
kota 

Tidak diatur sanksi yang dapat membuat jera baik bagi 
pelaku tindak pidana terhadap hutan kota 2. Tidak ada 
sanksi bagi Pemerintah Daerah yang tidak membangun 
hutan kota. 3. Disini juga terjadi ambiguitas, 
pelaksananya penyelenggara hutan kota Pemda dan 
yang memberikan sanksi juga pemda, seharusnya 
pemberian sanksi terhadap tindak pidana terhadap 
hutan kota perlu diatur secara pasti dan jelas dalam PP 
dan tidak diserahkan sepenuhnya pengaturannya pada 
Peraturan Daerah dan Perlu ada pengaturan sanksi 
terhadap Pemerintah Daerah yang tidak 
memperhatikan hutan kota. 
Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban dan Kepastian 
HukuM 
Dengan indikator: Ketentuan jelas mengenai sanski 
terhadapn pelanggaran 

 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Jo. Peraturan 

Pemerintah 34/2005 jo. Peraturan Pemerintah 55/2009 tentang 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu mempertegas 
pengaturan tentang 
kewajiban badan 

Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 35 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah 
34/2005 jo. Peraturan Pemerintah 55/2009 tentang 
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usaha untuk 
menyerahkan 
seluruh data yang 
diperoleh kepada 
menteri demi 
kepentingan 
nasional. 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatur 
tentang kewajiban badan usaha untuk menyerahkan 
seluruh data yang diperoleh kepada menteri, namun 
ayat (4) menyebutkan badan usaha dapat mengajukan 
permohonan izin kepda menteri untuk menyimpan 
dan menggunakan salinan data dari wilayah kerjanya 
hal ini bertentangan dengan ayat (1), (2), dan (3) 
karena badan ushaa tersebut telah mengalihkan 
semua interesnya kepada badan usaha tetap lain, 
sehingga pasal 19 ayat (4) harus di cabut karena tidak 
sesuai dengan asas kebangsaan. 

Perlu mengatur lebih 
jelas mengenai 
urusan kontrak kerja 
sama sehingga 
negera punya 
kedaulatan terhadap 
hasil kekayaan bumi. 
 

Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 
Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah 34/2005 jo. 
Peraturan Pemerintah 55/2009 tentang Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi seharusnya untuk 
urusan kontrak kerja sama bukan dilakukan oleh 
menteri tapi oleh badan usaha milik negara, sehingga 
negera punya kedaulatan terhadap hasil kekayaan 
bumi. 

 
32. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan 

Hutan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 2  

Pasal yang mencerminkan maksud dan tujuan 
sebaiknya dijadikan satu. Yang penting untuk diketahui 
adalah politik hukum (arah) dari suatu pengaturan, 
dalam hal ini tertera dalam tujuan. Sedangkan  
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penyebutan maksud Uu ini sebagai pedoman dan arah 
pemerintah, tidak diperlukan, karena pada 
hakekeatnya suatu aturan maksdunya adalah untuk 
mengatur suatu perbuatan hukum agar tercipta 
keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

Untuk memperoleh data yang akurat idealnya 
dukungan data juga menggunakan peta spasial, dan 
tidak diatur secara alternative, akan tetapi kumulatif. 
Karena jika diberikan pilihan (sebagaimana dalam ayat 
(2), yang hanya berupa data numerik seringkali tidak 
akurat. 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian, 
Dan Keselarasan 
Dengan indicator: Mengedepankan prinsip kehati-
hatian 

Perlu Perubahan 
Pasal 4 

Frasa ‘bertanggung-gugat’ hendaknya digunakan 
istilah yanag lazim digunakan dalam PUU, yaitu frasa 
‘bertanggung jawab’. Jika merujuk pada UU No. 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, frasa 
‘bertanggung gugat’ dibedakan dengan frasa 
‘tanggung jawab’, namun pada ketentuan dan 
penjelasan berikutnya tidak memberikan 
definisi/konsepsi yang jelas mengenai tanggung gugat 
dan perbedaannya dengan tanggung jawab . Pasal dan 
penjelasan berkutnya hanya menyebut frasa ‘tanggung 
jawab’.  

Perlu Perubahan 
Pasal 5 

Pasal 5 ayat (2) sebaiknya diperbaiki kategorisasi 
inventarisasi yang hanya untuk memperoleh data dan 
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 informasi, yaitu huruf a dan b, sedangkan huruf c dan 
d, diatur pada bagian lain yang mengatur mengenai 
pengelolaan hutan yang didasarkan pada hasil 
inventarisasi hutan. 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian, 
Dan Keselarasan 
Dengan indicator: Mengedepankan prinsip kehati-
hatian 

Perlu Perubahan 
Pasal 6 

Pada Pasal 6 ayat (2) sebaiknya diatur lebih rinci 
terhadap satu KPH yang terdiri dari lebih dari satu 
fungsi yang salah satunya adalah fungsi konservasi. 
Karena jika satu KPH yang terdiri dari KPHP dan KPHK 
yang luasnya lebih dominan hutan produksi, maka 
berpotensi resiko terhadap kerusakan fungsi hutan 
konservasi, walaupun luasnya lebih kecil daripada 
fungsi produksinya.  
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian, 
Dan Keselarasan 
Dengan indicator: Mengedepankan prinsip kehati-
hatian 

Perlu Perubahan 
Pasal 7 ayat (2), Pasal 
9 ayat (2), Pasal 10 
ayat (2) 

Inventarisasi hutan skala nasional memang sudah 
seharusnya menjadi acuan bagi pengelolaan hutan di 
tingkat provinsi dan kab/kota. Untuk memperoleh hasil 
inventarisasi yang komprehensip maka harus dilakukan 
secara bottom up, yaitu dimulai dari skala wilayah 
terkecil dan kemudian diangkat terus hingga tingkat 
tertinggi (nasional). Oleh karenanya penyelenggaraan 
inventarisasi seharusnya integral, tidak terputus pada 
tingkatan provinsi dan kab/kota. Pengaturan sebgmn 
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disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan 
Pasal 10 ayat (2), memberikan interpretasi bahwa 
inventarisasi hutan tidak integrasl, melainkan 
dilakukan secara parsial di tingkat wilayah ttt. Hal ini 
beresiko pada akurasi hasil invetarisasi hutan itu 
sendiri.  
 
Pembagian urusan konkuren bidang kehutanan 
sebagaimana disebutkan dalam Lampiran UU 23 Tahun 
2014 tentang Pemda huruf BB juga telah menegaskan 
bahwa urusan inventarisasi hutan adalah kewenangan 
pusat, tidak diberikan kepada provinsi maupun 
kab/kota. 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian, 
Dan Keselarasan 
Dengan indicator: Mengedepankan prinsip kehati-
hatian 

Perlu Perubahan 
Pasal 11 

a. Pasal 11 ayat (1) tidak menggunakan kalimat yang 
efisien sehingga mengabutrkan inti dari 
pengaturannya. Jika dipahami, sebenarmya inti 
dari pengaturan Pasal 11 ayat (1) ini adalah siapa 
menyelenggarakan apa. Sehingga rumusan yang 
tegas idealnya berbunyi: “inventarisai hutan tingkat 
DAS diselenggarakan oleh: a. Menteri untuk DAS 
yang wilayahnya meliputi lintas provinsi…dst” 

b. Pasal 11 ayat (2) tidak konsisten dengan Pasal 5 
ayat (1) yang menyebutkan bahwa inventarisasi 
hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan 
memperoleh data dan informasi tentang sumber 
daya, potensi kekayaan alam hutan serta 
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lingkungannya secara lengkap. Sedangkan Pasal 11 
ayat (2) mengandung arti bahwa inventarisasi 
hutan tungkat DAS dimaksudkan untuk rencana 
pengelolaan DAS. Hal ini dapat menimbulkan 
kerancuan, apakah inventarisasi hutan ini untuk 
mengetahui data tentang keberadaan hutan secara 
komprehensip atau untuk merencanakan 
pengelolaannya. 
Sebaiknya inventarisasi secara umum hanya 
dimaksudkan untuk memperoleh data dan 
informasi, dari data informasi inilah diatur 
bagaimana pengelolaannya. Sehingga Pasal 5 ayat 
(2) sebaiknya diperbaiki kategorisasi inventarisasi 
yang hanya untuk memperoleh data dan informasi, 
yaitu huruf a dan b, sedangkan huruf c dan d, 
diatur pada bagian lain yang mengatur mengenai 
pengelolaan hutan yang didasarkan pada hasil 
inventarisasi hutan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 12 

Idem  
(Penjelasan Pasal 12 mutatis mutandis dengan 
penjelasan Pasal 11) 

Perlu Perubahan 
Pasal 14 

Berkaitan dengan inventarisasi hutan yang 
komprehensif, maka pelaksanaannya harus integral 
dan menyeluruh (lihat analisis no. 3). Dengan 
rumusan Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan bahwa 
system informasi kehutanan disusun seacara 
berjenjang, memiliki potensi pelaksanaan system 
informasi kehutanan yang parsial. Oleh karenanya 
perlu diperbaiki kalimatnya, sehingga berbunyi 
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“system informasi kehutanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun secara integral dan sistematis 
yang meliputi nasional, provinsi, kab/kotadan unit 
pengelolaan”. 

Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian, 
Dan Keselarasan 
Dengan indicator: Mengedepankan prinsip kehati-
hatian 

Perlu Perubahan 
Pasal 24 

Penetapan fungsi kawasan hutan harus 
memperhatikan kecermatan dalam logika. Pada ayat 
(1) huruf a. Fungsi hutan konservasi yang dibagi dalam 
kategori: 
- Hutan suaka alam (terdiri dari cagar alam dan 

suaka margasatwa) 
- Hutan pelestarian alam (terdiri dari tanam 

nasional, taman hutan dan taman wisata alam 
- Taman Buru 

Lebih cenderung merupakan criteria 
menejemen/pengelolaan hutan konservasi, dan bukan 
criteria fungsi. 

Perlu Perubahan 
Pasal 36 

Ketentuan Pasal 36 ayat (2) masih mencerminkan 
penyusunan rencana kehutanan yang parsial (tidak 
integral dari pusat sampai kab/kota), dan belum sesuai 
dengan Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang 
pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang 
kehutanan, yang hanya memberikan kewenangan 
perencanaan kepada pusat secara integral. 
 
Tidak sesuai dengan asas: Kenusantaraan 
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Dengan indicator:adanya aturan mengenai pembagian 
kewenangan yang jelas anata pusat dan daerah. 

Perlu Perubahan 
Pasal 39 

Idem 
(Penjelasan Pasal 39 mutatis mutandis dengan 
penjelasan pada Pasal 36) 

 
33. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

Ada ketidakkonsistenan antara ayat (1) dan ayat (2) 
dalam ayat 1 perlindungan  hutan menjadi 
kewenangan pememrintah dan atau pemerintah 
daerah. Namun pad aayat (2) ada ketentuan mengenai 
kegiatan tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN 
yang bergerak dibidang kehutanan. Kalimat kata 
tertnetu ini seharusnya dihapus dan diganti dengan 
kalimat untuk kegiatan kehutanan yang memerlukan 
keahlian khusus, sehingga jelas. 
 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, keserasian 
dan keselarasan 
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang 
mengedepankan prinsip kehati-hatian 
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Perlu Perubahan 
Pasal 5 dan pasal 6 

Mengenai tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan 
hutan sebaiknya dimasukan dalam materi UU. 
 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, keserasian 
dan keselarasan 
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang 
mengedepankan prinsip kehati-hatian 

Perlu Perubahan 
Pasal 8, pasal 9, pasal 
10 dan pasal 11 

Ketentuan dari pasal-pasal ini seakan melepaskan 
tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan 
hutan, karena tanggung jawan perlindungan hutan 
diserahlan kepada masing-masing pihak yang telah 
diberikan izin pemanfaatan hutan serta BUMN dan 
masyarakat adat. Sedangkan peran pemerintah hanya 
sebatas pemberian fasilitasi, bimbingan, pembinaan, 
dan pengawasan. Padahal pemerintah juga seharusnya 
ikut bertangungjawab dalam hal perlindungan hutan. 
 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, keserasian 
dan keselarasan 
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang 
mengedepankan prinsip kehati-hatian 

Perlu Perubahan 
Pasal 12 

Dalam ayat (3) tdiak disebutkan secara jelas jenis 
peraturan perundang-undangan yang diatur, jadi 
aperlu di sebutkan apakah dalam bentuk permen atau 
jenis lainnya. 
 
Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban dan kepastian 
hukum 
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang jelas 
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mengenai penyelesaian konflik 

Perlu Perubahan 
Pasal 14 

Dalam ayat (3) tdiak disebutkan secara jelas jenis 
peraturan perundang-undangan yang diatur, jadi 
aperlu di sebutkan apakah dalam bentuk permen atau 
jenis lainnya. 
 
Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban dan kepastian 
hukum 
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang jelas 
mengenai penyelesaian konflik 

Perlu Perubahan 
Pasal 31 

Pasal ini tidak menyebutkan secara tegas jenis 
peraturan perundang-undangan yang dikenakan 
apakah memakai KUHP or UU kehutanan. 
 
Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban dan kepastian 
hukum 
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang jelas 
mengenai sanksi terhadap pelanggaran 

Perlu Perubahan 
Pasal 45-46 

Pasal ini tidak merinci secara jelas mengenai ganti 
kerugian harusnya ada kriteria jenis tanaman, ukuran 
dan lama waktu tanam untuk menentykan besanya 
gantiu kerugian jadi tidak hanya untuk rehabilitasi, 
pemulihan kondisi saja. 
 
Tidak sesuai dengan asas: Keadilan 
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang menjamin 
penggantian kerugian kepada masyarakat terkena 
dampak negatif 
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Perlu Perubahan 
Pasal 47 

Penetapan besaran ganti kerugian ini juga harus di 
hitung dampak yang diakibatkan dari kerusakan hutan 
untuk beberapa tahun kedepan. 
Tidak sesuai dengan asas: Keadilan 
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang menjamin 
penggantian kerugian kepada masyarakat terkena 
dampak negatif 

Perlu Perubahan 
Pasal 53 

Pasal ini sudah sesuai, namun untuk barang-barang 
yang mudah rusak agar perlu di berikan jangka waktu 
yang singkat dalam proses lelangnya agar nilai jualnya 
masih tinggi. 
 
Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban dan kepastian 
hukum 
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang jelas 
mengenai akuntabilitas pengelolaan 

Telah dihapuskan 
oleh PP 60/2009, 
sebaiknya diganti 
dengan sanksi 
administrasi lainnya, 
seperti pencabutan 
izin, denda 
adminsitratif dan 
perampasan 
sebagaimana Pasal 
42 

Peratuan Pemerintah tidak di perkenankan memuat 
mengenai sanksi pidana, materi PP harusnya hanya 
memuat sanksi administrasi saja. Hal ini berdasarkan 
ketentuan yang terdapat pada ayat (1) pasal 15 UU 12 
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan yaitu bahwa Materi muatan 
mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat 
dalam:  
a. Undang-Undang; 
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau 
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
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Telah dihapuskan 
oleh PP 60/2009, 
sebaiknya diganti 
dengan sanksi 
administrasi lainnya, 
seperti pencabutan 
izin, denda 
adminsitratif dan 
perampasan 
sebagaimana Pasal 
43 
 

Peratuan Pemerintah tidak di perkenankan memuat 
mengenai sanksi pidana, materi PP harusnya hanya 
memuat sanksi administrasi saja. Hal ini berdasarkan 
ketentuan yang terdapat pada ayat (1) pasal 15 UU 
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan yaitu bahwa Materi 
muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat 
dimuat dalam:  
a. Undang-Undang; 
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau 
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
 
 

 
34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan   
Pasal 4 

Ayat (3) berbunyi bahwa “Pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi”.  
Perlu dicantumkan kata “wajib” sebagai operator 
norma, sehingga bunyinya menjadi: “Pengembangan 
dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib dilaksanakan di seluruh daerah 
irigasi”.   
 
Perlu ditambahkan kata “wajib” sebagai operator 
norma tersebut. Sehingga norma ini memiliki 
konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya. 
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Perlu Perubahan   
Pasal 34 

Pasal 34 ayat (1) berbunyi: “Hak guna usaha air untuk 
irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau 
perseorangan diberikan berdasarkan izin”. 
Perlu dicantumkan kata “wajib” sebagai operator 
norma, sehingga bunyinya menjadi: “Hak guna usaha 
air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau 
perseorangan wajib diberikan berdasarkan izin”.   
 
Perlu ditambahkan kata “wajib” sebagai operator 
norma tersebut. Sehingga norma ini memiliki 
konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya. 

 
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan 
Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 19 

Pasal 19 mengisyaratkan bahwa semua bentuk izin 
pemanfaatan hutan (IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, 
IPHHK, IPHHBK)   bersifat kumulatif, artinya semua izin 
tersebut harus dimiliki pada setiap pemanfaatan 
hutan.  Idealnya bentuk-bentuk izin tersebut bersifat 
alternatif atau alternative kumulatif (bukan kumulatif) 
pada setiap kegiatan pemanfaatan hutan, karena 
setiap pemakaian izin berbeda-beda peruntukannya. 
Sehingga kata ‘dan’ dapat diganti dengan kata 
‘dan/atau’. 
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Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian, 
Dan Keselarasan 
Dengan indikator:  Mengedepankan prinsip kehati-
hatian 

Perlu Perubahan 
Pasal 20 

Untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, sebaiknya 
diberikan persyaratan dan pembatasan, izin-izin apa 
saja yang yang dapat dipindahtangankan untuk 
menghindari potensi ketidakadilan dan rusaknya 
kelestarian hutan. 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian, 
Dan Keselarasan 
Dengan indikator:  Mengedepankan prinsip kehati-
hatian 

Perlu Perubahan 
Pasal 28 

Pasal 28 ayat (3) memberikan batas maksimum bagi 
pemegang izin pemanfaatan hutan pada hutan lindung 
sebanyak 2 izin, baik kepada perseorangan maupun 
koperasi. Berdasarkan nilai keadilan distributif, 
Idealnya batas maksimum izin kepada perorangan dan 
koperasi diatur secara proporsional dengan rasio yang 
seimbang. Misalnya perseorangan : koperasi adalah 1 : 
2. Sehingga untuk perseorangan diberikan batas 
maksimum 1 izin, sedangkan koperasi 2 izin, dengan 
luas maksimum perseorang : koperasi adalah 50 hektar 
: 100 hektar.  
Tidak sesuai dengan asas: Keadilan, 
Dengan indikator: Tidak ada ketentuan yang 
bertentangan dengan nilai-nilai keadilan 

Perlu Perubahan Kata ‘dan’ hendaknya diganti dengan kata ‘atau’. 
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Pasal 33 Karena huruf  a sampai huruf f tidak dimaksudkan 
secara kumulatif, melainkan alternatif. 

Perlu Perubahan 
Pasal 36 

Dengan dihapusnya Pasal 36 ayat (1) huruf b, 
bertentangan denga prinsip kehati-hatian, karena 
justru menimbulkan potensi rusaknya kelestarian 
kawasan hutan yang produktif yang luas dan letaknya 
tidak layak untuk menjadi 1 unit izin usaha. 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian, 
Dan Keselarasan 
Dengan indikator:  Mengedepankan prinsip kehati-
hatian 

Perlu Perubahan 
Judul PP 

Merujuk pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, maka berdasarkan fungsinya hutan di bagi 
dalam 3 kategori, yaitu hutan konservasi, hutan 
lindung dan hutan produksi. Agar fokus dan tidak 
menimbulkan kerancuan, sebaiknya PP ini terfokus 
pada pengaturan masalah hutan produksi.  

Perlu Perubahan 
Pasal 33 

Kata ‘dan’ hendaknya diganti dengan kata ‘atau’. 
Karena huruf  a sampai huruf f tidak dimaksudkan 
secara kumulatif, melainkan alternatif. 
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Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari 
Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di 
Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen 
Kehutanan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Untuk alasan 
efisiensi dan 
simplifikasi regulasi, 
sebaiknya 
pengaturan PNBP di 
lingkungan 
Kementerian LHK 
diatur secara 
terintegrasi (tidak 
terpisah). Hal ini juga 
mengingat ketentuan 
Pasal 2 ayat (2) dan 
(3) UU No. 20 Tahun 
1997 ini 
mengandung 
ketidakjelasan 
rumusan. 
Sedangkan masalah 
kompensasi atau 
biaya-biaya yang 
dimaksudkan untuk 
pemulihan kawasan 
hutan akibat 
pembangunan di luar 
kegiatan kehutanan, 
dapat disimplifikasi 
(diintegrasikan) 
dengan PP No. 24 

PP ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) 
dan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 2 
ayat (2) dan ayat (3) menyebutka bahwa jenis PNBP 
baik yang termasuk dalam kelompok PNBP sbgmn 
dimaksud ayat (1) maupun di luar kelompok tersebut, 
ditetapkan dengan PP, kecuali diatur lain oleh UU. 
Namun tidak menyebutkan bahwa PP tersebut harus 
diatur secara terpisah.  
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Tahun 2010 tentang 
Penggunaan 
Kawasan Hutan, 
sebagaimana telah 
diubah terakhir 
dengan PP No. 105 
Tahun 2015 

Perlu Perubahan   
Konsideran 
Menimbang 

PP ini mengacu pada UU No 20 Tahun 2007 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Dalam UU 
tersebut, ada prosedur yang harus ditempuh 
pemerintah, sebelum mengenakan tarif PNBP. Dalam  
pasal 3 ayat (1) UU ini dikatakan bahwa penetapan 
PNBP harus memperhatikan dampak, biaya, dan aspek 
keadilan.   
Berdasarkan UU PNBP tadi, maka ada 3 pertimbangan 
yang harus dilakukan pemerintah sebelum 
menetapkan tarif PNBP, yakni: dampak, biaya/beban 
dan keadilan. Dari segi dampak, harus ada 
pemeriksaan serius mengenai dampak yang diperoleh 
dari pengenaan tarif tersebut, apakah mendapatkan 
manfaat atau justru mudarat. Dari segi beban, apakah 
menimbulkan beban baru bagi pelaku usaha atau 
justru peluang baru. Dari segi keadilan, penetapan tarif 
harus memperhitungkan aspek kewajaran.  
Pertimbangan-pertimbangan ini tentu saja harus 
memotret secara lengkap persoalan kehutanan, 
terutama keseimbangan antara orientasi ekonomi dan 
keberlanjutan lingkungan dan didukung oleh data-data 
yang valid, misalnya tentang laju kerusakan hutan 
Kekeliruan dalam pembentukan PP ini adalah ketiga 
pertimbangan tersebut tidak pernah disampaikan 
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Pemerintah sebelum PP No. 2/2008 dikeluarkan. 
Bahkan dalam substansi PP ini pun, ketiga 
pertimbangan tersebut sama sekali tidak disebut. 
Pertimbangan dalam bagian menimbang hanya 
menyebut dalam rangka memperoleh kompensasi 
sebagai satu-satunya alasan pembentukan PP ini.  
Sehingga tampaknya, alasan mengejar kompensasi 
sajalah yang membuat PP ini,  dan dari segi prosedur 
melenceng dari mandat UU No. 20/1997. 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, keserasian, 
dan keselarasan. 
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang 
mengedepankan prinsip kehati-hatian. 

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

- Pasal ini berbunyi: “Seluruh Penerimaan Negara 
Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara”. 

- Pasal ini seharusnya mencantumkan rentang/batas 
waktu yang dimaksud dengan frasa 
...“secepatnya”... untuk memberikan kejelasan 
tentang waktu yang dibutuhkan oleh penyetor. 

Perlu Perubahan 
Pasal 4 ayat (1) 

- Pasal ini berbunyi: “Terhadap penggunaan kawasan 
hutan untuk kepentingan pembangunan di luar 
kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial 
dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)”. 

- Dalam redaksional pasal ini terdapat frasa “Rp 0,00 
(nol rupiah)”. Seharusnya nilai tersebut tidak perlu 
dicantumkan, dan diganti dengan pernyataan 
sehingga bunyi pasal berubah menjadi: 
“Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk 
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kepentingan pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan yang bersifat nonkomersial tidak 
dikenakan pembayaran tarif PNBP.” 

Perlu Perubahan 
Lampiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada tabel jenis dan tarif, perlu dilakukan pencarian 
hubungan yang jelas antara  penetapan tarif seperti ini 
sebagai metode kepastian dan manfaat hukum dengan 
manfaat empirik ketika tarif tersebut dipakai dalam 
perhitungan ekologis dan hak masyarakat yang 
potensial terkena dampak eksploitasi. Dalam logika 
sederhana pun, tanpa harus menggunakan tafsir 
hukum, ada perbedaan, dan bahkan jurang antara 
manfaat dan kepastian hukum dengan manfaat dan 
kepastian sosial-ekologis. Dampak ekologis sangat luas 
dan biayanya sangat besar. Dalam predisksi 
Greenomics diuraikan bahwa jika PP ini dipakai untuk 
tarif tambang di kawasan hutan lindung maka potensi 
PNBP hanya sebesar Rp 2,78 triliun per tahun. 
Sementara, dugaan kerugian negara akibat aktivitas 
tambang terbuka diperkirakan mencapai angka Rp 70 
triliun per tahun (Greenomics Indonesia, 2004). 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, keserasian, 
dan keselarasan. Dengan indikator: Adanya ketentuan 
yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. 

Perlu mencabut 
lampiran mengenai 
tarif bagi 
pertambangan 
terbuka di kawasan 
hutan lindung 

masih terdapat tarif bagi pertambangan terbuka di 
kawasan hutan lindung (sebesar 
Rp.3.000.000/ha/tahun), sedangkan pertambangan 
terbuka di kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan. 
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37. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi 
dan Reklamasi Hutan 
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Perlu Perubahan 
Pasal 41 ayat (1) dan 
(2) 

Bunyi Pasal: 
(1) “Pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang 

dibiayai oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

(2) Pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang 
dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan” 
 

Terdapat ketidakjelasan jenis PUU apa yang dipakai, 
sementara dalam ayat (4) nya dirumuskan secara jelas 
untuk pemanfaatan hasil rehabilitasi lahan yang 
dibiayai oleh Pemerintah, pemerintah provinsi 
dan/atau pemerintah kabupaten/kota diatur dengan 
PPeraturan Menteri 
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38. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan 
Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Penggunaan Kawasan Hutan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 4, Pasal 5, Pasal 
6, 

Penyebutan kalimat “penggunaan kawasan untuk 
kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan” 
tidak efisien, karena dalam pasal 1 huruf 5 sudah 
diberikan batasan pengertian bahwa “Penggunaan 
kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian 
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di 
luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan 
peruntukan kawasan hutan tersebut”.  Agar lebih 
efisien cukup menggunakan kalimat “penggunaan 
kawasan hutan” saja. 

Perlu Perubahan 
Pasal 5 

Menurut Pasal 24 PP No. 44 Tahun 2004, hutan dapat 
dikatakan sebagai hutan lindung jika memenuhi 
beberapa kriteria: 
1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, 

jenis tanah, serta intensitas hujan setelah masing-
masing dikalikan dengan angka penimbang 
memilki jumlah skor 175 atau lebih. 

2. Kawasan hutan yang memiliki lereng lapangan 
sebesar 40% atau lebih. 

3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 
meter atau lebih di atas permukaan air laut. 

4. Kawasan hutan yang memiliki tanah yang sangat 
peka terhadap erosi dan memiliki lereng lapangan 
lebih dari 15%. 
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5. Kawasan hutan yang merupakan daerah 
perlindungan pantai. 

6. Kawan hutan yang merupakan daerah resapan air. 
 

Berdasarkan prinsip kehati-hatian, sebaiknya datur 
mengenai kriteria hutan lindung yang dapat dilakukan 
penambangan dengan pola pertambahan bawah 
tanah, agar terjamin tidak terjadi penurunan 
permukaan tanah dan ekses lainnya. 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian,  
Dengan indikator: Mengedepankan prinsip kehati-
hatian 

Perlu Perubahan 
Pasal 4 dan Pasal 8 

Pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan mengenai “tujuan 
strategis”, dan pada Pasal 8 ayat (1)ada penyebutan 
“bernilai strategis”. Agar terukur dan konsisten, 
sebaiknya diberi batasan pengertian mengenai apa 
yang dimaksud ‘strategis’, sehingga dapat menjadi 
patokan dalam Peraturan Menteri yang akan mengatur 
lebih lanjut. 

Perlu Perubahan 
Pasal 17 huruf b 

Pasal 17 hutuf b PP 105/2015 yang mengubah Pasal 17 
PP 24/2010 menambahkan butir ketentuan bahwa 
penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan yang 
bersifat ‘vital’. Kata yang digunakan tidak konsisten, 
sebab pada pasal-pasal sebelumnya menggunakan 
istilah ‘strategis’. 

Perlu Perubahan 
Pasal 17 

Pasal 17 PP 105/2015 yang mengubah Pasal 17 PP 
24/2010 menambahkan butir ketentuan (huruf b) 
bahwa penggunaan kawasan hutan untuk 
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pembangunan yang bersifat vital (kata yang digunakan 
tidak konsisten, sebab pada pasal-pasal sebelumnya 
menggunakan istilah ‘strategis’) diperkenankan untuk 
dilaksanakan sebelum pelaksanaan tata batas 
diselesaikan. Kegiatan bersifat vital yang dimaksud 
adalah: panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, 
minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta waduk 
dan bendungan. Ketentuan ini berpotensi 
menimbulkan distorsi yang membawa resiko pada 
keselamatan kawasan hutan, terutama hutan lindung. 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian. 
Dengan indikator: Mengedepankan prinsip kehati-
hatian 

Perlu Perubahan 
Pasal 25A PP 
61/2012 

Pasal ini pada hakekatnya pengecualian bagi usaha 
pertambangan yang izzinnyay diterbitkan oleh Pemda 
sebelum berlakunya UU 26/2007, dan berdasarkan UU 
41/1999 jo. UU 19/2004 mrpk kawasan produksi, yaitu 
dengan mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan, 
dalam kurun waktu 6 bulan.  Seharusnya Pasal 25A 
pada perubahan terakhir (PP No. 105/2015) dicabut, 
karena sudah melebihi kurun waktu 6 bulan, dan untuk 
menghindari kerancuan pada Pasal 25 PP 105/2015. 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian,  
Dengan indikator: Mengedepankan prinsip kehati-
hatian. 
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39. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan 
Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman 
Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 2 ayat (1) 

Pasal ini menyatakan bahwa Pengusahaan pariwisata 
alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang 
menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan.  
- Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II 

UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan 
bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, 
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam 
ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri 
dalam pasal atau bab.  

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi 
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum. 

Perlu Perubahan 
Pasal 2 ayat (2)  

- Penyebutan tujuan pengusahaan pariwisata alam 
tidak  diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat 
dituangkan dalam penjelasan umum dari UU, 
ketentuan umum atau dalam Naskah 
Akademiknya.  

- Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan 
norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.  
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Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan 
tujuan UU diubah dan dimasukkan dalam Bab I 
Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau 
tercermin dalam Naskah Akademik 

Perlu Perubahan 
Pasal 27 

Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
dapat dikenai sanksi administratif" 
- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU 
PembentukanPeraturan Perundang-undangan, 
dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan atas 
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian 
(pasal) dengan norma yang memberikan sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan.  
Kemudian jika norma yang memberikan sanksi 
administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut 
dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) 
tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan 
ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanki pidana, 
sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu 
bab 

Perlu Perubahan 
Pasal 8 ayat (3) 
 
  

Pihak-pihak yang dapat memohonkan izin 
pengusahaan pariwisata alam terbuka luas bagi 
siapapun termasuk warga negara asing yang 
berbentuk perorangan, badan usaha, dan koperasi. 
Oleh karena itu  perlu dipertegas mengenai ‘status’ 
pihak-pihak yang dapat memohonkan. Bilang memang 
asing diperbolehkan, dapat diatur tegas batasan 
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kepemilikan berupa saham atau yang dapat dinilai 
sebagai saham. Pun tidak dibuka peluang bagi asing, 
perlu dipertegas dengan frasa: ‘perorangan berstatus 
WNI’, ‘badan hukum Indonesia’, dan ‘koperasi’. 
 
Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3), dapat diubah 
beberapa frasa menjadi: 
“Yang dimaksud dengan badan usaha adalah usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan 
hukum Indonesia.” 
 

Perlu Perubahan 
Pasal 8 ayat (2) 

Pembagian kewenangan hanya berdasarkan areal 
pengusahaan pariwisata berpotensi menimbulkan 
konflik kewenangan antara pusat dan daerah. Oleh 
karena itu  perlu diintegrasikan izin dengan 
menunggalkan persetujuan izin cukup melalui Menteri 
untuk seluruh areal pengusahaan pariwisata. Dengan 
kata lain, kewenangan pemerintah daerah dapat 
dihilangkan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 8 

Ada potensi pemerintah daerah akan mengeluarkan 
regulasi tingkat daerah untuk mengatur lebih teknis 
terkait izin-izin tersebut. Dibandingkan rezim izin 
menjadi konflik dan pemerintah daerah ‘memainkan’ 
rezim izin dengan rentetan pungutan/iuran, lebih baik 
cukup izin dari Menteri. Oleh karena itu  perlu 
menghapus kewenangan Pemda dalam mengeluarkan 
izin pengusahaan pariwisata. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 12 

Frasa ‘dan dapat diperpanjang kembali’ menimbulkan 
penafsiran bahwa izin usaha penyediaan jasa wisata 
alam dapat terus diperpanjang selamanya. Ada 
permasalahan terkait tidak terjaminnya peluang yang 
sama bagi pihak lain, baik perorangan, badan hukum, 
atau koperasi yang ingin mengajukan izin pengusahaan 
pariwisata. Oleh karena itu  perlu mengubah frasa 
‘dapat diperpanjang kembali’ dengan rumusan pasal 
berikut: 
‘Izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang 
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat 
diperpanjang kembali maksimal satu kali.” 

Perlu Perubahan 
Pasal 16 

Perlu ada pembatasan masa perpanjangan terkait izin 
usaha penyediaan sarana wisata alam.  Oleh karena itu  
perlu mengubah rumusan ayat (2) menjadi: 
“Izin usaha penyediaan sarana wisata alam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun 
dan dapat diperpanjang kembali maksimal satu kali.” 

Perlu Perubahan 
Pasal 28 ayat (7) 

Tanggungjawab atas kerusakan lingkungan atau alam 
yang dilakukan oleh pihak yang menerima izin 
pengusahaan wisata alam baik langsung atau tidak 
langsung tidak terbatas pada aspek pidana semata. 
Pemerintah atau pihak lain, misalnya masyarakat 
semestinya diberikan peluang juga untuk 
menggunakan haknya mengajukan tuntutan/guguatan 
tidak terbatas pada ranah pidana semata. Oleh karena 
itu  perlu mengubah frasa ‘tuntutan pidana atas tindak 
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pidana’ menjadi ‘tuntutan dan/atau gugatan di 
pengadilan dan/atau di luar pengadilan’. 

Perlu Perubahan 
Pasal 11 PP No 36 
Tahun 2010 tentang 
Pengusahaan 
Pariwisata Alam, 
Pengusahaan 
Pariwisata Alam 
Alam Di Suaka 
Margasatwa, Taman 
Nasional, Taman 
Hutan Raya, Dan 
Taman Wisata Alam 
 

Adanya kewajiban untuk melakukan izin pengusahaan 
pariwisata alam berdasarkan PP No 36 Tahun 2010 
berpotensi tumpang tindih dengan Pasal 4 Permenpar 
No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha 
Pariwisata yang mensyaratkan adanya kewajiban bagi 
pengusha paruwisata untuk melakukan pendafataran 
usaha pariwisata.   
Pengajuan izin pengusahaan kepada Menteri 
Gubernur/Bupati/Walikota  berdasarkan Pasal 11 PP 
No 36 Tahun 2010 berpotensi tumpang tindih dengan  
Pasal 15 Permenpar No 18 Tahun 2016 dimana 
pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 
dilakukan di PTSP Provinsi/Kabupaten/kota atau BKPM. 
Sebaiknya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi 
terkait pengajuan izin pariwisata ini agar tidak 
tumpang tindih. Pada dasarnya Izin Pengusahaan 
maupun TDUP ini sama-sama  merupakan rezim 
perizinan. PP No 36 Tahun 2010 sebaiknya diubah 
mengikuti perkembangan yang ada dalam UU No 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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40. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum 
Kehutanan Negara 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 1 

- Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, 
yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah 
badan usaha milik negara yang seluruh modalnya 
dimiliki negara berupa kekayaan negara yang 
dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 

- Dalam Lapiran II UU Pembentukan PUU, petunjuk 
No, 103 mengatakan bahwa apabila rumusan 
definisi dari suatu PUU dirumuskan kembali dalam 
PUU yang akan dibentuk, maka rumusan definisi 
tersebut harus sama dengan rumusan definisi 
dalam PUU yang telah berlaku. 

- Definisi Perum merujuk pada Pasal 1 angka 4 UU 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dikatakan 
bahwa Perum adalah BUMN yang seluruh 
modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas 
saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum 
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
bermutu tinggi dan sekaligus mengejar 
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 
perusahaan. 

- Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian Perum 
pada PP 72/2010 tentang Perum Kehutanan 
Negara harus merujuk pada pengertian Perum 
pada UU 19/2003 tentang BUMN  

Perlu Perubahan 
Pasal 11 

- Penyebutan maksud dan tujuan Perusahaan tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Tujuan dapat 
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dituangkan dalam ketentuan umum atau dalam 
Naskah Akademiknya.  

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan maksud dan tujuan Perusahaan 
diubah dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan 
Umum atau tercermin dalam Naskah Akademik 

Perlu Perubahan 
Pasal 25 ayat (3) 

- Selain alasan pemberhentian anggota Direksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), demi 
kepentingan dan tujuan perusahaan, Direksi dapat 
diberhentikan oleh Menteri berdasarkan alasan 
lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri. 

- Kalimat alasan lainnya yang dinilai tepat oleh 
Menteri memiliki makna yang ambigu dan 
subyektifitas sehingga sangat rentan untuk dipakai 

 
41. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan 

dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu pembentukan 
pola pengalihan alih 
fungsi lahan yang 
tersusun secara 
sistematis dan 
terstruktur 

Walaupun dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih 
Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah 
disebutkan syarat dilakukannya alih fungsi lahan 
pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka 
pengadaaan tanah untuk kepentingan umum namun 
ketentuan ini perlu didukung oleh sistem informasi 
yang sistematis dan terstruktur antar lembaga yang 
berwenang. Mengingat alih fungsi lahan pertanian 
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mengakibatkan lahan pertanian semakin berkurang 
dan berpengaruh pula pada ketersediaan pangan lokal. 

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir 
pada pasal 1 tentang ketentuan umum. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

Tujuan  Perkebunan dapat dituangkan dalam 
penjelasan umum dalam lampiran undang-undang dan 
dalam naskah akademiknya. Jika ketetentuan 
mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu PUU, 
maka dirumuskan dalam salah satu butir pasa1 
tentang ketentuan umum (baca petunjuk no. 98 huruf 
c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). 

Perlu Perubahan 
Pasal 8 

Pasal 8 ayat (1) tidak secara spesifik menyebutkan 
mengenai maksud dari hamparan lahan dengan luasan 
tertentu, dan pada ayat (2) juga tidak menyebutkan 
secara detil tentang pengertian dapat memenuhi 
kebutuhan pangan sebagian masyarakat setempat 
yang seperti apa unsur memenuhi tersebut. 
Kurang memenuhi prinsip kehati-hatian. 

Perlu Perubahan 
Pasal 9 

Rencana perlindungan lahan pertanian pangan 
berkelanjutan masih belum dibuat oleh pemerintah 
perlu adanya aturan lebih lanjut mengenai rencana 
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
Kurang memenuhi prinsip keahti-hatian. 

Perlu Perubahan 
Pasal 20 

Pasal ini telah menyebutkan bahwa lahan pertanian 
pangan berkelanjutan yang berada di daerah 
kabupaten/kota berada dikawasan pedesaan dan 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 20171004

Rekomendasi  Penjelasan  

kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota namun 
tidak terlalu jelas dan di jelaskan secara pasti wilayah 
yang seperti apa. 

Perlu Perubahan 
Pasal 45 

Penggantian lahan akibat adanya alih fungsi lahan 
pertanian dalam pasal 45 ayat (2) huruf b dilaksanakan 
maksimal 24 bulan, ketentuan paling lama 24 bulan 
tersebut dirasakan sangat merugikan bagi masyarakat 
karena terlalau lama. Maka pasal 45 ayat (2) huruf b 
perlu di revisi.  
Untuk memenuhi prinsip keadilan, dan kahati-hatian, 
maka sebaiknya pada masa tenggang 24 bulan 
tersebut, diberikan penggantian yang sewajarnya, agar 
masyarakat tidak kehilangan pendapatannya dari hasil 
lahan pertanian yang dialihfungsikan tersebut.  

 
42. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Hutan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 
Hutan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Sebaiknya norma 
pasal yang  
mencerminkan 
tujuan (juga  yang 
mencerminkan asas 

Penyebutan tujuan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam 
(KSA) dan Kawasan Pelestarian ALam(KPA), karena 
tidak akan operasional (tidak memiliki operator 
norma). Tujuan  Pengelolaan Kawasan Suaka Alam 
(KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dapat 
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atau maksud) 
dimasukkan dalam 
bab Ketentuan 
Umum sebagaimana 
Pasal 2 

dituangkan dalam penjelasan umum dalam lampiran 
undang-undang dan dalam naskah akademiknya.Jika 
ketetentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam 
suatuperaturan perundang-undangan, maka 
dirumuskan dalam salah satu butir pasa1 tentang 
ketentuan umum yang terdapat pada petunjuk no. 98 
huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Sebaiknya norma 
pasal yang  
mencerminkan 
tujuan (juga  yang 
mencerminkan asas 
atau maksud) 
dimasukkan dalam 
bab Ketentuan 
Umum sebagaimana 
Pasal 3 

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir 
pada pasal 1 tentang ketentuan umum. 

Perlu Perubahan 
Pasal 44 

Kata ‘sesuai kebutuhan” mengandung ketidakjelasan 
makna, karena kebutuhan yang bagaimana yang 
dimaksud sehingga evaluasi KSA dan KPA dilakukan 
tidak dalam jangka waktu periodeik 5 tahun sekali. 
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian, 
Dan 
Dengan indikator: Mengedepankan prinsip kehati-
hatian. 
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43. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 1 

Insentif, menurut KBBI adalah tambahan penghasilan 
(uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk 
meningkatkan gairah kerja. 
Perlindungan menurut KBBI adalah tempat berlindung, 
hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. 
Dalam Lampiran II UU Pembentukan PUU, petunjuk 
No, 103 mengatakan bahwa apabila rumusan definisi 
dari suatu PUU dirumuskan kembali dalam PUU yang 
akan dibentuk, maka rumusan definisi tersebut harus 
sama dengan rumusan definisi dalam PUU yang telah 
berlaku. 
Definisi insentif dalam kaitannya dengan PP ini, 
insentif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 3, bahwa insentif adalah pemberian 
penghargaan kepada petani yang mempertahankan 
dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan 
berkelanjutan.. 
Definisi Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
merujuk pada Pasal 1 angka 5 UU No 41 Tahun 2009, 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan 
menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan 
membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan 
pertanian pangan dan kawasannya secara 
berkelanjutan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian insentif 
pada PP No.12 Tahun 2012 tentang Insentif 
Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 
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dalam konteks insentif untuk petani yang tidak 
mengaihfungsikan lahan pertanian pangan. 
Dalam UU PLP2B terkait insentif tidak didefinisakn 
secara khusus dalam 1 ayat, tapi dalam pasal 37 diatur 
mengenai insentif, namun dalam penjelasan dikatakan 
cukup jelas. Namun dalam penjelasan-penjelasan 
berikutnya hanya dikatakan bahwa insentif dapat 
diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisi petani tersebut.  

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Penyebutan tujuan pemberian insentif tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan 
dalam ketentuan umum atau dalam Naskah 
Akademiknya.  
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan 
tujuan pemberian insentif diubah dan dimasukkan 
dalam Bab I Ketentuan Umum atau tercermin dalam 
Naskah Akademik 

 
44. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem 

Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan   
Pasal 1 

- Sistem menurut KBBI adalah perangkat unsur 
yang secara teratur saling berkaitan sehingga 
membentuk suatu totalitas. 

- Informasi menurut KBBI adalah pemberitahuan, 
kabar atau berita tentang sesuatu 
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- Dalam Lampiran II UU Pembentukan PUU, 
petunjuk No, 103 mengatakan bahwa apabila 
rumusan definisi dari suatu PUU dirumuskan 
kembali dalam PUU yang akan dibentuk, maka 
rumusan definisi tersebut harus sama dengan 
rumusan definisi dalam PUU yang telah berlaku. 

- Merujuk pada pasal 1 angka 1,  
Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang 
terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan 
data, penyeragaman, penyimpanan dan 
pengamanan, pengolahan, pembuatan produk 
Informasi, penyampaian produk Informasi dan 
penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, 
serta penyelenggaraan mekanismenya pada  
perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan. 
Dalam UU PLP2B tidak mendefiniskan sistem 
informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, 
namun pengaturan terkait sistem informasi diatur 
dalam BAB X, pasal 58 sampai dengan pasal 60. 

Perlu Perubahan   
Pasal 2 

Penyebutan tujuan sistem informasi lahan pertanian 
pangan berkelanjutan tidak diperlukan, karena tidak 
akan operasional (tidak memiliki operator norma). 
Tujuan dapat dituangkan dalam ketentuan umum atau 
dalam Naskah Akademiknya.  Oleh karena itu 
sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan sistem 
informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan 
diubah dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum 
atau tercermin dalam Naskah Akademik 
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45. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu menambahkan 
definisi atau batasan 
pengertian mengenai 
izin perlindungan 
dan pengelolaan 
lingkungan hidup 
pada Pasal 1 
. 

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
sebaiknya diuraikan mengenai batas pengertiannya 
atau definisinya dalam Bab Ketentuan umum. Hal ini 
diperlukan mengingat jenis izin ini sangat krusial, jika 
merujuk pada penjelasan Pasal 48 ayat (2), yaitu di 
antaranya terkait dengan izin pembuangan limbah cair, 
izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi tanah, izin 
penyimpanan sementara limbah berbahaya dan 
beracun dll. 

Perlu perubahan 
Pasal 33 (2) dengan 
mewajibkan izin 
perlindungan dan 
pengelolaan 
lingkungan hidup 
untuk diintegrasikan 
dengan Izin 
Lingkungan 

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
sebaiknya diintegrasikan dengan izin lingkungan, 
sebagaimana diamanatkan Pasal 123 UU No. 32 Tahun 
2009 tentang PPLH, yang mengatur bahwa  segala izin 
di bidang PLH yang telah dikeluarkan wajib 
diintegrasikan ke dalam izin lingkungan, paling lambat 
1 tahun sejak UU PPLH ditetapkan.  Hal ini diperlukan 
mengingat jenis izin ini sangat krusial, jika merujuk 
pada penjelasan Pasal 48 ayat (2), yaitu di antaranya 
terkait dengan izin pembuangan limbah cair, izin 
pemanfaatan air limbah untuk aplikasi tanah, izin 
penyimpanan sementara limbah berbahaya dan 
beracun dll. 
Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi asas Asas 
Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan dan Asas 
Ketertiban Dan Kepastian Hukum 
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Perlu menambahkan 
ketentuan pasal yang 
mengatur mengenai 
kemungkinan 
dibatalkannya/dicab
utnya Izin 
Lingkungan pada 
Pasal 3, Pasal 50 

Disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan 
yang berdampak penting thd lingkunan wajib memiliki 
amdal atau UKL-UPL. Namuan pada pasal-pasal 
selanjutnya lebih focus pada bagaiman tata cara 
menyusun Amdal dan UKL/UPL, namuan tidak ada 
ketentuan yang mengatur mengenai kemungkinan 
pencabutan/pembatalan  Izin Lingkunan dengan 
alasan-alasan tertentu yang terkait dengan 
perlindungan Lingkkungan Hidup. Pasal ini tidak sesuai 
dengan asas Keseimbangan, Keserasian, Dan 
Keselarasan dan Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum 
Maka untuk memenuhi asas ketertiban dan kepastian 
hukum, sebaiknya diatur secara jelas kapan, bilamana 
dan bagaimana dilakukannya pembatalan/pencabutan 
izin Lingkungan dan prosedurnya. 

Perlu perubahan 
Pasal 53 ayat (1) 
huruf c 
dengan 
menyebutkan PUU 
yang dirujuk. 

- Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan 
fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.. 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

- Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk 
ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu perubahan 
Pasal 69 ayat (1) 
dengan 
menyebutkan PUU 
yang dirujuk. 

- .... dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
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Rekomendasi  Penjelasan  

terkait, sehingga kurang jelas. 
- Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk 

ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu Perubahan 
Pasal 69 ayat (2) 
dengan 
menyebutkan PUU 
yang dirujuk. 

- Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan 
UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal 
dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.. 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

- Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk 
ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu ditambahkan 
ketentuan pasal yang 
mengatur mengenai 
kemungkinan 
dibatalkannya/dicab
utnya Izin 
Lingkungan. 
 

Perlu ditegaskan 
dalam ketentuan 
pasal bahwa Amdal 
adalah dokuman 
public, yang dapat 
diakses dengan 
mudah oleh 
masyarakat. 

Ketiadaan ketentuan pasal yang memungkinkan 
pencabutan/pembatalan Izin Lingkunan krn kondisi-
kondisi tertentu yang berkaitan dengan perlindungan 
LH, berdampak terjadinya penyusunan Amdal secara 
formalitas dipakai untuk melegitimasi dalam 
memudahkan proses perizinan, khususnya izin 
tambang. Kemungkinan Amdal hanya sebagai 
formalitas, misalnya dengan indikator bahwa Amdal 
tidak disusun dengan kajian mendalam dan objektif.  
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46. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu menambahkan 
defenisi pembiayaan 
lahan pertanian 
pangan 
berkelanjutan pada 
Pasal 1 

- Menurut KBBI pembiayaan adalah uang yang 
dikeluarrkan untuk mengadakan (mendirikan, 
melakukan) sesuatu (ongkos, belanja, 
pengeluaran) 

- Dalam Lampiran II UU Pembentukan PUU, 
petunjuk No, 103 mengatakan bahwa apabila 
rumusan definisi dari suatu PUU dirumuskan 
kembali dalam PUU yang akan dibentuk, maka 
rumusan definisi tersebut harus sama dengan 
rumusan definisi dalam PUU yang telah berlaku. 

- Merujuk pada Pasal 1 angka 2, Pembiayaan 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan adalah suatu pendanaan dalam 
rangka melindungi Lahan pertanian Pangan 
Berkelanjutan. 
 

Dalam UU PLP2B tidak mendefinisikan pembiayaan 
lahan pertanian pangan berkelanjutan, namun 
pengaturan terkait sistem informasi diatur dalam BAB 
XII, Pasal 66. 

Perlu perubahan 
Pasal 2 

Penyebutan tujuan pembiayaan lahan pertanian 
pangan berkelanjutan tidak diperlukan, karena tidak 
akan operasional (tidak memiliki operator norma). 
Tujuan dapat dituangkan dalam ketentuan umum atau 
dalam Naskah Akademiknya.  Oleh karena itu 
sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan 
pembiayan lahan pertanian pangan berkelanjutan 
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Rekomendasi  Penjelasan  

diubah dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum 
atau tercermin dalam Naskah Akademik 

 
47. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

Penyebutan tujuan tidak diperlukan, karena tidak akan 
operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan 
dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU, 
ketentuan umum atau dalam Naskah Akademiknya.  
Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan 
norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.  Oleh 
karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan 
UU diubah dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan 
Umum atau penjelasan umum atau tercermin dalam 
Naskah Akademik 

 
48. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang 

Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 2 
 

Tujuan pembangunan bandar udara beserta 
penempatan lokasi pembangunannya merupakan hal 
yang mendasar yang sepatutnya cukup terdapat di 
penjelasan umum saja. 
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49. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014  tentang Tindak Lanjut 

Undang-Undang Informasi Geospasial 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 2  

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu 
butir pada pasal 1 tentang ketentuan umum. 

 
50. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2014 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 25 ayat (2)  
dengan memberikan 
penjelasan mengenai 
ketentuan PUU yang 
dirujuk. 

- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut 
dengan fungsi budidaya yang wajib memiliki 
analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau 
upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hidup wajib memperoleh 
izin lingkungan dari Menteri, gubernur, dan/atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.  
(2) Persyaratan dan tata cara permohonan izin 
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
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Perundang-Undangan 
- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 

disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

Perlu perubahan 
Pasal 35 ayat (2) 
dengan memberikan 
penjelasan mengenai 
ketentuan PUU yang 
dirujuk. 

- (1) Pelestarian fungsi Ekosistem Gambut sebagai 
pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan 
melalui upaya: a. mitigasi perubahan iklim; dan b. 
adaptasi perubahan iklim.  

- (2) Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

Perlu Perubahan 
Pasal 9 (4) 

PP 71/2014 Jo. 57/2016 Dinyatakan bahwa Perluasan 
fungsi lindung gambut di luar 30% dari seluruh 
kesatuan hidrologis gambut, antara lain gambut 
dengan ketebalan 3m atau lebih. Kriteria 3 m telah 
diatur dalam PP 26/2008 tentang RTRWN yang 
menyatakan bahwa kawasan gambut dengan 
ketebalan gambut 3m atau lebih sebagai kawasan 
lindung nasional 
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51. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan 
Pangan dan Gizi 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan   
Pasal 2 

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir 
pada pasal 1 tentang ketentuan umum 

 
52. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu pengawasan 
lebih ketat kepada 
penjual Sumber Daya 
Alam Minyak Dan 
Gas Bumi Di Aceh 
mulai pemasaran, 
negosiasi, perjanjian 
jual beli dan 
perjanjian lainnya, 
sehingga 
kewenangan yang 
diberikan tidak 
disalahgunakan. 

Dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber 
Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh terlihat 
bahwa kewenangan yang dimiliki penjual sangat 
besar baik dari mulai pemasaran, negosiasi, 
perjanjian jual beli dan perjanjian lainnya. Hal ini 
dibutuhkan pengawasan sehingga kewenangan 
yang diberikan tidak disalahgunakan karena maksud 
perjanjian lainnya ini arti kalimatnya sangat luas dan 
berpotensi tidak memenuhi asas kepastian hukum 
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53. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan  
Pasal 38 huruf a dan 
b dengan 
memberikan 
penjelasan mengenai 
ketentuan PUU yang 
dirujuk. 

- Perubahan fungsi kawasan hutan konservasi 
menjadi kawasan hutan lindung dan/atau 
kawasan hutan produksi dilakukan dengan 
ketentuan  
a. tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai 

kawasan hutan konservasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Memenuhi kriteria kawasan hutan lindung 
atau kawasan hutan produksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

- Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk 
ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu Perubahan   
Pasal 39 huruf a dan 
b 

- Perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi 
kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan 
hutan produksi dilakukan dengan ketentuan  
c. tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan 

hutan lindung sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

d. Memenuhi kriteria kawasan hutan konservasi 
atau kawasan hutan produksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 
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Perlu perubahan 
Pasal 40 dengan 
memberikan 
penjelasan mengenai 
ketentuan PUU yang 
dirujuk. 

- Perubahan fungsi kawasan hutan produksi 
menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau 
kawasan hutan lindung wajib memenuhi kriteria 
sebagai kawasan hutan konservasi atau kawasan 
hutan lindungsesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

Perlu perubahan 
Pasal 43 dengan 
memberikan 
penjelasan mengenai 
ketentuan PUU yang 
dirujuk. 

- Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan 
hutan produksi selain dilakukan karena tidak lagi 
memenuhi kriteria fungsi kawasan hutan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undanganhanya dapat dilakukan dalam hal : 
a. Untuk memenuhi kebutuhan luas hutan 

produksi optimal untuk mendukung stabilitas 
ketersediaan bahan baku industri pengolahan 
kayu; atau 

b. Diperlukan jangka benah fungsi kawasan 
hutan 

- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

Perlu perubahan 
Pasal 45 ayat (5) 
dengan memberikan 
penjelasan mengenai 
ketentuan PUU yang 
dirujuk 

- Setiap perubahan fungsi kawasan hutan secara 
parsial yang memperoleh keputusan perubahan 
fungsi kawasan hutan dan Menteri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan 
pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsi 
kawasan hutan sesuai dengan ketentuan 
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 peraturan perundang-undangan 
- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak 

disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

Perlu mencabut  
Pasal 50 dan Pasal 51 

Ketentuan Peralihan pada BAB VI Pasal 50 dan Pasal 51 
PP No. 104 Tahun 2015, bertentangan dengan prinsip 
hutan lestari UU No. 41 Tahun 1999, melawan 
semangat penegakan hukum UU No. 18 Tahun 2013 
tentang P3H, serta bertentangan dengan ketentuan 
dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Mengingat 
bahwa perusahaan yang beroperasi dalam kawasan 
hutan tanpa izin mencapai 829 entitas, dan diperlukan 
penegakan hukum yang tegas untuk mengambalikan 
fungsi ekosistem dan penghentian kejahatan 

 
54. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang 

Kawasan Jakart, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2 
 

- Tujuan  UU pada dasarnya telah tercermin 
dalam konsiderans menimbang dan lebih rincci 
tercantum dalam dalam penjelasan umum pada 
lampiran undang-undang. dan lebih rinci lagi 
terdapat dalam naskah akademiknya. Jika 
ketetentuan mengenai tujuan ini dibtuhkan 
dalam suaut peraturan perundang-undangan 
maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal 
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tentang ketentuan umum. Hal ini sbgmn 
dimaksud dalam petunjuk no. 98 huruf c, 
Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Peraturan Perundang-Undangan. 

- Tujuan dapat dituangkan dalam ketentuan 
umum atau dalam Naskah Akademiknya.  

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan tujuan penataan ruang di 
kawasan Jakarta, Bogor, Depok,Tangeran,Bekasi, 
Puncak dancianjur   diubah dan dimasukkan 
dalam Bab I Ketentuan Umum atau tercermin 
dalam Naskah Akademik 

Perlu perubahan  
Pasal 5 
 

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu 
butir pada pasal 1 tentang ketentuan umum. 
 

 
55. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan 

Ketenagakerjaan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 178 
Ayat (2) 

Dasar pendelegasian PP ini yaitu Pasal 178 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Bunyi Pasal 178 ayat (2) bahwa 
Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 
Keputusan Presiden namun produk hukum yang 
dikeluarkan untuk melaksanakan perintah Pasal 178 
ayat (2) ini justru Peraturan Presiden  Nomor 21 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 1021

Rekomendasi  Penjelasan  

Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan 
ini. Hal ini perlu dicermati karena terdapat 
perbedaan mendasar antara Peraturan Presiden 
dengan Keputusan Presiden.  Peraturan Presiden 
merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran 
ketentuan pasal dari Undang-Undang atau Peraturan 
Pemerintah dan/atau dalam rangka melaksanakan 
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan atau 
lebih tepatnya Peraturan Presiden bersifat 
mengatur/regelling sedangkan Keputusan Presiden 
lebih bersifat penetapan/beschikking. Sehingga perlu 
dicermati terlebih dahulu apakah perubahan jenis 
perundang-undangan yang dipilih ini merupakan 
kekeliruan sejak dalam Penyusunan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang dalam Pasal 178 ayat (2) memerintahkan 
pengaturan dalam Keputusan Presiden atau di 
kemudian hari disadari bahwa ada kekeliruan dalam 
penentuan jenis perundang-undangan yang akan 
melaksanakan perintah PUU yang diatasnya lalu jenis 
PUU yang seyogianya untuk melaksanakan delegasi 
UU inilah yang diubah tanpa perlu mengubah 
substansi Undang-Undang yang memerintahkan 
pendelegasiannya yaitu Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu sendiri. 
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56. Peraturan Presiden  Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 
Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan 

 

Rekomendassi Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2  

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu 
butir pada pasal 1 tentang ketentuan umum. 

Perlu perubahan  
Pasal 6 
 

Tujuan Penataan ruang kawasan sepatutnya termuat 
didalam penjelasan umum undang-undang maupun 
naskah akademik. Kalaupun tetap disebutkan, 
seharusnya disebutkan di dalam salah satu butir 
pasal 1 tentang ketentuan umum. 

 
57. Peraturan Presiden  Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan 
Takalar 

 

Rekomeendasi Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 6 
 

Tujuan UU pada dasarnya telah tercermin dalam 
konsiderans menimbang dan lebih rincci tercantum 
dalam dalam penjelasan umum pada lampiran 
undang-undang. dan lebih rinci lagi terdapat dalam 
naskah akademiknya. Jika ketetentuan mengenai 
tujuan ini dibtuhkan dalam suaut peraturan 
perundang-undangan maka dirumuskan dalam salah 
satu butir pasal tentang ketentuan umum. Hal ini 
sbgmn dimaksud dalam petunjuk no. 98 huruf c, 
Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Peraturan Perundang-Undangan. 
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Perlu perubahan  
Pasal 26 
 

Perlu dijelaskan “ketentuan peraturan perundang-
undangan” yang dimaksud. Sehingga jelas apa yang 
menjadi acuan penetapan fasilitas pendukung lalu 
lintas dan angkutan jalan, karena mengingat puu ini 
berjenis Peraturan Presiden yang seharusnya 
sifatnya melaksanakan peraturan yang 
mendelegasikannya sehingga harus lebih konkret.  

 
58. Peraturan Presiden  Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo 
 

Rekomenddasi Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 3 
 

Kata “berperan” sebaiknya diganti menjadi “harus 
digunakan” sehingga memiliki nilai ketegasan dalam 
normanya dan wajib untuk dilaksanakan (memiliki 
operator norma). 

 
59. Peraturan Presiden  Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 3 
 

Kata “berperan” sebaiknya diganti menjadi “harus 
digunakan” sehingga memiliki nilai ketegasan dalam 
normanya dan wajib untuk dilaksanakan (memiliki 
operator norma).  
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Perlu perubahan  
Pasal 6 
 

Penyebutan tujuan penataan ruang kawasan BBK 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Jika sangat 
diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk 
penulisan norma yang benar agar dapat 
dioperasionalkan. Oleh karena itu perlu ditambahkan 
kata “harus” sebagai operator norma tersebut. 
Sehingga norma ini memiliki konsekuensi jika tidak 
tercapai tujuannya. 

 
60. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan 

Ketahanan Pangan 
 

Rekoomendasi Penjelasan  

Perlu mencabut 
Peraturan Presiden 
Nomor 83 Tahun 
2006 tentang 
Dewan Ketahanan 
Pangan  

Sesuai amanat Pasal 126 dan Pasal 151 UU No 18 
Tahun 2012 tentang Pangan, perlu dibentuk Lembaga 
di bawah Presiden paling lambat November 2015. 
Sehingga Peraturan Presiden ini perlu perlu dicabut 
diganti Peraturan Presiden baru tentang lembaga baru 
yang langsung di bawah Presiden. 

 
61. Peraturan Presiden  Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya 
 

Rekomendasi  Penjelasaan 

Perlu perubahan  
Pasal 3 
 

Kata “berperan” sebaiknya diganti menjadi “harus 
digunakan” sehingga memiliki nilai ketegasan dalam 
normanya dan wajib untuk dilaksanakan (memiliki 
operator norma).  
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Perlu perubahan  
Pasal 21 ayat (7) 
 

Pasal berbunyi: “...  sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” Ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang dimaksud 
harus dijelaskan agar perpres ini sebagai aturan 
pelaksana dapat lebih konkret dan operasional. 

 
62. Peraturan Presiden  Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 3 
 

Kata “berperan” sebaiknya diganti menjadi “harus 
digunakan” sehingga memiliki nilai ketegasan dalam 
normanya dan wajib untuk dilaksanakan (memiliki 
operator norma). 

 
63. Peraturan Presiden  Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 3 
 

Pasal berbunyi: “Rencana Tata Ruang Kawasan 
Danau Toba “berperan” sebagai alat operasionalisasi 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ....” 
Kata “berperan” sebaiknya diganti menjadi “harus 
digunakan” sehingga memiliki nilai ketegasan dalam 
normanya dan wajib untuk dilaksanakan (memiliki 
operator norma).  

Perlu perubahan  
Pasal 6 

Penyebutan tujuan penataan ruang kawasan Danau 
Toba tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
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 (tidak memiliki operator norma). Jika sangat 
diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk 
penulisan norma yang benar agar dapat 
dioperasionalkan.  Perlu ditambahkan kata “harus” 
sebagai operator norma tersebut. Sehingga norma 
ini memiliki konsekuensi jika tidak tercapai 
tujuannya. 

 
64. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
 

Rekomendasi  Penjjelasan 

Perlu perubahan  
Pasal 2  
 

Berdasarkan teknik penyusunan PUU, suatu 
Peraturan tidak memerlukan pasal tersendiri yang 
mengatur tentang ruang lingkup 

Perlu perubahan  
Pasal 3  

Peran, fungsi dan tujuan seharusnya masuk ke dalam 
BAB I Ketentuan Umum 

Perlu perubahan  
Pasal 9 ayat (1) 
 

Pemberian singkatan NKRI seharusnya sudah 
diberikan sejak Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum atau 
apabila tidak dicantumkan berulang-ulang dalam 
pasal lain maka tak perlu diberikan singkatan 

Perlu perubahan  
Pasal 17 
 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan untuk menetapkan fasilitas pendukung 
lalu lintas dan angkutanjalan 
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Rekomendasi  Penjjelasan 

Perlu perubahan  
Pasal 21 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan terkait pengaturan alur pelayaran 

Perlu perubahan  
Pasal 46 ayat (3) 
Pasal 49 ayat (3) 
Pasal 50 ayat (3) 
Pasal 52 ayat (3) 
Pasal 81  

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan terkait pengaturan tersebut  

Perlu perubahan Pasal 
89 ayat (3) 

Perlu diperjelas bagaimana kriteria kegiatan yang 
dapat menganggu fungsi pusat pelayanan pintu 
gerbang  

 
65. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2  
 

Berdasarkan teknik penyusunan PUU, suatu 
Peraturan tidak memerlukan pasal tersendiri yang 
mengatur tentang ruang lingkup 

Perlu perubahan  
Pasal 3  

Peran, fungsi dan tujuan seharusnya masuk ke dalam 
BAB I Ketentuan Umum 

Perlu perubahan  
Pasal 17 
 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan untuk menetapkan fasilitas pendukung 
lalu lintas dan angkutanjalan 
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Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan P 
asal 21 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan terkait pengaturan alur pelayaran 

Perlu perubahan  
Pasal 45 ayat (3) 
Pasal 47 ayat (3) 
Pasal 64 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan terkait pengaturan tersebut  

Perlu perubahan 
 Pasal 83 ayat 
(3)  

Keterangan mengenai PLTU, PLTM, PLTGB, PLTMG, 
PLTB, PLTS sebaiknya tidak disngkat mengingat di 
ketentuan umum juga tidak memberi singkatan 

 
66. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2  
 

Berdasarkan teknik penyusunan PUU, suatu 
Peraturan tidak memerlukan pasal tersendiri yang 
mengatur tentang ruang lingkup 

Perlu perubahan  
Pasal 3  

Peran, fungsi dan tujuan seharusnya masuk ke dalam 
BAB I Ketentuan Umum 

Perlu perubahan  
Pasal 17 ayat (7) 
 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan untuk menetapkan fasilitas pendukung 
lalu lintas dan angkutan jalan 

Perlu perubahan  
Pasal 18 ayat (5) 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan untuk menetapkan fasilitas operasi kereta 
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 api 

Perlu perubahan  
Pasal 22 ayat (5) 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan terkait pengaturan alur pelayaran 

Perlu perubahan  
Pasal 33 ayat (7)  

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan 

Perlu perubahan  
Pasal 34 ayat (4) 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan  

Perlu perubahan  
Pasal 35 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan 

Perlu perubahan  
Pasal 51 ayat (3) 
Pasal 52 ayat (3) 
Pasal 64 ayat (3) 
Pasal 77 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan terkait pengaturan tersebut  

Perlu perubahan  
Pasal 110 huruf c 

Perlu diperjelas kegiatan seperti apa yang dapat 
menggangu fungsi kawasan zona B6 

Perlu perubahan  
Pasal 129  

“masyarakat” harus diawali dengan huruf kapital  
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67. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata 
Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2  

Berdasarkan teknik penyusunan PUU, suatu 
Peraturan tidak memerlukan pasal tersendiri yang 
mengatur tentang ruang lingkup 

Perlu perubahan  
Pasal 3  

Peran, fungsi dan tujuan seharusnya masuk ke dalam 
BAB I Ketentuan Umum 

Perlu perubahan  
Pasal 9 ayat  (1)  
 

Seharusnya singkatan NKRI diberikan pada 
Ketentuan Umum Pasal 1 atau tidak perlu diberikan 
singkatan. 

Perlu perubahan  
Pasal 17 ayat (7) 
 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan untuk menetapkan fasilitas pendukung 
lalu lintas dan angkutan jalan 
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Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 22 ayat (5) 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan terkait pengaturan alur pelayaran 

Perlu perubahan  
Pasal 32 ayat (7)  

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan 

Perlu perubahan  
Pasal 33 ayat (4) 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan  

Perlu perubahan  
Pasal 35 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan 

Perlu perubahan  
Pasal 42  (1) 
Pasal 46 (3) 
Pasal 49 (4) 
Pasal 50 (3) 
Pasal 61 (3) 
Pasal 73 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan terkait 
 pengaturan tersebut  

 
68. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara Dan 
Provinsi Papua Barat 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 2  
 

Berdasarkan teknik penyusunan PUU, suatu 
Peraturan tidak memerlukan pasal tersendiri yang 
mengatur tentang ruang lingkup 
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Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 3  

Peran, fungsi dan tujuan seharusnya masuk ke dalam 
BAB I Ketentuan Umum 

Perlu perubahan  
Pasal 17 ayat (7) 
 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan untuk menetapkan fasilitas pendukung 
lalu lintas dan angkutanjalan 
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Perlu perubahan  
Pasal 21 ayat (5) 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan terkait pengaturan alur pelayaran 

Perlu perubahan  
Pasal 23 ayat (4) 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan  

Perlu perubahan  
Pasal 32 ayat (7)  

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan 

Perlu perubahan  
Pasal 33 ayat (4) 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan  

Perlu perubahan  
Pasal 34 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan 

Perlu perubahan  
Pasal 45 (3) 
Pasal 47  (3) 
Pasal 48  (3) 
Pasal 60  (3) 
Pasal 73 

Perlu diperjelas instrument hukum apa yang 
digunakan terkait pengaturan tersebut  

Perlu perubahan Pasal 
81 ayat (4) huruf c 

Perlu diperjelas kegiatan seperti apa yang dapat 
menggangu fungsi pusat pelayanan 

Perlu perubahan  
Pasal 89 ayat (3) 
 

Keterangan mengenai PLTU, PLTM, PLTGB, PLTMG, 
PLTB, PLTS sebaiknya tidak disngkat mengingat di 
ketentuan umum juga tidak memberi singkatan  
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69. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan 
Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu dilakukan 
kajian kembali 
dengan melakukan 
cost and benefit 
analysis terhadap 
kebolehan 
penambangan 
bawah tanah di 
kawasan hutan 
lindung. 

- Nama UU 
- Dasar Hukum UU 
- Politik hukum UU 

Menurut Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
dinyatakan bahwa Perpres berisi materi yang 
diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan 
PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan 
kekuasaan Pemerintahan.  
Perpres ini melaksanakan perintah Pasal 5 ayat (2) PP 
No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan  PP No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas PP No. 24 Tahun 2010 tentang 
Penggunaan Kawasan Hutan.  
Catatan: 
Dari segi ketepatan materi muatan tidak masalah, 
namuan perlu dipertimbangkan dari segi substansinya, 
apakah Hutan Lindung untuk pungutan hasil hutan 
bukan kayu (Pasal 26 ayat (1) UU 41/1999), juga 
termasuk penambangan?, mengingat proses 
penambangan sangat rentan resiko pasca 
penambangannya. Jika dilakukan dengan pola 
pertambangan bawah tanah (Pasal 5 ayat (1) PP 
24/2010), apakah dimungkinan dilakukan dengan tidak 
mengakibatkan: 1. turunnya permukaan tanah; 2. 
berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara 
permanen; dan 3.  terjadinya kerusakan akuiver air 
tanah? 

Perlu Perubahan 
Pasal 1 

Dalam pasal 8 dst terjadi pergantian istilah dari Pasal-
pasal sebelumnya yaitu Pemohon izin menjadi 
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Rekomendasi  Penjelasan  

Pemegang izin. Dalam pemahamannya, pemohon izin 
adalah pihak perorangan yang mengajukan 
permohonan izin penggunaan kawasan hutan lindung, 
sedangkan pemegang izin adalah pihak yang telah 
menerima izin atau permohonan izin yang diajukannya 
telah memnuhi seluruh persyaratan & kewajiban telah 
diterima oleh Menteri. 
Perlu penambahan poin definisi tentang Pemohon dan 
Pemegang izin. 

Perlu Perubahan   
Pasal 4 

Izin penggunaan kawasan hutan dapat diajukan oleh 
pimpinan perusahaan badan hukum Indonesia. Badan 
Hukum Indonesia yang dimaksud harus diselidiki 
apakah benar terdaftar di Indonesia dan apakah 
pemilik BHI sama dengan yang akan 
menggunakan/mengelola kawasan hutan.  
Perlu ditambahkan direksional bahwa perlu dipastikan 
apakah pihak/badan hukum yang mengajukan harus 
sama dengan pihak yang akan melakukan pengelolaan 
kawasan hutan. Jika di kemudian hari ditemukan 
ketidaksamaan pihak tersebut dengan proses 
pembuktian maka wajib dijatuhkan sanksi 
(administratif). 
Pasal ini memiliki celah untuk melahirkan 
penyalahgunaan izin penggunaan kawasan hutan. 
 
Tidak sesuai dengan asas Keseimbangan, keserasian, 
dan keselarasan, dengan indikator: tidak 
mengedepankan prinsip kehati-hatian. 
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Perlu Perubahan   
Pasal 5 

Pasal 5 mengatur tentang teknis permohonan izin 
penggunaan kawasan hutan lindung yang diajukan 
tertulis oleh Pemohon kepada Menteri dengan 
tembusan pejabat berwenang lainnya, salah satunya 
menteri yang salah satunya bertanggungjawab di 
bidang lingkungan hidup. Sejak Perpres No. 16 Tahun 
2015 tentang KLHK diterbitkan bahwa perubahan 
nomenklatur terjadi, sehingga kementerian di bidang 
kehutanan dan kementerian di bidang lingkungan 
hidup menjadi satu dalam Kementerian Lingkungan 
Hidup & Kehutananan.         

Perlu Perubahan   
Pasal 6 ayat (5) 

Pasal ini seharusnya membuat kategori siapa pihak 
yang dapat mengajukan permohonan izin penggunaan 
kawasan hutan lindung, apakah WNI atau non-WNI. 
Namun pengaturannya seharusnya hanya boleh 
diajukan oleh WNI.  
Perlu penambahan poin tentang persyaratan bahwa 
yang boleh mengajukan permohonan izin adalah WNI. 

Perlu Perubahan   
Pasal 6 ayat (5) huruf 
f 

Harus ditentukan berapa lama tenggang waktu yang 
diberikan kepada Pemohon setelah mendapatkan 
persetujuan prinsip untuk membuat pernyataan 
kesanggupan di hadapan notaris. Karena sebuah 
pernyataan yang dibuat secara tertulis di hadapan 
Notaris tidak berlaku surut apabila terjadi dampak dari 
penambangan bawah tanah dalam kawasan hutan 
lindung. 

Perlu Perubahan   
Pasal 9 huruf g 

Pasal 9 huruf g mengatur tentang pelaporan 
pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Menteri 
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salah satunya bertanggung jawab di bidang lingkungan 
hidup. Sejak Perpres No. 16 Tahun 2015 tentang KLHK 
diterbitkan bahwa perubahan nomenklatur terjadi, 
sehingga kementerian di bidang kehutanan dan 
kementerian di bidang lingkungan hidup menjadi satu 
dalam Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutananan.   

Perlu Perubahan   
Pasal 11 

Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung seharusnya 
tidak dapat dialihkan, mengingat identitas atau asal-
usul pemohon harus jelas. Bisa terjadi penyelewengan 
identitas, misalnya apabila pemegang izin pertama 
adalah WNI, namun dialihkan kepada pemegang baru 
yaitu non WNI. Maka akan terjadi permasalahan 
hukum di sini.  

Perlu Perubahan 
Pasal 12 ayat (2) 

Keanggotaan Tim Monev salah satunya terdiri dari 
Lembaga REDD+ yang saat ini telah dibubarkan. Oleh 
karena itu pasal ini perlu diubah dengan menghapus 
pencantuman Lembaga REDD+. 

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Penyebutan tujuan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam 
(KSA) dan Kawasan Pelestarian ALam(KPA), karena 
tidak akan operasional (tidak memiliki operator 
norma). Tujuan  Pengelolaan Kawasan Suaka Alam 
(KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dapat 
dituangkan dalam penjelasan umum dalam lampiran 
undang-undang dan dalam naskah akademiknya.Jika 
ketetentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam 
suatuperaturan perundang-undangan, maka 
dirumuskan dalam salah satu butir pasa1 tentang 
ketentuan umum yang terdapat pada petunjuk no. 98 
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huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir 
pada pasal 1 tentang ketentuan umum. 

Pertahankan Pasal 50 
  

Pasal 50: 
Masyarakat berhak:  
a. mengetahui rencana pengelolaan KSA dan KPA;  
b. memberi informasi, saran, serta pertimbangan 
dalam penyelenggaraan KSA dan KPA;  
c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
KSA dan KPA; dan  
d. menjaga dan memelihara KSA dan KPA. 

Pertahankan Pasal 49 Pasal 49: 
(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota harus 
memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan 
KPA dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraannya. 

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pengembangan kapasitas masyarakat dan 
pemberian akses pemanfaatan KSA dan KPA. 

(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:  
a. pengembangan desa konservasi;  
b. pemberian akses untuk memungut hasil 
hutan bukan kayu di zona atau blok tradisional 
atau pemanfaatan tradisional;  
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c. fasilitasi kemitraan antara pemegang izin 
pemanfaatan hutan dengan masyarakat; 
dan/atau d. pemberian izin pengusahaan jasa 
wisata alam.  

(4) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b diberikan oleh Kepala Unit 
Pengelola sesuai dengan rencana pengelolaan.  

(5) Dihapus.  
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemberdayaan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) 
diatur dengan Peraturan Menteri.” 

Perlu Perubahan 
Pasal 43 

Terbukanya ‘keran’ yang besar bagi pihak selain 
pemerintah dalam kerjasama penyelenggaraan 
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 
dapat dipertimbangkan untuk diatur lebih detil terkait 
mekanisme kerjasamanya. Apalagi frasa ‘pihak lainnya’ 
dapat ditafsirkan lembaga atau pihak manapun dapat 
diajak bekerjasama. Oleh karena itu  perlu diatur ruang 
lingkup kerjasama lebih detil khususnya dengan 
Lembaga Internasional. 

 
70. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di 

Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 10 ayat (2) 

Rumusan pasal menjelaskan adanya peluang setiap 
warga untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber 
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daya yang dituangkan dalam pasal 10 ayat (2) yaitu 
akses publik, namun tidak dijelaskan kemungkinan 
perilah yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya 
peluang warga negara untuk mendapatkan akses 
pemanfaatan sumber daya. 

Perlu Perubahan 
Pasal 33  

Rumusan pasal menjelaskan bahwa peraturan yang 
telah ada dan tidak bertentangan dengan perpres ini 
tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya 
peraturan pelaksanaan yang baru, namun tidak ada 
penjelasan mengenai tindakan yang harus diambil 
apabila ada peraturan baru yang tumpang tindih. 
 

 
71. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu penataan 
kewenangan 
pembinaan dan 
pengawasan 
perusahaan yang 
bergerak disektor 
usaha hulu dan 
hilir. Pemerintah 
seharusnya hanya 
sebagai regulator. 

Dalam Pasal 1, 2, dan 3 Peraturan Presiden Nomor 9 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi disebutkan 
bahwa Tugas menteri ESDM adalah membina, 
mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan 
pengelolaan kegiatan usaha hulu dan hilir. Seharusnya 
tugas pembinaan dan pengawasan diserahkan saja ke 
perusahaan negara yang menangai usaha hulu dan hilir 
pemerintah hanya sebagai regulator. Begitu juga 
dengan tugas pengendalian, pengawasan, dan evaluasi 
diserahkan saja kepada perusahaan negara yang 
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bergerak dibidang migas, karena SKK migas juga 
merupakan perwakilan negara sehingga kedaulatan 
negara bisa tetap terjaga. Komisi pengawas yang 
dibentuk 
semua berasal dari unsur pemerintah, seharusnya 
pengawas diserahkan pada unsur diluar pemerintah 
yang berkompeten dan mereka melaporkan hasilnya 
kepada menteri ESDM. 
Penataan Struktur organsiasi SKK mIgas sesuai pasal 7 
Perptres 9 tahun 2013 dilakukan oleh Menteri, namun 
justru kepala SKK MIgas bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden. Walaupun menteri adalah pembantu 
Presiden yang setiap hasil pelaksanaannya wajib 
dilaporkan ke Presiden namun karena posisi SKK Migas 
ada dalam lingkungan Kementerian ESDM seharusnya 
setiap hasil kegiatannya dilaporkanke Menteri ESDM. 

 
72. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 6 

Pasal ini berbunyi: “Susunan organisasi dan tata kerja 
Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.” 
PUU yang dimaksud seharusnya sudah disebutkan apa 
jenis dan hierarki. Susunan orta suatu K/L diatur oleh 
Peraturan Menteri, maka harus disebutkan “Susunan 
organisasi dan tata kerja Badan sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri.” 

 
73. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas 

Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu ditinjau ulang 
agar kebijakan yang 
berkenaan dengan 
keamanan dan 
keselamatan di 
wilayah perairan 
Indonesia dan 
wilayah yuridiksi 
Indonesia di 
tentukan dan 
disebutkan 
personel tim yang 
terlibat tidak hanya 
sekedar Pokja yang 
sifatnya ad-hoc, jadi 
harus dirinci 
dengan jelas 

Dari pasal 2 Peraturan Presiden Nomor115 Tahun 
2015 tentang satuan tugas pemberantasan 
penangkapan ikan secara illegal ini, Satgas memiliki 
tugas yang sangat besar sekali dalam penegakan 
hukum IUU Fishing. Bahkan dapat memanfaatkan 
perosonil, sarana prasarana yang dimiliki oleh instansi 
lain seperti TNI AL, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, 
Bakamla, Satker Khusus Usaha Hulu Migas, PT 
Pertamina dan bahkan terbuka untuk institusi lainnya.  
Yang di maksud institusi lainnya juga tidak ada 
penjelasan lebih lanjut. 
Selain bertugas dalam penindakan kegiatan 
penangkapan ikan secara ilegal sebagaimana diatur 
dalam ayat 1, satgas ini masih diberi tugas lagi 
melakukan penindakan terhadap kegiatan perikanan 
yang tidak dilaporkan (unreported fishing). Ketentuan 
dalam pasal 3 ayat b, kewenangan satgas memiliki 
kemiripan dengan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), 
yaitu sebagai melakukan koordinasi, tapi kewenangan 
Satgas dalam melakukan koordinasi lebih diperluas 
lagi instansinya. Pada ayat d, satgas berwenang 
melaksanakan komando dan pengendalian yang 
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meliputi kapal, pesawat udara dan teknologi lainnya 
dari TNI AL. Kewenangan ini bertentangan dengan UU 
Nomor 3 Th 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam 
Pasal 18 ayat 2 dikatakan bahwa ”Hanya Panglima TNI 
yang menyelenggarakan strategi dan Operasi Militer, 
pembinaan profesi dan kekuatan militer.” Dengan 
demikian, penggunaan kekuatan TNI hanya menjadi 
kewenangan Panglima TNI atas perintah Presiden. 
Hal ini sejalan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 
tentang TNI dimana dikatakan bahwa ” Tidak ada 
lembaga manapun yang bisa memerintahkan 
kekuatan TNI kecuali Panglima TNI atas perintah 
Presiden. Kemudian Panglima TNI akan menugaskan 
Pangkotama (Panglima Komando Utama) dalam 
melaksanakan tugasnya. Sementara dalam Pasal 4 
ayat 1 Peraturan Presiden 115 inimenyebutkan 
bahwa pelaksana harian satgas adalah Wakil Kepaa 
Staf Angkatan Laut (Wakasal). Sebagaimana kita 
ketahui dalam organisasi TNI berlaku system 
komando dan pengendalian TNI, Wakasal tidak 
memiliki kewenangan untuk melaksanakan komando 
dan pengendalian karena wewenang tersebut hanya 
dimiliki oleh para Panglima Armada. 
Seharusnya perumusan kebijakan yang berkenaan 
dengan keamanan dan keselamatan di wilayah 
perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia di 
tentukan dan disebutkan personel tim yang terlibat 
tidak hanya sekedar Pokja yang sifatnya ad-hoc, jadi 
harus dirinci dengan jelas. 
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74. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan 
Kelautan Indonesia 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 5 

- Penyebutan fungsi kebijakan kelautan Indonesia 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Fungsi dapat 
dituangkan dalam penjelasan umum dari UU, 
ketentuan umum atau dalam Naskah 
Akademiknya.  

- Fungsi sifatnya umum (seperti asas, maksud dan 
tujuan) sehingga tidak perlu dirumuskan tersendiri 
dalam pasal atau bab.Hal ini sejalan dengan 
petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam 
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan 
tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan fungsi diubah dan dimasukkan 
dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan 
umum atau tercermin dalam Naskah Akademik 

Perlu Perubahan 
Pasal 5 

   Pasal 5  
Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:  
a. pedoman bagi kementerian/lembaga dan 
pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, 
pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi 
pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan 
Poros Maritim Dunia; dan b. acuan bagi masyarakat 
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dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan 
pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan 
Poros Maritim Dunia. 
 
Analisa: rumusan pasal menejelaskan mengenai 
adanya ketentuan yang menjelaskan adanya peranan 
antara pemerintah pusat/kementrian/ lembaga dan 
pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, 
pelaksanaan, serta pemantauan dan evalusai 
pembangunan sektor kelautan tetapi tidak ada 
ketentuan yang dengan jelas mengenai pembagian 
kewenangan antara pusat dna daerah. 

 
75. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri, 
Atau IUPHHK Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor 
8 Tahun 2014 perlu 
dicabut dan diatur 
dengan PP 

Ditinjau dari konsiderans menimbangnya, maka dapat 
diketahui bahwa peraturan ini dalam rangka 
melaksanakan Pasal l 41 UU No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 19 Tahun 2004. Namun dalam Pasal 31 ayat (2) 
secara tegas diamanatkan agar pengaturan mengenai 
pembatasan pemanfaatan hutan untuk menjamin asas 
keadilan, pemerataan dan kelestarian, diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. Oleh karenanya, Permenhut 
No. 8 Tahun 2014 direkomendasikan untuk dicabut 
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dan diatur dengan PP. 

Perlu Perubahan  
Pasal 5 

Pasal 5 ayat (1) memberikan batas maksimum bagi 
pemegang IUPHHK  pada hutan produksi sebanyak 2 
izin, baik kepada 1 perusahaan maupun 1 induk 
perusahaan (korporasi). Batas maksimum luas IUPHHK 
adalah 50.000 hektar, sebaiknya untuk menghindari 
potensi rusaknya hutan yang luas, sebaiknya 
pemberian 2 izin hanya deberikan pada kawasan hutan 
yang berbeda (tidak boleh ada 2 IUPHHK dalam 1 
kawasan hutan), baik di wilayah Provinsi Papua Barat 
maupun bukan.  
Tidak sesuai dengan asas Keseimbangan, Keserasian, 
Dan Keselarasan, indikator: Adanya ketentuan yang 
memberikan pembatasan pada kepentingan individu 
dan korporasi. 

Perlu Perubahan 
Pasal 7 

Toleransi kelebihan luasan IUPHHK sebanyak 5% dari  
batas maksimal 50.000 hektar (atau sebanding dengan 
2.500 hektar), sebaiknya ditinjau kembali, agar lebih 
memenuhi prinsip ketertiban dan kepastian hukum. 
Tidak sesuai dengan asas Keseimbangan, Keserasian, 
Dan Keselarasan dan Ketertiban dan asas  kepastian 
hukum. Dengan indikator: tidak mengedapnkan 
pripnsip kehati-hatian. 
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76. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam 
Pakai Kawasan Hutan Dasar Hukum 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu dilakukan 
pengkajian lebih jauh 
terhadap keberadaan 
Peraturan menteri ini 

Pasca pengesahan UU No. 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang, dikeluarkan PP 
No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP 
No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan 
Hutan. Atas dasar PP inilah dikeluarkan Permen 
P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang memberikan izin 
bagi penggunaan kawasan bagi daerah yang luas 
hutannya lebih dari 30% dari luas DAS/Pulau dan/atau 
Provinsi dengan kompensasi membayar PNBP, dalam 
praktek bisa dibuka pertambangan di wilayah hutan. 
Akibatnya, banyak lubang bekas tambang yang berada 
di kawasan hutan tidak direklamasi. Hal ini tentu 
mengganggu kelestarian kawasan hutan pada 
umumnya. Penerbitan izin pinjam pakai untuk operasi 
produksi seluas457.614 ha hingga 2015, tetap 
merupakan ancaman serius bagi hutan dan lingkungan 
di Indonesia bukan saja karena dampak pertambangan 
yang bersifat multidimensi dan lintas ekosistem, tetapi 
juga telah diterbitkannya izin pinjam pakai untuk 
eksplorasi seluas 3.328.884,89 hektar hingga 2015. 
Mencermati perilaku usaha pelaku bisnis di sektor 
Hutan Tanaman Industri yang hanya berorientasi 
mengambil hutan alam sebagai bahan baku pabrik 
bubur kayu dan kertas, dengan konsesi yang sangat 
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luas sedangkan progres penanaman hanya 56%, maka 
resiko pengurangan hutan alam akan terus meningkat 
untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pelaku usaha 
industri HTI. 

Perlu dilakukan 
pengkajian lebih jauh 
secara politik hukum 
terhadap keberadaan 
Peraturan menteri ini 

Pasca pengesahan UU No. 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang, dikeluarkan PP 
No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP 
No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan 
Hutan. Atas dasar PP inilah dikeluarkan Permen 
P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang memberikan izin 
bagi penggunaan kawasan bagi daerah yang luas 
hutannya lebih dari 30% dari luas DAS/Pulau dan/atau 
Provinsi dengan kompensasi membayar PNBP, dalam 
praktek bisa dibuka pertambangan di wilayah hutan. 
Akibatnya, banyak lubang bekas tambang yang berada 
di kawasan hutan tidak direklamasi. Hal ini tentu 
mengganggu kelestarian kawasan hutan pada 
umumnya. 
Penerbitan izin pinjam pakai untuk operasi produksi 
seluas457.614 ha hingga 2015, tetap merupakan 
ancaman serius bagi hutan dan lingkungan di 
Indonesia bukan saja karena dampak pertambangan 
yang bersifat multidimensi dan lintas ekosistem, tetapi 
juga telah diterbitkannya izin pinjam pakai untuk 
eksplorasi seluas 3.328.884,89 hektar hingga 2015. 
Mencermati perilaku usaha pelaku bisnis di sektor 
Hutan Tanaman Industri yang hanya berorientasi 
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mengambil hutan alam sebagai bahan baku pabrik 
bubur kayu dan kertas, dengan konsesi yang sangat 
luas sedangkan progres penanaman hanya 56%, maka 
resiko pengurangan hutan alam akan terus meningkat 
untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pelaku usaha 
industri HTI. 

Perlu Perubahan asal 
5 ayat (2) hrf a dan b 
 
 
 
 
 

Kompensasi pengusahaan kawasan hutan di luar 
kegiatan hutan, dengan membayar PNBP dan 
melakukan penanaman utk rehabilitasi hutan 
hendaknya ditentukan secara kumulatif, bukan 
alternative. Sehingga harus dilakukan keduanya. Hal ini 
dalam rangka melindungi kelestarian hutan itu sendiri. 
Dalam normanya tidak disebutkan apakaj ini kumulatif 
ataupun alternatuf, karena kedua piliahan tersebut 
tidak diberikan kata “dan” ataupun “atau”. Sehingga 
hal ini berpotensi multi tafsir. 
Norma ini juga berpotensi tidak memenuhi asas 
KEseimbangan, Keserasian dan Keserasian, karena 
tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian.  

Perlu Perubahan 
Pasal 9 ayat (3)   
Sebaiknya juga 
dirujuk ketentuan 
PUU yang dimaksud. 

Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a perlu ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) pada saat WPN menjadi WUPK sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 11 ayat (2) 
Sebaiknya dirujuk 
ketentuan PUU yang 

- Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk 
kegiatan penambangan dengan pola 
pertambangan bawah tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 
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dimaksud. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

- Tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja 
yang terkait, sehingga kurang jelas. 

Perlu Perubahan 
Pasal 14 ayat (4)  
Sebaiknya dirujuk 
ketentuan PUU yang 
dimaksud. 

- Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:  
a. Izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan 
dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan 
yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan 

- Tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja 
yang terkait, sehingga kurang jelas. 

Perlu Perubahan 
Pasal 15 ayat (3) 
Sebaiknya dirujuk 
ketentuan PUU yang 
dimaksud. 

- Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)   
meliputi:  
a. Izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-
UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL 
atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan 

- Dalam ketentuan tersebut PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

Perlu Perubahan 
Pasal 16 ayat (4) dan 
ayat (6) agar tidak 
terjadi multi tafsir 

- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan 
rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Gubernur dianggap telah 
memberikan rekomendasi.  

- (6) Dalam hal Direktur Utama Perum Perhutani 
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tidak memberikan pertimbangan teknis dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), Direktur Utama Perum Perhutani dianggap 
telah memberikan pertimbangan teknis.  

- Ketentuan ini di dalam praktek akan menimbulkan 
multi interpretasi, kapan suatu permohonan 
rekomendasi benar-benar diberikan oleh 
Gubernur dan kapan diberikan karena otomatis 
karena jangka waktu berakhir. Setidaknya 
seharusnya di dalam aturan disebutkan bahwa 
pada saat suatu rekomendasi diperoleh karena 
berakhirnya jangka waktu 30 hari, sebelumnya 
ada peringatan pada Gubernur dan Dirut 
Perhutani sehingga pejabat yang bersangkutan 
memang mengetahui persis terkait permohonan 
rekomendasi. Hal ini guna menghindari alasan 
akibat lalai secara administratif. Di dalam 
pertimbangan pemberian izin pinjam pakai 
kawasan hutan juga sebaiknya ada pembeda 
apakah rekomendasi diberikan berdasarkan 
rekomendasi dari Gubernur atau karena lewat 
jangka waktu 30 hari tesebut. 

Perlu Perubahan 
Pasal 22 huruf e,  
huruf g dan huruf k 
dengan 
menyebutkan PUU 
yang dirujuk 

- Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan 
setelah mendapat penetapan batas areal kerja izin 
pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib:  
e. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; 
g. membayar Provisi Sumber Daya Hutan 
(PASALDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan; 
k. melaksanakan perlindungan hutan atas areal 
izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

- Dalam ketentuan tersebut PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 
Sebaiknya dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu Perubahan 
Pasal 24 huruf c dan 
d dengan 
menyebutkan PUU 
yang dirujuk 

- Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk 
kegiatan survei dan eksplorasi hanya dikenakan 
kewajiban: 
a.  membayar ganti rugi nilai tegakan kepada 

pemerintah apabila areal yang dimohon 
merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi 
seluas yang digunakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;  

b.  melaksanakan perlindungan hutan pada 
areal izin pinjam pakai kawasan hutan dan 
areal sekitar izin sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan; 

- Dalam ketentuan tersebut PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 
Sebaiknya dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu Perubahan 
Pasal 27 ayat (3) 
dengan 
menyebutkan PUU 
yang dirujuk 

- Tata cara pelaksanaan pembayaran PASALDH dan 
DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

- Dalam ketentuan tersebut PUU nya tidak 
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disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

- Sebaiknya dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu Perubahan 
Pasal 30 ayat (2) 
dengan 
menyebutkan PUU 
yang dirujuk 

- (2) Kegiatan tata batas atas kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

- Dalam ketentuan tersebut PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 

- Sebaiknya dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu Perubahan 
Pasal 32 ayat (4) 
Sebaiknya 
disebutkan PUU yang 
dirujuk 

- Serah terima tanaman reboisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah 
tanaman hasil reboisasi dinilai berhasil 
berdasarkan ketentuan  
peraturan perundang-undangan. 

- Dalam ketentuan tersebut PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
terkait, sehingga kurang jelas. 
Sebaiknya dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud. 

Perlu Perubahan 
Pasal 45 ayat (4) 
dengan 
menyebutkan PUU 
yang dirujuk 

- Apabila barang bergerak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tidak dikeluarkan dari kawasan 
hutan sampai dengan batas waktu yang 
ditetapkan, maka dilelang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang 
Undangan 

- Dalam ketentuan tersebut PUU nya tidak 
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang 
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terkait, sehingga kurang jelas. 
- Sebaiknya dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud. 

 
77. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/ 

Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi Dan 
Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu 
mengharmonisasi 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 
8, Pasal 9 dan Pasal 
12 dengan Perpres 
1/2006 

Pasal 2 Perpres 1/2016 tentang Badan Restorasi 
Gambut menyatakan bahwa BRG bertugas untuk 
mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi 
gambut pada Prov Riau, Prov Jambi, Prov Sumsel, Prov 
Kalbar, Prov Kalteng, Prov Kalsel dan Prov Papua. 
Dalam pelaksanaannya, BRG memiliki beberapa fungsi 
di antaranya yang berkaitan dengan pelaksanaan 
restorasi gambut, perencanaan, pengendalian dan 
kerjasama penyelenggaraan restorasi gambut, 
pemetaan kesatuan hidrologis gambut, serta 
penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya, 
pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan 
(rewetting) gambut dan segala kelengkapannya, 
penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar, 
serta pelaskanaan supervise dalam konstruksi, operasi 
dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi. 
Ketentuan mengenai pemetaan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 5, Pasal6, Pasal 7 dan Pasal 8  PerMenLHK 
14/2017 berpotensi tidak sejalan dengan fungsi BRG 
yang berkaitan dengan pemetaan KHG, sbgmn diatur 
dalam Perpres No. 1 Tahun 2016. 
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Ketentuan mengenai kewenangan Dirjen (dalam hal ini 
Dirjen pengendalian pencemaran/ kerusakan 
lingkungan) juga berpotensi tidak sejalan dengan 
fungsi BRG yang berkaitan dengan penetapan zonasi 
KHG.  

 
Untuk itu perlu dilakukan kajian ulang mengenai tusi 
BRG, apakah  masih diperlukan atau bisa diintegrasikan 
dengan tusi Dirjen yang telah ada dalam Kementerian 
LHK. Oleh karean itu perlu ditetapkan politik hukum 
dari Perpres mengenai BRG dengan keberadaan 
Kementerian LHK, dalam rangka restorasi gambut yang 
efektif, efisien dan mengenai sasaran. 

Perlu 
mengharmonisasi 
Pasal 6 dengan PP 
71/2004 

Pasal 6 (3) PP No. 71 Tahun 2004 tentang Perlindungan 
dan Penglolaan Ekosistem Gambut, sbgmn telah 
diubah dengan PP No. 57 Tahun 2016. 
Menyebutkan bahwa 
Survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan untuk memverifikasi: a.  keberadaan 
Kesatuan Hidrologis Gambut; dan b. karakteristik 
Ekosistem Gambut. Sdgnkan dalam Pasal 6 (1) Permen 
LHK No. Permen LHK No. 
P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 menyatakan 
bahwa survey lapangan hanya digunakan untuk 
memverifikasi keberadaan KHG, padahal dalam Pasal 6 
ayat 4 disebutkan : Hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dievaluasi untuk memperoleh 
peta final Kesatuan Hidrologis Gambut. 
Jika penyusunan RREG, rencana pemulihan, penataan 
fungsi  menggunakan peta KHG dengan skala 1 : 
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250.000, akan berpotensi terjadi ketidakakuratan data 
dengan peta fungsi dengan  skala 1 : 50.000, 
sebagaimana diaut dalam Pasal 10 PP No. 71 Tahun 
2004. 

Perlu 
mengharmonisasi 
Pasal 10 ayat (5) dan 
ayat (6) dengan PP 
71/2004 

Pada Pasal 9 (3) dan (4) PP No. 71 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan dan Penglolaan Ekosistem Gambut 
dinyatakan bahwa  
1) Menteri wajib menetapkan fungsi lindung 

Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh 
per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis 
Gambut yang letaknya dimulai dari 1(satu) atau 
lebih puncak kubah Gambut. 

2) Dalam hal di luar 30% (tiga puluh per seratus) 
dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih 
terdapat:  
 a. Gambut dengan ketebalan 3 m (tiga meter) 
atau lebih;  
b. plasma nutfah spesifik dan/atau endemik;   
c. spesies yang dilindungi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; dan/atau  
d. Ekosistem Gambut yang berada di kawasan 
lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana 
tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan 
kawasan hutan konservasi, Menteri menetapkan 
sebagai fungsi lindung Ekosistem Gambut. 
 

Melihat pada ketentuan PP ini, maka Peraturan 
Menteri tidak harmonis dengan PP tsb, krn telah 
mengubah kriteria dalam Peraturan pemerintah. Selain 
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itu beberapa ketentuan hilang yaitu plasma nutfah 
spesifik dan/atau endemic dan spesies yang dilindungi 
sesuai dengan peraturan perundangan 

Perlu 
mengharmonisasi 
Pasal 14 (5) dengan 
PP 71/2004 

Berpotensi disharmoni dengan PP 71/2004, dalam PP 
71/2004 tidak dikenal adanya Peta KHG Provinsi dan 
Kabupaten dengan skala 1: 50.000. Berdasarkan pasal 
10 PP no 71/2014 jo PP no 57/2016 hanya  diatur peta 
fungsi Ekosistem Gambut Provinsi dan Kabupaten/kota 
disajikan dengan skala paling kecil 1:50.000 

Perlu 
mengharmonisasi 
Pasal 16 dengan PP 
71/2004 

Berpotensi konflik dengan Pasal 9 ayat (4) PP 71/2004, 
krn plasma nutfah spesifik atau endemic sebagaimana 
diamanatkan Pasal 9 ayat (4) huruf b PP No. 71 Tahun 
2014 tidak dimasukan dalam ketentuan Pasal 16 
Permen LHK Tahun 2017 . 
 
Jika Pasal 16 ayat (2) huruf a memasukkan semua 
ketentuan pasal 10 termasuk Ekosistem Gambut yang 
ditetapkan untuk moratorium pemanfaatan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka 
artinya bahwa  moratorium dapat  berubah menjadi 
permanen. 
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78. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 16 
Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman teknis Pemulihan 
Fungsi Ekosistem Gambut 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu ditetapkan 
politik hukum dari 
Perpres mengenai 
BRG dengan 
keberadaan 
Kementerian LHK, 
dalam rangka 
restorasi gambut 
yang efektif, efisien 
dan mengenai 
sasaran. Oleh karena 
itu perlu perubahan 
Pasal 11 dan Pasal 12 

Ketentuan diatas berpotensi tidak sejalan dengan 
kewenangan/fungsi BRG sebagai supervisor 
pelaksanaan restorasi terutama di wilayah berizin, 
sbgmn diatur dalam Perpres No. 1/2016 tentang 
Badan Restorasi Gambut. 
 
 

Perlu 
mengharmonisasi 
Pasal 1 angka 7 
dengan PP 71/2004 

Berpotensi konflik dnegan Pasal 30 ayat (3) PP No. 
71/2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut, sebgmn telah diubah dengan PP 
No. 57 Tahun 2016. Dalam PP 71 Tahun 2014 Tidak 
dikenal istilah restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi 
dalam Pasal 30 ayat (3) PP No 57/2016 hanya restorasi 
dan rehabilitasi. 

Perlu 
mengharmonisasi 
Pasal 1 angka 8, 
angka 9 dengan PP 
57/2016 

Terdapat pengertian yang berbeda dengan penjelasan 
Pasal 30 ayat (3) huruf c PP no 57/2016, dimana 
restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan 
fungsi Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya 
berfungsi kembali sebagaimana semula. 
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Perbedaan pengertian ini membatasi restorasi hanya 
terkait pada pengaturan tata air dan pembangunan 
konstruksinya saja, padahal dalam pasal 30 A restorasi 
juga mencakup penerapan budidaya berdasarkan pada 
kearifan local. 

Perlu 
mengharmonisasi 
Pasal 1 angka 16 
dengan PP 57/2016 

Terdapat perbedaan pengertian sekat kanal, namun 
tidak ada pengertian mengenai kanal. Dalam PP no 57 
tahun 2016, Penjelasan pasal 26 ayat 1 huruf a , 
drainase adalah saluran yang secara langsung 
mengalirkan air keluar KHG, misalnya mengalirkan air 
langsung dari KHG ke sungai atau laut, sebagaimana 
dijelaskan dalam Penjelasan Pasal2 ayat 1 PP 
57/20016. 

Perlu 
mengharmonisasi 
Pasal 5 dengan PP 
57/2016 

Pada PP 57/2016 restorasi termasuk juga penerapan 
budidaya menurut  kearifan lokal.Namun dalam 
permen LHK  ini penerapan budidaya menurut kearifan 
lokal tidak termasuk dalam restorasi 

 
79. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau 

Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

- Dasar hukum 
UU 

- Politik Hukum 
UU 

Kepres ini perlu 

Keppres ini sbg tindak lanjut dari perppu No. 1 Tahun 
2004 tentang Perubahan UU 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan yang. Keppres ini  memberikan ijin kepada 
12 tambang di 13 lokasi kawasan hutan lindung untuk 
melanjutkan kegiatannya sampai masa ijinnya habis. 
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diicabut agar tidak 
ada lagi 
perpanjangan ijin 
usaha pertambangan 
di kawasan hutan. 

Namun Pasal ini tidak dikaji ulang dan tidak membatasi 
perpanjangan ijin bagi perusahaan tambang tersebut. 
Artinya aturan dalam UU  41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan yang melarang pertambangan di kawasan 
hutan lindung menjadi tidak ada artinya. Maka 
direkomendasikan agar Keppres ini ditinjau ulang, jika 
sudah ada perusahaan yang sudah habis ijinnya, maka 
harus dicabut ijinnya. 
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BBAB VI 
RREKOMENDASI  

PPEMBANGUNAN HUKUM BBIDANG SOSIAL BUDAYA 
  

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu dibuat 
syarat-syarat 
khusus mengenai 
lembaga sosial 
yang dimaksud 
agar keberadaanya 
tidak 
kontraproduktif 
akibat mengemban 
misi kontra NKRI 
atau kontra 
kebangsaan. Revisi 
atas pasal ini 
diperlukan dalam 
rangka 
memberikan 
pembatasan 
keikutsertaan atau 
pengaruh asing 
agar sejalan 
dengan asas 
kebangsaan 
sebagaimana 
diatur Undang-

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
menyebutkan bahwa Kerjasama internasional di 
bidang kesejahteraan anak dilaksanakan oleh 
pemerintah atau oleh Badan lain dengan persetujuan 
Pemerintah. 
Perlu dipertimbangkan untuk mengganti kata ”badan” 
dengan ”lembaga sosial” agar lebih detail pengertian 
lembaga yang melaksanakan pelayanan publik bidang 
kesejahteraan anak. 
Perlu dipikirkan bagaimana pengaturan kerjasama 
dengan lembaga sosial asing yang bergerak di bidang 
ini? 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 20171062

Rekomendasi  Penjelasan  

Undang Nomor 12 
Tahun 2011 
tentang 
Pembentukan 
Peraturan 
Perundang-
undangan, serta 
Prinsip NKRI 
sebagaimana 
dimaksud TAP MPR 
Nomor 
IX/MPR/2001. 

 
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2009 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Asas adalah nilai yang 
menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal 
ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-
asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah 
akademik. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 3 

Penyebutan tujuan penyelenggaraan transmigrasi 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Tujuan penyelenggaraan 
transmigrasi dapat dituangkan di dalam penjelasan 
umum dalam lampiran Undang-Undang dan didalam 
naskah akademiknya.  

Perlu Perubahan 
Pasal 35B, 
35C,35D.35E.35F. 
dan Pasal 35G 

Sanksi administratif seharusnya diatur secara 
terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi. 
Petunjuk No. 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011: 
“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”. 
Petunjuk No. 65: 
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif 
atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan 
dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 
Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi 
yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, 
dan sanksi administratif dalam satu bab 
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 1 

Penyebutan batasan pengertian atau definisi dapat 
dituangkan dalam salah satu butir Pasal 1 tentang 
ketentuan umum dapat dilihat dalam petunjuk no. 98 
huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Perlu diubah pada angka (30) bahwa Menteri adalah 
menteri yang bertanggung jawab dalam bidang 
pendidikan nasional, menjadi Menteri adalah dua 
menteri yang bertanggung jawab pada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (disesuaikan dengan 
perubahan nomenklatur kebijakan Presiden terpilih 
tahun 2014) 

Perlu Perubahan 
Pasal 1 ayat (1) 

Pasal 1 
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara.  
Pasal ini perlu diubah agar sesuai dengan 
perkembangan jaman, disesuaikan dengan Nawacita  
kelima, meningkatkan pembangunan manusia 
Indonesia yang berkualitas melalui sektor pendidikan, 
melalui meningkatkan akses layanan pendidikan 
secara adil dan merata, menjamin kepastian 
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mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan 
kualitas hasil pendidikan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

 Dalam teknik penulisan norma, penyebutan 
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 tidak diperlukan, karena tidak akan 
operasional (tidak memiliki operator norma). Asas 
adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma 
yang berisi pengaturan.  

 Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran 
II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.  Dalam petunjuk 
huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan 
tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

 Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi 
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

 Penyebutan tujuan Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab tidak 
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diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Tujuan dapat 
dituangkan dalam penjelasan umum dari UU, 
ketentuan umum atau dalam Naskah 
Akademiknya.  

 Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan 
norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.  

 Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan 
dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan 
umum atau tercermin dalam Naskah Akademik 

 Selain itu mengingat bahwa pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Pasal ini perlu diubah agar 
sesuai dengan perkembangan jaman, disesuaikan 
dengan Nawacita  kelima, meningkatkan 
pembangunan manusia Indonesia yang 
berkualitas melalui sektor pendidikan, melalui 
meningkatkan akses layanan pendidikan secara 
adil dan merata, menjamin kepastian 
mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan 
kualitas hasil pendidikan. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 4 

 Dalam teknik penulisan norma, penyebutan 
prinsip Pendidikan diselenggarakan secara 
demokratis dan berkeadilan serta tidak 
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 
kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan 
diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang 
sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 
(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu 
proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta 
didik yang berlangsung sepanjang hayat. (4) 
Pendidikan diselenggarakan dengan memberi 
keteladanan, membangun kemauan, dan 
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam 
proses pembelajaran. (5) Pendidikan 
diselenggarakan dengan mengembangkan budaya 
membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap 
warga masyarakat. (6) Pendidikan 
diselenggarakan dengan memberdayakan semua 
komponen masyarakat melalui peran serta dalam 
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan 
pendidikan tidak diperlukan, karena tidak akan 
operasional (tidak memiliki operator norma).  

 Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma 
yang menyebutkan landasan, asas dan tujuan 
dicabut, cukup elaborasi landasan, asas dan 
tujuan ada dalam Naskah Akademik. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 6 ayat(1) 

Pasal 6 ayat(1) menyatakan bahwa  Setiap warga 
negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas 
tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 
Pasal ini sebaiknya diubah sesuai  Nawacita kelima 
dari Presiden  Jokowi melalui program wajib belajar  
12 tahun, yaitu usaha  meningkatkan kualitas hidup 
manusia Indonesia dengan  Program “Indonesia 
Pintar”  wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. 

Perlu Perubahan 
Pasal     7 ayat(2) 

Pasal 7 ayat(2) menyatakan bahwa orang tua dari 
anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan 
pendidikan dasar kepada anaknya. Hal ini jelas 
bertentangan dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 
yang mengatur tentang kewajiban negara dalam 
bertanggung jawab terhadap pendidikan setiap 
warga negaranya. 

Perlu Perubahan 
Pasal  9 

Pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban 
memberikan dukungan sumber daya dalam 
penyelenggaraan pendidikan. 

Perlu Perubahan 
Pasal  12 ayat(2) 

Pasal 12 ayat(2) berbunyi: Setiap peserta didik 
berkewajiban: 
a.menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin  
keberlangsungan proses dan keberhasilan 
pendidikan; 
b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan 
pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang 
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal  ini seakan-akan melepaskan  tanggung jawab 
negara terhadap masalah pendidikan dan 
melimpahkan kepada peserta didik sebagai warga 
negara yang seharusnya dilindungi dan diberikan 
pengayoman termasuk dalam hal pendidikan. 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 1069

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 18 ayat(1) 

Pasal 18 ayat (1) Pendidikan menengah merupakan 
lanjutan pendidikan dasar. 
Penetapan fungsi setiap jenjang pendidikan terlalu 
umum, dan berdampak  kepada kesan bahwa 
mengikuti pendidikan menengah hanya merupakan 
lanjutan dari pendidikan dasar. 

Perlu Perubahan 
Pasal 67, 
68, 69, 70 dan 71 

 Dalam Lampiran II Nomor 64 dan 65 UU No 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi 
yang berupa sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan 
menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang 
memberikan sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan;  

 Kemudian jika norma yang memberikan sanksi 
administratif atau keperdataan lebih dari satu 
pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal) tersebut.  

 Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan 
sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, 
sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam 
satu bab; 

 Oleh karena itu Pasal 67,68,69,70 dan 71 
seharusnya tidak dalam satu Bab. 

Terdapat 
pertentangan antara 
Pasal 35 ayat (1) 
Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 
25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan 
Pasal 1 angka 10 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
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2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 
dan Pasal 25, 26 dan 
27 Peraturan 
Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 
tentang Standar 
Nasional Pendidikan 
dengan Pasal 1 angka 
10 UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan  
 
Oleh karena itu perlu 
Perubahan: 
1. Pasal 35 ayat (1)  
Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 
2. Pasal 25, 
3. Pasal 26, dan  
Pasal 27 Peraturan 
Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 
tentang Standar 
Nasional Pendidikan. 

Ketenagakerjaan Dalam UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan Standar Kompetensi Kerja 
adalah rumusan kemampuan kerja setiap individu yang 
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap kerja yang sesuai dengan standar yang 
diterapkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi 
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 
pengetahuan dan keterampilan. Pengaturan lebih 
lanjut tentang Standar Kompetensi Lulusan ini 
kemudian diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam 
Pasal 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
Perbedaan definisi Standar Kompetensi ini perlu 
diseragamkan mengingat Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
sangat terkait erat dalam peningkatan produktifitas 
dan kompetensi tenaga kerja yang nantinya akan 
menjadi acuan pembangunan kualitas Sumber Daya 
Manusia Indonesia. 

Terdapat 
pertentangan Pasal  
1 angka 17, Pasal 35 

Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal  1 angka 17, Pasal 35 
ayat (1), (2), (3), dan  (4), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 
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ayat (1), (2), (3), dan  
(4), Pasal 36 ayat (1), 
Pasal 38 ayat (3) dan 
(4), Pasal 50 ayat (2) 
Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 
dengan Pasal 10 ayat 
(2) UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan  
 
Oleh karena itu perlu 
Perubahan: 
1. Pasal  1 angka 

17,  
2. Pasal 35 ayat 

(1), (2), (3), dan  
(4),  

3. Pasal 36 ayat 
(1),  

4. Pasal 38 ayat (3) 
dan (4),  

5. Pasal 50 ayat (2)  
Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

ayat (3) dan (4), Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Standar Kompetensi kerja disebut 
dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional sedangkan 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional Standar Kompetensi 
disebut Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan 
bagian dari Standar Nasional Pendidikan.  
Sebagai dua Undang-Undang Pokok dalam 
peningkatan produktifitas dan kompetensi tenaga 
kerja yang nantinya akan menjadi acuan pembangunan 
kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia maka 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dan UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan perlu penyeragaman standar 
kompetensi agar menghasilkan kualitas Sumber Daya 
Manusia yang mumpuni dan berdaya saing di kancah 
Internasional. 
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Terdapat 
pertentangan  
Pasal 26 ayat (6), 
Pasal 27 ayat (2), 
Pasal 31 ayat (3), 
Pasal 35 ayat (4), 
Pasal 36 ayat (4), 
Pasal 55 ayat (5) 
Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 
dengan Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) UU No. 13 
Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan  
 
Oleh karena itu perlu 
Perubahan: 
1. Pasal 26 ayat (6), 
2. Pasal 27 ayat (2),  
3. Pasal 31 ayat (3),  
4. Pasal 35 ayat (4),  
5. Pasal 36 ayat (4),  
6. Pasal 55 ayat (5)  
Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 26 ayat (6), 
Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), 
Pasal 36 ayat (4), Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Standar Kompetensi Kerja 
dikembangkan oleh forum (asosiasi profesi, 
pakar,praktisi sektor/bidang) dan ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja sedangkan dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional Standar Kompetensi 
lulusan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  
Sekali lagi ditekankan bahwa dua institusi pemerintah 
yang berperan dalam peningkatan kapasitas dan daya 
saing bangsa Indonesia baik itu tenaga kerja, 
mahasiswa, pelajar bahkan anak yang mengenyam 
pendidikan anak usia dini sekalipun dengan dasar 
hukum UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu 
menepiskan ego sektoral institusi dan mengutamakan 
koordinasi sehingga perbedaan-perbedaan dapat 
tereliminar sehingga muncul satu pemahaman 
bersama bahwa sebagai institusi yang berperan 
penting dalam peningkatan kualitas hidup bangsa 
Indonesia perlu adanya penyeragaman baik itu definisi, 
standar maupun pelaksana pengembangan 
kompetensi itu sendiri agar dinaungi dalam satu 
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lembaga yang mempunyai kemampuan, solid dan 
dapat diandalkan oleh para pencari kerja maupun 
pemberi kerja karena pendidikan tinggi tanpa 
kompetensi yang memadai adalah mustahil terlebih 
dalam era globalisasi ini yang mengedepankan 
kompetensi dan kompetisi. 

Terdapat 
pertentangan Pasal 
61 ayat (1) dan (3) 
Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 
dengan Pasal 1 angka 
10,  Pasal 10 ayat (2) 
dan Pasal 44 ayat (1) 
dan (2) UU No. 13 
Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
 
Oleh karena itu perlu 
Perubahan: 
Pasal 61 ayat (1) dan 
(3) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

Pasal 1 angka 10,  Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 61 ayat (1) dan (3) 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan pengakuan kompetensi 
melalui sertifikat kompetensi kerja dari hasil uji 
kompetensi sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
pengakuan melalui sertifikat kompetensi dari hasil uji 
kompetensi. Pengakuan kompetensi dalam UU No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional sama-sama melalui sertifikat 
kompetensi yang diperoleh dari hasil uji kompetensi 
lalu mengapa harus dibedakan lembaga pelaksana uji 
kompetensi tersebut padahal bila disatukan dalam 
sebuah lembaga maka lembaga peningkatan 
kompetensi sumber daya manusia tersebut akan 
menjadi kuat dan terpercaya sehingga hasil uji 
kompetensinya pun akan diakui dan dipercaya oleh 
dunia usaha baik dalam maupun luar negeri.   
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Terdapat 
pertentangan Pasal 
61 ayat (3) dan (4) 
Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 
dengan Pasal 1 angka 
10,  Pasal 10 ayat (2) 
dan Pasal 44 ayat (1) 
dan (2) UU No. 13 
Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
 
Oleh karena itu perlu 
Perubahan: 
Pasal 61 ayat (3) dan 
(4) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

Pasal 1 angka 10,  Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan Pasal 61 ayat (3) dan (4) 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP) atau lembaga sertifikasi profesi 
terakreditasi yang diberi lisensi oleh BNSP ditunjuk 
sebagai penguji kompetensi sedangkan dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional penguji kompetensi yang ditunjuk 
adalah lembaga sertifikasi dan lembaga 
kursus/lembaga pelatihan. Dalam upaya meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan 
peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja dan 
lulusan lembaga pendidikan di Indonesia perbedaan 
lembaga-lembaga yang mengurusi soal uji kompetensi 
ini dianggap kurang efektif apalagi bila informasi 
tentang lembaga uji kompetensi ini kurang maka para 
lulusan lembaga pendidikan baik formal maupu 
informal akan kesulitan untuk mengakses lembaga-
lembaga tersebut sehingga akan lebih efisien apabila 
lembaga-lembaga penguji kompetensi dijadikan satu 
dengan memperkuat struktur kelembagaan baik dari 
segi sarana prasarana, penganggaran, sumber daya 
penguji dan penggunaan teknologi informasi untuk 
menjangkau para  lulusan lembaga pendidikan untuk 
memanfaatkan lembaga uji kompetensi semaksimal 
mungkin demi kepentingan para lulusan lembaga 
pendidikan maupun para pencari kerja tersebut. 
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Perlunya perumusan 
yang tegas terhadap 
anak yang 
mengalami 
kekerasan dalam 
rumah tangga. 

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga hanya menekankan kepada perempuan 
sebagai subjek/korban utama dalam terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana 
tercantum ”....perbuatan terhadap seseorang 
terutama perempuan...” padahal banyak sekali kasus 
KDRT yang di alami oleh seorang anak, berupa 
kekerasan, pelecehan, penganiayaan dan hal tersebut 
seringkali terjadi dalam lingkungan keluarga si anak. 
Oleh sebab itu perlu adanya perumusan yang lebih 
jelas bagi seorang anak yang mengalami KDRT, 
kekhususan terhadap anak seharusnya sama seperti 
frasa ”perempuan”, sehingga perlindungan terhadap 
anak dari KDRT juga dapat menjadi prioritas sama 
halnya seperti perempuan. 

Perlu adanya 
perubahan rumusan 
terhadap ketentuan 
”tindak pidana 
kekerasan fisik” 
dalam KDRT ke 
dalam delik aduan, 
dan perlu adanya 
pengkategorian jenis 
tindak pidana yang 
dapat masuk ke 

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga disebutkan ”Tindak pidana kekerasan fisik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) 
merupakan delik aduan”. Pasal ini dapat 
menimbulkan penafsiran terhadap keseluruhan 
kekerasan fisik akibat adanya KDRT hanya bersifat 
delik aduan, padahal banyak kasus kekerasan fisik 
yang mengakibatkan luka-luka dan kematian 
seharusnya bisa dikategorikan termasuk ke dalam 
”delik biasa” untuk itu perlu adanya perubahan 
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dalam delik biasa rumusan terhadap ketentuan tersebut. 

Perlu adanya 
akreditasi terhadap 
lembaga sosial yang 
dapat memberikan 
pelayanan bagi 
korban KDRT dan 
perlunya pengaturan 
khusus terhadap 
lembaga sosial yang 
didirikan oleh 
orang/lembaga asing 
agar sejalan dengan 
prinsip kebangsaan 
dan keutuhan NKRI 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga memberikan pengaturan terhadap pelayanan 
bagi korban yaitu: ”....pemerintah dan pemerintah 
daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-
masing, dapat melakukan kerja sama dengan 
masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Jika dilihat 
penjelasan Pasal 10 huruf a disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan ”lembaga sosial” adalah lembaga 
atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah 
kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga 
bantuan hukum. Berdasarkan analisa diperlukan 
adanya akreditasi terhadap semua lembaga sosial 
yang dapat melaksanakan fungsi untuk memberikan 
pelayanan bagi korban dan terhadap lembaga sosial 
yang dibentuk oleh pengaturan khusus terhadap 
lembaga sosial yang didirikan oleh asing. 

Perlunya menghapus 
salah satu tujuan dari 
pembentukan UU 
PKDRT yaitu 
”memelihara 
keutuhan rumah 
tangga yang 
harmonis dan 
sejahtera”. 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga menyebutkan Penghapusan kekerasan dalam 
rumah tangga bertujuan:  
a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga;  
b. melindungi korban kekerasan dalam rumah 

tangga;  
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; 

dan  
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang 
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harmonis dan sejahtera. 
 
Pada Pasal 4 huruf d tidak konsisten dengan tujuan 
yang diatur dalam huruf-huruf sebelumnya, karena 
banyak kasus seringkali dengan alasan ”memelihara 
keutuhan rumah tangga” menyebabkan tidak 
berjalannya penegakan hukum terhadan UU PKDRT, 
oleh sebab itu tujuan yang diatur dalam huruf d perlu 
dihapuskan. 

Perlunya menghapus 
atau menambahkan 
rumusan pengaturan 
terhadap Pasal 9 ayat 
(2) sehingga tidak 
menimbulkan 
kriminalisasi 
terhadap perbuatan 
yang melarang 
seseorang untuk 
bekerja. 

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga menyebutkan ”....dengan cara membatasi 
dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 
atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah 
kendali orang tersebut.” Ketentuan Pasal ini akan 
berdampak dan berakibat terhadap budaya lokal 
yang memang secara adat istiadat yang memang 
tidak menghendaki seorang perempuan untuk 
bekerja. Pasal ini jika disalahgunakan dapat 
mengakibatkan banyak pelaporan terhadap seorang 
suami yang melarang istrinya bekerja, sehingga 
berdasarkan analisa pasal ini dianggap berlebihan 
dan tidak responsif terhadap kebhinekaan serta 
keragaman budaya yang ada di Indonesia. 

Perlu ditambahkan 
penjelasan tentang 
penyelesaian tindak 
pidana anak pada 
UU Nomor 23 

Semangat UU Nomor 23/2004 yang cenderung 
membawa tindak kekerasan dalam rumah tangga 
sebagai sebuah tindak pidana yang harus diselesaikan 
dalam proses peradilan formal secara mendasar 
bertabrakan dengan semangat UU Nomor 11/2012 
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Tahun 2004 
tentang 
Penghapusan KDRT 
agar sejalan dan 
harmonis dengan 
UU Nomor 11 
Tahun 2012 
tentang SPPA. 

tentang SPPA yang menghendaki penyelesaian secara 
diversi. 
Dari sisi karakter semangat yang berbeda ini saja 
terlihat bahwa UU Nomor 23/2004 tentang 
Penghapusan KDRT ini tidak harmonis dengan UU 
Nomor 11/2012 tentang SPPA. 

Perlu merumuskan 
kembali tujuan dari 
dibuatnya 
peraturan 
mengenai 
penghapusan 
kekerasan dalam 
rumah tangga agar 
pelaksanaan 
norma tidak 
kontradiktif 
dengan tujuan 

Huruf d Pasal 4 sebaiknya dihapuskan saja agar tidak 
kontradiktif dalam merumuskan tujuan. Tujuan 
penghapusan KDRT ini tidak konsisten antara satu 
dengan yang lain, setidaknya antara huruf d dengan 
huruf lainya.  
Jika yang diutamakan adalah ”memelihara keutuhan 
rumah tangga” maka bisa jadi justru upaya 
peng-hapusan KDRT ini tidak pernah berhasil. 

Revisi atas pasal ini 
diperlukan dalam 
rangka memberikan 
pembatasan 
keikutsertaan atau 
pengaruh asing 
agar sejalan dengan 
asas kebangsaan 
sebagaimana diatur 

Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan 
bahwa: Untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap 
korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 
dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat 
melakukan kerja sama dengan masyarakat atau 
lembaga sosial lainnya 
Dalam penjelasan Pasal 10 Huruf a, yang dimaksud 
dengan ”lembaga sosial” adalah lembaga atau 
organisasi sosial yang peduli terhadap masalah 
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Undang-Undang 
Nomor12 Tahun 
2011 tentang 
Pembentukan 
Peraturan 
Perundang-
undangan, serta 
Prinsip NKRI 
sebagaimana 
dimaksud TAP MPR 
Nomor 
IX/MPR/2001. 
Perlu dipikirkan 
akreditasi atas 
lembaga sosial yang 
dimaksud dalam UU 
ini, karena pada 
level pelaksanaan, 
menurut hasil 
penelitian Komnas 
HAM, hanya 40% 
lembaga sosial yang 
dapat menjalankan 
fungsinya dengan 
baik. 

kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-
lembaga bantuan hukum. 
Perlu dipikirkan bagaimana pengaturan lembaga sosial 
asing yang bergerak di bidang ini? 
Perlukah dibuat syarat-syarat khusus mengenai 
lembaga sosial yang dimaksud agar keberadaanya 
tidak kontraproduktif akibat mengemban misi kontra 
NKRI atau kontra kebangsaan. 

Perlu ditambahkan 
pasal tambahan yang 
khusus mengatur 
tindak pidana 
pornografi jika 

UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum 
memuat pengaturan tindak pidana pornografi jika 
pelakunya orang asing/ WNA. 
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pelakunya orang 
asing(WNA) yang 
merupakan aturan 
membatasi pengaruh 
asing sehingga 
mencerminkan asas 
kebangsaan sesuai 
UU Nomor 12 Tahun 
2011 tentang 
Pembentukan 
Peraturan 
Perundang-
undangan. 

Perlunya edukasi 
masyarakat 
mengenai bentuk 
kekerasan dalam 
rumah tangga yang 
tidak hanya meliputi 
kekerasan secara 
fisik namun juga 
psikis 
Perlunya perubahan 
paradigma 
masyarakat bahwa 
negara memberikan 
perlindungan kepada 
setiap warga 
negaranya 
 

Ketentuan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT 
jika disalah-gunakan maka akan banyak sekali suami 
yang terjaring oleh pasal ini yang mengakibatkan 
ketentuan dalam pasal ini menjadi tidak efektif dan 
tidak sesuai dengan tujuan akhirnya pengaturannya. 
Pertimbangan bagaimana suatu peraturan dibuat 
tidak sesuai dengan budaya lokal juga akan membuat 
suatu peraturan menjadi tidak efektif.  



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 1081

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu memperjelas 
ketentuan mengenai 
”delik aduan” dalam 
tindak pidana 
kekerasan fisik, psikis 
dan seksual karena 
pengaturan yang 
demikian akan 
menyulitkan 
penegakannya. 

Ketentuan dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur 
mengenai delik aduan terhadap tindak pidana 
kekerasan fisik, psikis dan seksual.  
Penyebutan ”delik aduan” dalam pasal-pasal ini 
dapat memberikan pemahaman pada aparat 
penegak hukum bahwa seolah semua delik dalam 
KDRT adalah delik aduan. Padahal jika delik yang 
dilakukan berakibat luka parah atau kematian maka 
hal tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai 
delik aduan tetapi sudah masuk tindak pidana umum.  
Oleh karena itu perlu batasan dalam melaksanakan 
ketentuan pasal-pasal tersebut bahwa ”delik aduan” 
yang dimaksud adalah jika luka yang ditimbulkan 
termasuk dalam kategori ringan.  

 
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Jenis peraturan 
perundang-
undangan yang 
direkomendasikan 
adalah dalam bentuk 
Peraturan Presiden 

UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  
tidak tepat dituangkan dalam jenis UU sebab secara 
substansi tidak dalam rangka mengatur lebih lanjut 
dari Pasal tertentu dalam UUD NRI Tahun 1945.  
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Sosial Nasional 
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Perlu Perubahan 
Pasal 1 angka 7, 
Pasal 4 huruf h 

Pasal 39 ayat (3) huruf b UU BPJS yang memposisikan 
OJK sebagai pengawas eksternal BPJS tidak sesuai 
dengan Pasal 1 angka 7, Pasal 4 huruf h UU SJSN jis. 
Pasal 1 angka 3, Pasal 4 huruf h UU BPJS mengenai 
prinsip dana amanat milik peserta yang dikelola oleh 
BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan 
pembiayaan operasional penyelenggaraan program 
jaminan sosial. BPJS lembaga nirlaba, bukan badan 
usaha yang melaksanakan kegiatan di bidang jasa 
keuangan. Menurut Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, jaminan sosial 
merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan Publik. 

Perlu Perubahan 
 Pasal 2 

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang 
menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal 
ini sejalan dengan petunjuk Lampiran II Nomor 98 
huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Sehingga sebaiknya tidak dicantumkan 
dalam bunyi norma tersendiri yang menyebutkan asas-
asas, cukup elaborasi asas ada dalam naskah 
akademik. 
 
Pasal 2 menentukan bahwa : 
Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan 
berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan 
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asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  
Dalam penjelasannya dikemukakan, asas kemanusiaan 
berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat 
manusia. Asas manfaat merupakan asas yang bersifat 
operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien 
dan efektif. Asas keadilan merupakan asas yang 
bersifat adil. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk 
menjamin kelangsungan program dan hak peserta. 
Ketiga asas tersebut belum sepenuhnya tercermin 
dalam materi muatan UU SJSN. Di bidang jaminan 
kesehatan misalnya ada perbedaan perlakuan 
terhadap peserta yang memerlukan rawat inap. Ada 
beberapa peserta yang berhak atas perawatan di kelas 
I, kelas II, atau kelas III, tergantung pada katagori 
peserta berdasarkan iuran yang dibayar. Seharusnya 
setiap peserta berhak atas perawatan di kelas standar. 
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jaminan 
kesehatan belum tercermin dalam tata kelola program 
jaminan kesehatan, sehingga setiap tahun BPJS 
kesehatan harus disubsidi oleh pemerintah dalam 
jumlah yang cukup besar. Asas keadilan masih jauh 
dari harapan. Peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU 
BPJS masih mencari format yang cocok untuk 
menerapkan asas-asas penyelenggaraan SJSN. 

Perlu Perubahan 
 Pasal 3 

Penyebutan tujuan SJSN untuk memberikan jaminan 
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup tidak diperlukan, 
karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator 
norma). Tujuan  memberikan jaminan terpenuhinya 
kebutuhan dasar hidup dapat dituangkan dalam 
penjelasan umum dalam lampiran undang-undang dan 
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dalam naskah akademiknya. Jika ketetentuan 
mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu PUU, 
maka dirumuskan dalam salah satu butir pasa1 ttg 
ketentuan umum, hal ini sesuai dengan petunjuk No. 
98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). 

Perlu Perubahan 
 Pasal 5 

Dalam ketentuan Pasal 5 ayati (1) disebutkan bahwa 
“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk 
dengan Undang-Undang.” 
Kemudian dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa “Sejak 
berlakunya Undang-Undang ini , badan penyelenggara 
jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-
Undang ini.” 
Selanjutnya dalam ketentuan ayat (3) disebutkan 
bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang 
dimaksud adalah JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, dan 
ASKES. 
Jika merujuk pada ketentuan Pasal 5 tersebut maka 
dapat diketahui bahwa keempat badan penyelenggara 
jaminan sosial tersebut merupakan badan yang 
pelaksanaannya dikelola oleh Pemerintah Pusat. Tidak 
ada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah. Padahal, terkait dengan penyelenggaraan 
jaminan sosial khususnya dibidang kesehatan 
seharusnya juga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi. Sebagaimana dengan tegas disebutkan dalam 
ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintah Daerah. Kemudian untuk 
penyelenggaraan kesehatan untuk keluarga miskin, 
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Menteri Kesehatan lewat SK No. 1241/2004 
menugaskan PT ASKES sebagai pelaksana. 
Penunjukkan PT ASKES sebagai pelaksana ini 
menimbulkan anggapan bahwa UU SJSN disusun 
dengan pemikiran anti otonomi daerah. Karena 
jaminan kesehatan seharusnya diselenggarakan oleh 
Pemerintah Provinsi. 
Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan ketentuan yang 
mengatur mengenai pembagian kewenangan terkait 
penyelenggaraan jaminan sosial khususnya dibidang 
kesehatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah. 

Perlu Perubahan 
Pasal 7 

Apa yang dimaksud dengan merumuskan kebijakan 
umum, dan dalam format apa dituangkan kebijakan 
umum tersebut, hal ini tidak dijelaskan dalam UU SJSN. 
Demikian juga dengan frase “sinkronisasi 
penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Apa 
itu penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, 
bagaiman ruang lingkup sinkronisasi dan cara 
melakukan sinkronisasi tidak jelas maksudnya, 
sehingga anggota DJSN memberikan penafsiran yang 
beragam tentang hal tersebut. Akibatnya kedua fungsi 
tersebut tidak jelas pelaksanaannya. 

Perlu Perubahan 
Pasal 7 ayat (3) 

Pasal 7 ayat (3) huruf b UU SJSN tidak jelas 
menentukan kepada siapa atau instansi mana usul 
kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial ditujukan. 
Kemudian apakah kebijakan investasi aset BPJS tidak 
tercakup dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b 
tersebut. 
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Perlu Perubahan 
 Pasal 8 ayat (2) 

siapakan yang memimpin DJSN menurut ketentuan ini 
pasal ini, ketua DJSN kah atau Ketua DJSN dan anggota 
lainnya sesuai dengan prinsip kepemimpinan kolekti 
kolegial. 

Perlu Perubahan 
 Pasal 11 

Ketentuan pasal ini tidak secara tegas memisahka 
alasan berhenti dan alasan diberhentikan. Alasan 
berhenti pada umumnya adalah alasan yang bersifat 
wajar, sedangkan alasan untuk diberhentikan pada 
umumnya ialah dalam hal anggota Dewan Jaminan 
Sosial Nasional melakukan pelanggaran terhadap 
persyaratan atau larangan yang ditentukan dalam 
Undang-undang. 

Perlu Perubahan 
 Pasal 15 ayat (1) 

Apa yang dimaksud dengan nomor identitas tunggal ? 
Tidak ada penjelasannya. Apakah nomor identitas 
tunggal tersebut berlaku untuk semua program yang 
diikuti dan untuk kedua BPJS? Apakah hanya dalam 
bentuk nomor saja atau berbentuk kartu peserta yang 
memuat nomor identitas tunggal. 

Perlu Perubahan 
Pasal 19 

Prinsip asuransi sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 dan penjelasan UU SJSN mengamanahkan 
gotong royong antara si kaya dengan si miskin, tua-
muda, sehat-sakit dan beresiko tinggi-rendah dapat 
ditempuh dengan pelibatan Pemda serta masyarakat 
sehingga memungkinkan kepesertaan wajib tidak 
selektif, iuran berdasar upah dan lembaga makin 
nirlaba dengan gotong royong. Outputnya adalah 
memperoleh kesamaan pelayanan (asas ekuitas) yang 
tidak terkait dengar besarnya iuran yang dibayarkan. 
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- Keterlibatan Pemda dan Masyarakat dalam 
pengelolaan dana jaminan sosial tidak disebutkan 
dalam Pasal 47 UU SJSN, padahal Prinsip asuransi 
sosial sebagaimana dimaksud dalam PPasal 19 (dan 
penjelasan) UU SJSN yang mengamanahkan gotong 
royong antara si kaya dengan si miskin, tua-muda, 
sehat-sakit dan beresiko tinggi-rendah dapat ditempuh 
dengan pelibatan Pemda serta masyarakat. 

Perlu Perubahan 
 Pasal 23 ayat (4) 

Undang-undang Sisitem Jaminan Sosial Nasional ini 
tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang 
dimaksud dengan kelas standar sehingga dalam 
praktek peserta yang membutuhkan rawat inap di 
rumah sakit mendapat pelayanan rawat inap di rumah 
sakit di Kelas I, Kelas II, atau Kelas III sesuai dengan 
kategori kepesertaannya. 

Perlu Perubahan 
 Pasal 24 ayat (1) 

Undang-undang ini tidak secara jelas menentukan 
bentuk “kesepakatan antara Badan Penyelenggara 
Jaminan Kesehatan dan asosiasi fasilityas kesehatan di 
wilayah tersebut” untuk menentukan besarnya 
pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap 
wilayah. Apakah dalam bentuk perjanjian notoriilatau 
di bawah tangan atau cukup Nota Kesepahaman. 

Perlu Perubahan 
Pasal 24 ayat (2) 

Frasa “sejak permintaan pembayaran diterima”,  
penjelasan Pasal 24 ayat (2) tidak menjelaskan frasa 
tersebut, tetapi menjelaskan hal lain seperti bahwa 
ketentuan tersebut menghendaki agar BPJS membayar 
fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien, kapitasi, 
dan cakupan anggaran kapitasi. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 47 

Pengelolaan BPJS terpusat, tidak didesentralisaikan ke 
Pemda. Hal ini bertentangan dengan prinsip 
kegotongroyongan yang dianut Pasal 4 UU SJSN. 
Kegotongroyongan dapat dimaknai partisipatif dan 
pengelolaan yang inklusif, melibatkan Pemda dan 
Masyarakat (secara perorangan maupun terorganisir 
melalui Civil Society Organization). Sehingga 
Kesejahteraan sosial yang hendak dicapaipun dapat 
dirancang dan dikontrol bersama seperti diatur dalam 
Pasal 174 UU no 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan.Dalam era sekarang Pemerintah akan 
mampu mencegah penyalahgunaan wewenang apabila 
pengelolaan badan publik dilaksanakan melibatkan 3 
pihak, Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha 
sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 3 UU no 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
 
-Keterlibatan Pemda dan Masyarakat dalam 
pengelolaan dana jaminan sosial tidak disebutkan 
dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, padahal 
Prinsip asuransi sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 (dan penjelasan) UU SJSN yang 
mengamanahkan gotong royong antara si kaya dengan 
si miskin, tua-muda, sehat-sakit dan beresiko tinggi-
rendah dapat ditempuh dengan pelibatan Pemda serta 
masyarakat  
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Rekomendasi  Penjelasan  

Peraturan 
perundang-
undangan yang 
direkomendasikan 
adalah bentuk 
Peraturan 
Pemerintah 

Secara materi muatan Undang-Undang ini adalah 
Peraturan Pemerintah karena bersifat teknis, 
sebaiknya diubah menjadi Peraturan Pemerintah dan 
disesuaikan dengan perkembangan jaman sehingga 
jelas rumusan isinya. 

Perlu Perubahan 
Pasal 15 ayat(2) 

Pasal 15 ayat(2) menyatakan bahwa guru yang 
diangkat oleh satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah 
daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Pada Pasal 15 ayat(2) seharusnya ditambahkan 
dengan pengaturan guru swasta sehingga jelas 
bagaimana kedudukan antara guru PNS dan Non PNS. 

 
8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu kajian lebih 
jauh, apakah 
pengaturan ini 
sebaiknya  
dituangkan dalam 
jenis UU atau PUU di 
bawah UU. 
Pengaturan ini dapat 
dituangkan dapalam 

1. Analisis terhadap “nama” UU: 
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU 12/2011, 
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata 
atau frasa, yang secara esensial maknanya telah 
mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau 
dari namanya, “Penanggulangan Bencana”, 
penanggulangan memiliki pengertian proses, cara, 
perbuatan menanggulangi; sementara bencana 
menurut KBBI memiliki pengertian sesuatu yang 
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jensi Perpres menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, 
kerugian, atau penderitaan. Dalam Pasal 1 angka 1 
dikatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau 
rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan 
dan penghidupan masyarakat yang disebabkan 
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam 
maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda dan dampak Pasalikologis.  
Dilihat dari materi muatan UU Penanggulangan 
Bencana, maka Penamaan UU Penanggulangan 
Bencana sudah sesuai. 

A. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: 
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 
disebutkan 2 (dua) pasal UUD NRI Tahun 1945 
yaitu: Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945. 

- Pasal 20 
Pada dasarnya penyebutan Pasal 20 adalah untuk 
memenuhi asas kelembagaan atau pejabat 
pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU 12 
Tahun 2011). Namun seharusnya dalam 
konsideran mengingat tidak disebutkan Pasal 20 
secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 Ayat (1) 
saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan 
pembentuk (landasan formil); 
 

- Pasal 21  
Pasal 21 UUDNRI Tahun 1945 pada dasarnya sama 
dengan Pasal 20 yaitu terkait dengan hak DPR 
dalam mengajukan RUU. 
B. Analisis terhadap Politik Hukum (arah 

pengaturan): 
Politik hukum UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana dapat ditinjau dari 
konsideran menimbang dan/atau penjelasan 
umumnya. 
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Dalam konsideran menimbang, dikatakan bahwa 
Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung 
jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan 
untuk memberikan perlindungan terhadap 
kehidupan dan penghidupan termasuk 
perlindungan atas bencana, dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan umum yang 
berlandaskan Pancasila, sebagaimana 
diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945; Bahwa 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, 
dan demografis yang memungkinkan terjadinya 
bencana, baik yang disebabkan oleh factor alam, 
factor non alam maupun faktor manusia yang 
menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia 
yang menyebabkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 
benda dan dampak Psikologis yang dalam keadaan 
tertentu dapat menghambat pembangunan 
nasional. 

- Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa 
nasional yaitu serangkaian kegiatan 
penanggulangan bencana sebelum, pada saat 
maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini 
masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam 
pelaksanaan penanggulangan bencana maupun 
yang terkait dengan landasan hukumnya, karena 
belum ada undang-undang yang secara khusus 
menangani bencana. 

- Materi muatan UU ini berisikan ketentuan-
ketentuan pokok sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana 

merupakan tanggung jawab dan wewenang 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang 
dilaksanakan secara terencana, terpadu, 
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terkoordinasi, dan menyeluruh. 
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana 

dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan 
sepenuhnya oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana dan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah. Badan 
penanggulangan bencana tersebut terdiri dari 
unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai 
tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian 
penyelenggaraan penanggulangan bencana 
secara terencana dan terpadu sesuai dengan 
kewenangannya. 

3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana 
dilaksanakan dengan memperhatikan hak 
masyarakat yang antara lain mendapatkan 
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, 
mendapatkan perlindungan sosial, 
mendapatkan pendidikan dan keterampilan 
dalam penyelenggaraan penanggulangan 
bencana, berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan. 

4. Kegiatan penanggulangan bencana 
dilaksanakan dengan memberikan 
kesempatan secara luas kepada lembaga 
usaha dan lembaga internasional. 

5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana 
dilakukan pada tahap pra bencana, saat 
tanggap darurat, dan pasca bencana, karena 
masing-masing tahapan mempunyai 
karakteristik penanganan yang berbeda. 

6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan 
penanggulangan bencana selain didukung 
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan Anggaran Pendapatan dan 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 1093

Rekomendasi  Penjelasan  

Belanja Daerah, juga disediakan dana siap 
pakai dengan pertanggungjawaban melalui 
mekanisme khusus. 

7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan 
penanggulangan bencana dilakukan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat pada setiap tahapan bencana, 
agar tidak terjadi penyimpangan dalam 
penggunaan dana penanggulangan bencana. 

8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang 
ini dan sekaligus memberikan efek jera 
terhadap para pihak, baik karena kelalaian 
maupun karena kesengajaan sehingga 
menyebabkan terjadinya bencana yang 
menimbulkan kerugian, baik terhadap harta 
benda maupun matinya orang, menghambat 
kemudahan akses dalam kegiatan 
penanggulangan bencana, dan 
penyalahgunaan pengelolaan sumber daya 
bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, 
baik pidana penjara maupun pidana denda, 
dengan menerapkan pidana minimum dan 
maksimum. 

 
Oleh kareana itu Undang-undang Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak tepat 
dituangkan dalam jenis UU, sebab tidak didasarkan 
pada Pasal tertentu secara tegas dalam UUD NRI 
Tahun 1945. Namun demikian, mengingat pentingnya 
masalah penanggulangan bencana merupakan 
masalah yang penting dalam rangka melindungi warga 
negaranya maka persoalan penanggulangan bencana 
dapat dituangkan dalam jenis peraturan perundang-
undangan yang tepat yaitu dalam bentuk Peraturan 
Presiden. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 3 

Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam 
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya 
masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab. 

Perlu Perubahan 
Pasal 4 

- Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan 
norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.  

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan 
dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan 
umum atau tercermin dalam Naskah Akademik 

Perlu Perubahan 
Pasal 60 ayat (3), (4) 
dan (5) 

- Ayat (3) Pemerintah daerah dapat membentuk 
atau menunjuk Badan Hukum 

- Ayat (4) Pembentukan atau penunjukan badan 
hukum ditetapkan oleh Bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya 

- Ayat (5) Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, 
pembentukan atau penunjukan badanhukum 
ditetapkan oleh Gubernur 

- Dalam penjelasan dikatakan cukup jelas 
- Dari ayat-ayat tersebut diatas bermakna ambigu 

atau menimbulkan suatu ketidakjelasan. 
Ketidakjelasan tentang bagaimana mekanisme 
penunjukannya. Sebab, hal ini terkait dengan 
kewenangan seorang pejabat Gubernur ataupun 
Bupati/Walikota dalam menjalankan 
kewenangannya. Ayat ini sangat rentan untuk 
diselewengkan.  
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- Oleh karena itu, ayat tersebut harus direvisi 
dengan penambahan penjelasan pada 
penjelasannya atau mekanisme penunjukan diatur 
dalam ketentuan tersendiri yang disebutkan 
dalam ayat berikutnya 

Perlu Perubahan 
Pasal 75-79 

- Pasal 150 ayat (1), (2) dan (3) mengatur mengenai 
sanksi administratif 

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa 
substansi yang berupa sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan atas pelanggaran norma 
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan 
norma yang memberikan sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan;  

- Oleh karena itu seharusnya sanksi administratif 
dalam pasal 150 disusun menjadi bagian dalam 
masing-masing pasal yang dengan norma yang 
memberikan sanksi administratif 

 
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal  1 angka 1 

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa  Perpustakaan 
adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya 
cetak, dan/atau karya rekam secara profesional 
dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 
pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 
rekreasi para pemustaka. Seharusnya Pasal ini 
ditambahkan bahwa perpustakaan wajib dikepalai 
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oleh tenaga pustakawan agar perpustakaan dalam 
melakukan pelayanan publik dapat lebih profesional, 
karena dalam prakteknya kepala perpustakaan pada 
instansi pemerintah maupun non, sekolah ataupun 
perguruan tinggi cenderung bukan pustakawan 
karena terbentur masalah sumber daya manusia dan 
anggaran. 

 
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 

Diskriminasi Ras dan Etnis 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 1 dengan 
memasukan 
pengertian 
“restitusi” ke dalam 
Pasal 1 

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”.. 

Perlu Perubahan 
Pasal 4 dengan 
menghilangkan frasa 
“tempat lainnya” 

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 
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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.. 

Perlu Perubahan 
Pasal 8 

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

Perlu Perubahan 
Pasal 13 dengan 
menyediakan 
bantuan hukum bagi 
korban 

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.  

Perlu Perubahan 
Pasal 16 dengan 
merevisi besaran 
ancaman pidana 
menjadi di bawah 
lima tahun, agar 
tersangka atau 
terlapor tidak serta 
merta dapat 
dilakukan penahanan 
oleh Penyidik 

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. 
 
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 
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lebih. 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.  

Perlu Perubahan 
Pasal 18 dengan 
menambahkan Pasal 
atau ayat yang 
secara eksplisit 
menyebut peraturan 
perundang-
undangan yang 
mengatur soal 
restitusi. 

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. 

Perlu Perubahan 
Pasal 19 dengan 
perlu mempertegas 
dan memberikan 
batas mengenai 

Tidak tegas atau eksplisit terkait penjelasan frasa 
“lingkungan korporasi” berpotensi memperluas 
cakupan penerapan Pasal di atas. Perlu diperjelas 
yang dimaksud dengan ‘lingkungan’, apakah itu 
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ruang lingkup 
“lingkungan 
korporasi”. Baiknya, 
diletakan dalam 
Pasal 1. 
 

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. 

Perlu Perubahan 
Pasal 20 

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. 
 
Rumusan dalam Pasal 20 UU Nomor 40 Tahun 2008 
di atas tidak memenuhi unsur untuk dapat 
memanggil paksa suatu korporasi atau pengurusnya. 
 
Dapat ditambahkan ayat, yang mengatur mengenai 
mekanisme pemanggilan selanjutnya sebelum dapat 
dipanggil secara paksa, yakni melalui dua media 
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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.”  

 
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum 

Pendidikan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu mencabut 
Pasal 1 -69 

 UU ini sudah dicabut dengan Putusan MK No.  
21/PUU-VII/2009, 126/PUU-VII/2009, 14/PUU-
VII/2009, dan 11/PUU-VII/2009. UU BHP dinilai  tak 
selaras dengan UUD 1945 dan UU BHP 
menimbulkan ketidakpastian hukum.  Alasan 
pembatalan MK: 1. UU BHP mempunyai banyak 
kelemahan baik secara yuridis, kejelasan maksud 
dan keselarasan dengan UU lain. 
2. UU BHP mempunyai asumsi penyelenggara 
pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan 
sama. Realitasnya kesamaan Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN) tak berarti semua PTN mempunyai 
kesamaan yang sama. 
3. Pemberian otonomi kepada PTN akan berakibat 
beragam. Karena lebih banyak PTN 
yang tidak mampu menghimpun dana karena 
terbatasnya pasar usaha di tiap daerah. Hal ini akan 
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menyebabkan terganggunya penyelenggaraan 
pendidikan. 
4. UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan 
pendidikan nasional dan menimbulkan 
kepastian hukum. UU BHP bertentangan dengan 
Pasal 28 D ayat(1) dan Pasal 31 UUD 1945. 
5. Prinsip nirlaba tak hanya bisa diterapkan dalam 
BHP tapi juga dalam bentuk badan hukum lainnya.  
UU Badan Hukum Pendidikan ini tidak memenuhi 
asas-asas dalam Pasal 6 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan sehingga  UU ini 
tidak berlaku karena: menjadikan pendidikan 
nasional diserahkan sepenuhnya kepada 
mekanisme pasar tanpa adanya perlindungan dari 
negara sehingga MK batalkan UU BHP;   UU 
BHP inkonstitusional, seluruh materi  UU ini 
otomatis batal dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat;  UU BHP  bertujuan agar  
pendidikan formal yang menjadi tugas dan 
tanggung jawab pemerintah di Indonesia akan 
dialihkan ke Badan Hukum Pendidikan 
Pemerintah(BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan 
Pemerintah Daerah(BHPPD);  hal ini 
bertentangan dengan Pasal 31  UUD NRI Tahun 
1945;  BHPP dan BHPPD dapat pailit dan negara 
tidak bertanggung jawab; dasar hukum 
pembentukan: Pasal 53 ayat(1) UU Sisdiknas 
memuat frase badan hukum pendidikan dalam 
pasal tersebut harus dimaknai sebagai sebutan 
fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan 
sebagai bentuk badan hukum tertentu. 
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Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Judul Undang-
Undang 

Dalam penjelasan lampiran II UU 12/2011, judul 
peraturan perundangan – undangan (PUU) selain 
memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun 
pengundangan, nama PUU dibuat menggunakan 
suatu kata atau frasa yang maknanya mencerminkan 
essensial dari isi PUU tersebut, dalam hal ini UU No. 
36 Tahun 2009 menggunakan kata “Kesehatan” 
sebagai nama UU, pada pasal 1 ketentuan umum UU 
ini yang dimaksud dengan “Kesehatan” adalah 
keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual 
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang 
untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 
Dalam Pasal 167 ayat (4) mendelegasikan 
pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden 
mengenai pengelolaan kesehatan, berdasarkan pasal 
tersebut telah dibentuk Peraturan Presiden Nomor 
72 Tahun 2012 tentang “Sistem Kesehatan 
Nasional”, yang didalam pasal 1 ketentuan umumnya 
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sistem 
Kesehatan Nasional adalah Sistem Kesehatan 
Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN adalah 
pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh 
semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu 
dan saling mendukung guna menjamin tercapainya  
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, maknanya sesuai dengan dasar konsideran 
menimbang UU Nomor 36 Tahun 2009 bahwa bahwa 
setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara 
danmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
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yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan 
prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan 
berkelanjutandan upaya peningkatan kesehatan ini 
menjadi tanggung jawab semua pihak dan sebagai 
investasi pembangunan negara.  
 
Berdasarkan analisis tersebut akan lebih tepat UU 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
menggunakan judul “Sistem Kesehatan Nasional” 
karena didalamnya mengandung pengertian induk 
dari unsur-unsur upaya kesehatan sebagai suatu 
sistem dan sesuai dengan makna konsideran 
menimbang UU Nomor 36 Tahun 2009. 

Perlu Perubahan 
Pasal 47 

Upaya kesehatan dalam pasal ini tidak menyebutkan 
frase “ terintegrasi” sesuai makna upaya kesehatan 
dalam ketentuan umum pasal 1 angka 11, selain 
kementerian kesehatan terdapat lembaga lain 
dibidang kesehatan yang melakukan upaya 
kesehatan, ini akan berimpilkasi terhadap koordinasi 
horisontal antar lembaga, misalnya antara lembaga 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan 
Kementerian Kesehatan, dan akan berpotensi terjadi 
tumpang tindih kewenangan ataupun program 
dalam pemenuhan hak kesehatan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 55 

Kewaj iban menetapkan standar mutu pelayanan 
kesehatan belum terlaksana, hingga saat ini 
Peraturan Pemerintah tersebut belum terbentuk, 
secara teknis opersional ini akan berimplikasi pada 
efsiensi penyelenggaraan upaya kesehatan, perlu 
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ketegasan dan kepastian terbentuknya Peraturan 
Pemerintah tersebut. 

Perlu Perubahan 
Pasal 167 

Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 
masyarakat melalui pengelolaan administrasi 
kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya 
kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, 
peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, 
serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu 
dan saling mendukung guna menjamin tercapainya 
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 
 
Kewajiban Pemda untuk berperan dalam 
pengelolaan  Kesehatan merupakan amanah 
konstitusi yang menyebutkan bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan mesti 
didesentralisasikan ke Pemda sebagaimana diatur 
dalam Pasal 18 UUD 1945 bahwa NKRI terbagi-bagi 
dalam daerah Provinsi dan Kab/Kota, sehingga 
penyelenggaraan pembangunanpun dibagi antara 
pemerintah pusat dan Pemda. Pelayanan kesehatan  
dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah dan Masyarakat mulai dari 
administrasi, informasi, sumberdaya, pembiayaan, 
peran serta dan pembiayaan kesehatan sebagaimana 
diamanahkan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemda. 
Artinya BPJS Kesehatan mestinya mengacu ke Pasal 
167 dalam pengelolaannya. Tidak meninggalkan 
Pemda dan masyarakat. Pasal ini perlu 
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dipertahankan sebagai landasan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 167 ayat (2) 

Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang 
di pusat dan daerah 
 
Satu-satunya Klausul yang mengatur hubungan Pusat 
dengan daerah dalam Pelaksanaan BPJS ini ada di 
Pasal 51 UU BPJS ini. Namun demikian hubungan 
yang terbentuk bukan desentralistik sebagaimana 
amanah Pasal 12 UU Pemda. Padahal urusan 
kesehatan yang dibungkus dalam sistem jaminan 
sosial kesehatan adalah urusan yang sifatnya wajib –
pelayanan dasar yang dibagi dengan daerah. Pasal ini 
harus diganti dan disesuaikan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 174 

Masyarakat berperan serta, baik secara 
perseorangan maupun terorganisasi dalamsegala 
bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam 
rangka membantu mempercepat pencapaian derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 
Peran serta tersebut mencakup keikutsertaan secara 
aktif dan kreatif. 
 
Kesejahteraan sosial yang hendak dicapai dapat 
dirancang dan dikontrol bersama oleh Pemerintah 
dan masyarakat termasuk Pemda seperti diatur 
dalam Pasal 174 UU no 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan; hal ini perwujudan konsep perlindungan 
sosial dalam negara kesejahteraan yang memperkuat 
relasi antara pemerintah (Pusat dan Pemda), 
masyarakat dan swasta. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 177 ayat (2) 
huruf e dan f 

Pasal 177 angka 2 huruf e dan f Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
menyatakan bahwa Badan Pertimbangan Kesehatan 
Nasional selanjutnya disingkat BPKN dan Badan 
pertimbangan kesehatan daerah selanjutnya 
disingkat BPKD 
(2) BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mempunyai tugas dan wewenang antara lain: 
e. melakukan advokasi tentang alokasi dan 
penggunaan dana dari semua sumber agar 
pemanfaatannya efektif, efisien, dan sesuai dengan 
strategi yang ditetapkan; 
f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 
pembangunan kesehatan; 
Sedangkan dalam  Pasal 39 angka 3  Nomor 24 Tahun 
2011 tentang BPJS menyatakan   Pengawasan 
eksternal BPJS dilakukan oleh:  
a. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) ; dan  
b. lembaga pengawas independen. dalam penjelasan 
yang dimaksud pengawasan disini adalah DJSN 
melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
program Jaminan Sosial dan yang dimaksud dengan 
“lembaga pengawas independen” adalah Otoritas 
Jasa Keuangan. Dalam hal tertentu sesuai dengan 
kewenangannya Badan Pemeriksa Keuangan dapat 
melakukan pemeriksaan. 
 
BPJS dalam rangka jaminan kesehatan nasional 
merupakan bagian dari pembangunan kesehatan, 
dengan demikian fungsi DJSN mendekati sama 
dengan dengan fungsi dari BPKN. 
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13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam 
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya 
masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan 
tersendiri dalam pasal atau bab. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3  
 
  
 

Tujuan  UU pada dasarnya telah tercermin dalam 
konsiderans menimbang dan lebih rinci tercantum 
dalam penjelasan umum pada lampiran undang-
undang. dan lebih rinci lagi terdapat dalam naskah 
akademiknya. Jika ketetentuan mengenai tujuan ini 
dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-
undangan maka dirumuskan dalam salah satu butir 
pasal tentang ketentuan umum. Hal ini sbgmn 
dimaksud dalam petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II 
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 ayat huruf b 

Pasal 3 ayat b dalam memberikan perlindungan perlu 
menambahkan frasa kaum minoritas yaitu 
masyarakat tidak mampu sehingga bersesuain 
dengan pasal 6 ayat b. 
 
Rumusan yang diusulkan adalah: “ Memberikan 
perlindungan terhadap keselamatan pasien, 
masyarakat mampu dan tidak mampu, lingkungan 
rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah 
sakit” 
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Perlu Perubahan 
Pasal 7 ayat (3) 
 

Secara lugas pada pasal ini terdapat pilihan ATAU 
menjadi Lembaga Teknis Daerah (LTD) dengan 
pengelolaan secara BLU atau BLUD. Sehingga tafsiran 
atas Pasal 7 Ayat (3) UU RS Nomor 44 Tahun 2009 
tersebut adalah jika rumah sakit milik Pemerintah 
Pusat maka HARUS dalam bentuk UPT yang berada 
dibawah Ditjen BUK Kemenkes dengan pengelolaan 
secara Badan Layanan Umum (BLU), sedangkan jika 
rumah sakit milik Pemerintah Daerah maka HARUS 
dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah dengan 
pengelolaan secara Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD). Dapat disimpulkan juga bahwa pilihan 
menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari instansi 
yang bertugas di bidang kesehatan adalah Rumah 
Sakit vertikal milik Pemerintah  melalui Kementerian 
Kesehatan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 12 

Berdasarkan definisi Pasal 1 UU 36 / 2014 maka 
tenaga kesehatan berwenang untuk 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan semua 
bidang keahliannya, namun dalam penyelenggaraan 
setiap tenaga kesehatan wajib syarakat sebmingga 
memiliki izin dari pemerintah, sehingga masyarakat 
sebagai pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan 
yang aman, terjamin serta masyarakat maupun 
tenaga kesehatan sendiri juga terlindungi dari 
hukum. 

Perlu Perubahan 
Pasal 14 ayat (2) 

“Pendayagunaan tenaga kesehatan asing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan 
dengan mempertimbangkan kepentingan alih 
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teknologi dan ilmu pengetahuan serta ketersediaan 
tenaga kesehatan setempat.” 
 

Pasal 14 ayat 2 ini  ini memang memberikan batasan 
kepada pihak asing namun harus ada makna yang 
jelas mengenai “ketersediaan tenaga kesehatan 
setempat” karena dapat memiliki makna asing dapat 
hadir ketika ketersediaan tenaga kesehatan 
setempat cukup/tidak ataupun pihak asing tidak 
dapat hadir apabila ketersediaan tenaga kesehatan 
setempat cukup/tidak. 

Perlu Perubahan 
Pasal 16 

Ketentuan pasal 16 ini bersifat administratif, namun 
dalam pasal-pasal 
  
Selanjutnya yang menjadi masalah adalah ketentuan 
pasal 16 ini bersifat administratif. Namun, dalam 
pasal-pasal selanjutnya yang menjelaskan tentang 
sanksi, dikatakan bahwa sanksi yang diberikan untuk 
pelanggaran pasal ini adalah sanksi pidana. Sehingga, 
yang turut menjadi permasalahan kemudian adalah 
bagaimana kita dapat mencantumkan sanksi pidana 
terhadap pasal ini, apabila ketentuannya bersifat 
administratif dan pengaturan lebih lanjut terhadap 
pasal-pasal tersebut dilimpahkan kepada Peraturan 
Perundang-undangan (lainnya), Peraturan 
Pemerintah, atau Peraturan Menteri.  
 
Pasal 16 menjelaskan tentang persyaratan peralatan 
yang dijadikan sebagai acuan agar sebuah rumah 
sakit dapat diberikan izin untuk mendirikan atau 
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memperpanjang izin operasionalnya sebagaimana 
termuat di dalam pasal 17. Persyaratan peralatan 
yang dimaksud meliputi peralatan medis dan 
nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, 
persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan layak 
pakai melalui pengujian kalibrasi; pengawasan, 
penggunaan peralatan sesuai indikasi; serta 
pengoperasian dan pemeliharaan oleh tenaga yang 
kompeten dan didokumentasikan agar izin 
mendirikan rumah sakit diberikan atau tidak adanya 
pencabutan izin operasional rumah sakit. 

Perlu Perubahan 
Pasal 17  

Ketika akan dibenturkan dengan pasal 17 tentang 
pencabutan izin operasional atau tidak diberikannya 
izin mendirikan rumah sakit, maka masalah lain yang 
muncul adalah kemungkinan akan “pemakluman” 
dan “pembijaksanaan-pembijaksanaan” yang sifatnya 
negatif dari pihak-pihak yang ingin mencari 
keuntungan sendiri tanpa mempertimbangkan 
dampak negatif dari “pemakluman” dan 
“pembijaksanaan-pembijaksanaan” ini terhadap 
keselamatan dan kepuasan pasien yang menjadi isu 
utama diusungnya kebijakan tentang rumah sakit ini. 

Perlu Perubahan 
Pasal 19, 20 dan 21 

Pasal ini menjadi acuan dan faktor pendorong agar 
sebuah rumah sakit dapat memberikan jaminan 
mutu, keselamatan dan profesionalitas dengan 
memperhatikan jenis pelayanan yang diberikan dan  
kejelasan pengelolanya. 
 
Walaupun Undang-undang ini sudah lama diterapkan 
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mulai dari 2009, tapi kenyataan masih banyak pihak 
dalam rumah sakit, misalnya pegawai tak 
mengetahui hal ini. Solusi dengan mensosialisasi 
Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 ini kepada 
masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai cara agar 
efektif dan terinformasikan baik oleh praktisi rumah 
sakit pemerintah maupun swasta dilakukan melalui, 
depkes, organisasi perumahsakitan, organisasi 
profesi 

Perlu Perubahan 
Pasal 21 

Hal ini juga bertentangan dengan tujuan dari UU RS 
dimana dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Rumah Sakit 
diselenggarakan berasaskan Pancasila dan 
didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan 
profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak 
dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan 
keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi ocial. 

Perlu Perubahan 
Pasal 29 

Seperti yang kita ketahui belakang ini di media cetak 
atau elektronik terdapat rumah sakit yang menolak 
mengobati pasien sehingga menyebabkan hilangnya 
nyawa. Maka perlu ditambahan point tambahan di 
pasal 29 mengenai kewajiban rumah sakit yaitu 
“rumah sakit wajib menerima masyarakat untuk 
berobat dan dilarang menolak untuk mengobati 
dalam keadaan darurat” 

Perlu Perubahan 
Pasal 29 ayat (1) 
huruf c 

Pasal 29 ayat (1) huruf c UU Rumah Sakit, rumah 
sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat 
kepada pasien sesuai dengan kemampuan 
pelayanannya. Jadi, seharusnya korban kecelakaan 
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yang mengalami keadaan gawat darurat tersebut 
harus langsung ditangani oleh pihak rumah sakit 
untuk menyelamatkan nyawanya. 
Apabila rumah sakit melanggar kewajiban yang 
disebut dalam Pasal 29 UU Rumah Sakit, maka 
rumah sakit tersebut dikenakan sanksi admisnistratif 
berupa (Pasal 29 ayat (2) UU Rumah Sakit):  

a. teguran;  
b. teguran tertulis; atau  
c. denda dan pencabutan izin Rumah Sakit. 

Perlu Perubahan 
Pasal 34 ayat (1) 

Pasal tersebut sebenarnya merugikan semua tenaga 
kesehatan lainnya ataupun profesi lain yang mampu 
secara kepemimpinan dan manajerial untuk 
memimpin rumah sakit.  
UU rumah sakit pasal 34 memutuskan harapan 
profesi lain yang secara kepemimpinan dan 
manajerial mampu memimpin rumah sakit, bahkan 
jika kembali pada UUD 1945 pasal 27, pasal tersebut 
telah melanggar UUD yaitu hak asasi seseorang 
untuk layak mendapatkan pekerjaan maupun 
kedudukan.  

Perlu Perubahan 
Pasal 38  

 Dalam pasal 38 ayat 1: “setiap rumah sakit harus 
menyimpan rahasia kedokteran”.  
Pasal 38 ayat 2: “Rahasia kedokteran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk 
kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan 
permintaan aparat penegak hukum dalam rangka 
penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri 
atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
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undangan”. 
Seperti yang kita ketahui dalam pasal tersebut 
rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran 
dan ayat selanjutnya mengatur apa saja yang dapat 
membuka rahasia tersebut, akan tetapi di pasal 44 
ayat 2: 
“Pasien dan/atau keluarga yang menuntut rumah 
sakit dan menginformasikannya melalui media 
massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia 
kedokterannya kepada umum. 
Pasal 44 ayat 3: “Penginformasian kepada media 
massa 
Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan 
kewenangan kepada rumah sakit untuk 
mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai 
hak jawab rumah sakit 
 
Hal ini merupakan tumpah tindih antara pasal 38 
ayat 1 dan 2 dengan pasal 44 ayat 22 dan 23 dimana 
rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran  
menurut pasal 38 ayat 1 dan pasal 44 ayat 3 bukan 
merupakan pengecualian dibukanya rahasia 
kedokteran yang terdapat dalam pasal 38 ayat 2.  

Perlu Perubahan 
Pasal 40 

“Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah 
sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala 
minimal 3 (tiga) tahun sekali”. 
Tidak adanya sanksi yang diatur di uu apabila rumah 
sakit tidak melakukan akreditasi minimal 3 (tiga) 
tahun sekali. Sehingga perlu diatur mengenai 
sanksinya di Undang-undang. 
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Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 43 ayat(2) 

Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasannya tidak secara 
jelas mengatur mengenai sanksi, sehingga 
ketidakjelasan  ini  menyebabkan kekuatiran 
anggaran keuangan Gerakan Pramuka 
disalahgunakan oknum-oknum Kwartir Gerakan 
Pramuka,  ada dugaan nantinya keuangan dana 
Pramuka dapat membuka peluang dikorupsi oleh 
jajaran Kwartir Gerakan Pramuka  jika tidak adanya 
sanksi yang  ditetapkan yang berakibat merugikan 
keuangan negara dan daerah. Pasal ini juga 
menimbulkan polemik di masyarakat dengan 
adanya Putusan MK No. 6/PUU-IX/ 2011 yang 
menolak pengajuan Judicial Review UU Gerakan 
Pramuka yang dilakukan oleh anggota Pramuka 
sendiri terkait tidak jelasnya pencantuman sanksi 
penyalahgunaan keuangan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 44 

Pasal 44 perlu diperjelas bahwa pengelolaan 
keuangan di Gerakan Pramuka harus tunduk 
kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan, serta kebijakan aturan dari Menteri 
Keuangan lainnya yang sesuai sehingga semua 
bentuk pengelolaan dan bahkan sanksi 
pidananyapun akan dijerat sama apabila 
menyalahgunakan keuangan gerakan pramuka. 
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15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 

 

Rekomendasii Penjelasan  

 Perlu Perubahan 
Pasal 1 

Penyebutan batasn pengertian atau definisi dapat 
dituangkan dalam salah satu butir pasa1 tentang 
ketentuan umum dapat dilihat dalam petunjuk no. 
98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan 

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Penyebutan Dasar ketentuan yang dipakai dapat 
dituangkan dalam dasar hukum dimana materi yang 
diatur dalam undang-undang yang akan dibentuk 
merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa 
pasal Undang-Undang Dasar Negera RI Tahun 1945, 
pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum 
(petunujuk no.98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan 

Perlu Perubahan 
Pasal 6 

Kerjasama BPJS dengan berbagai lembaga adalah 
upaya untuk memperlancar upaya perlindungan 
kepada para peserta. 
Secara tidak langsung kerjasama dengan berbagai 
lembaga akan menunjang kualitas pelayanan BPJS 
karena BPJS sebagai lembaga pertanggungan sosial 
nasional ditanggung bersama-sama antara 
Pemerintah, pemberi kerja, pekerja untuk 
memberikan : persamaan pelayanan untuk semua 
(equality), pemberian  iuran kepada yang tidak 
mampu dan menjamin ketaatan pembayaran demi 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 1117

Rekomendasii Penjelasan  

keberlanjutan (sustainability) 

Perlu Perubahan 
Pasal 8 

Pengelolaan  Kesehatan dilaksanakan bersama 
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan 
Masyarakat mulai dari administrasi, informasi, 
sumberdaya, pembiayaan, peran serta dan 
pembiayaan kesehatan. Artinya BPJS Kesehatan 
mestinya mengacu ke Pasal 167 ini dalam 
pengelolaannya. Tidak meninggalkan Pemda dan 
masyarakat 
BPJS berkedudukan di Pusat dan dapat mempunyai 
kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di 
kabupaten/kota  
 
Pasal ini hanya mengatur kemungkinan membuka 
kantor cabang  dan justru menegaskan bahwa 
pengelolaan BPJS tidak didesentralisasikan kepada 
Pemda, padahal amanah Pasal 18 UUD 1945 dan 
Pasal 12 UU Pemda adalah mendesentralisasikan 
urusan pelayanan kesehatan sebagai urusan wajib 
pelayanan dasar yang harus dibagi dengan Pemda. 
Sebaiknya pasal ini dilengkapi dengan peran Pemda. 

Perlu Perubahan 
Pasal 13 

Posisi masyarakat dalam UU SJSN dan UU BPJS masih 
hanya berperan sebagai penerima informasi dan 
penerima manfaat (resipien) saja (Pasal 13 UU BPJS). 
Bukan sebagai partner dalam pengambilan 
keputusan publik. Bahkan Laporan 
pertanggungjawaban BPJS hanya disampaikan 
kepada Presiden (Pasal 5) ditembuskan kepada 
Direksi (DJSN) sebagaimana disebut dalam Pasal 13 
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dan 37 UU BPJS. Masyarakat tidak dapat 
mengaksesnya. 
Ketentuan ini juga tidak sinkron dengan amanah 
Pasal 3 UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik yang justru mengajak masyarakat 
memperbaiki tata kelola melalui pelibatan dalam 
pengambilan keputusan di badan-badan publik, 
termasuk pengawasannya. Pasal 39 UU BPJS juga 
hanya memberikan kewenangan pengawasan 
kepada Badan Resmi yakni DJSN dan Lembaga 
Independen (Pasal 39 UU BPJS). Peran serta 
masyarakat diatur juga dalam Pasal 354 UU no 23 
Tahun 2014 tentang Pemda yang bahkan mendorong 
kelompok, organisasi masyarakat dan pelembagaan 
masyarakat yang memungkinkan masyarakat turut 
terlibat dalam pengambilan keputusan secara efektif. 

Perlu Perubahan 
Pasal 14 

 Dalam ketentuan Pasal 14 tersebut diatur bahwa 
“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja 
paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib 
menjadi Peserta program Jaminan Sosial”. 
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui 
bahwa Pemerintah juga mengakui hak-hak warga 
Negara asing yang sedang bekerja di Indonesia, 
terutama hak yang berkaitan dengan kesehatan. 
Pemerintah tidak membatasi bahwa yang berhak 
untuk menjadi peserta BPJS dan mendapatkan 
manfaat dari pelayanan BPJS adalah hanya Warga 
Negara Indonesia saja. Karena, Warga Negara Asing 
yang sedang bekerja di Indonesia pun perlu untuk 
menadapatkan manfaat dari pelayanan BPJS karena 
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dengan melakukan pekerjaan di Indonesia, ia pun 
juga turut membayar pajak atas penghasilan yang 
diterima dari pekerjaannya tersebut. Selain itu hak 
untuk mendapatkan kesehatan merupakan salah 
satu dari hak asasi yang melekat pada manusia, 
sehingga pemenuhan atas kebutuhan hak tersebut 
dalam pelaksanaannya tidak perlu dibedakan antara 
WNI maupun WNA. 

Perlu Perubahan 
Pasal 17 ayat (1) 

Pasal 17 ayat (1) UU BPJS mengenai saksi 
administratif bagi Pemberi Kerja selain 
penyelenggara negara yang tidak melaksanakan 
ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap 
orang yang tidak melaksanakan ketentuan dalam 
Pasal 16 dikenai sanksi administratif. Sedangkan 
Pemberi Kerja penyelenggara negara yang tidak 
melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat 
(2) UU BPJS tidak dikenai sanksi administratif. 
Ketentuan seperti ini berpotensi untuk diuji di 
Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 
Negara RI Tahun 1945 yang menjamin prinsip 
persamaan di hadapan hukum. 

Perlu Perubahan 
Pasal 21 ayat (5) 

Pasal ini ambigu, tidak jela maksudnya. Apakah 
pengusulan kembali tersebut tetap mengikuti proses 
seleksi atau tidak ? Apakah pengusulan kembali 
tersebut berarti kembali pada posisi atau jabatan 
sebelumnya. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 30 

Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang 
menentukan pemilihan nama calon anggota Dewan 
pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur 
Pemberi Kerja, dan Tokoh Masyarakat melalui DPR, 
berbeda dengan nama calon yang berasal dari unsur 
pemerintah yang cukup dipilih oleh Panitia Seleksi 
yang dibentuk oleh Presiden. Ketentuan ini bersifat 
diskriminatif, berpotensi diuji ke Mahkamah 
Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan 
prinsip  persamaan di hadapan hukum yang dijamin 
dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 
Negara RI Tahun 1945.  

Perlu Perubahan 
Pasal 34 huruf c dan 
huruf e 

Hal ini dapat digunakan sebagai alasan untuk 
menjatuhkan anggota Dewan Pengawas atau 
anggota Direksi dengan alasan yang tidak terukur.  

Perlu Perubahan 
Pasal 38 ayat (1) 

Dalam UU BPJS tidak menjelaskan apa yang dimaksud 
dengan “kerugian finansial” dan lembaga mana yang 
berwenang untuk menentukan ada atau tidak adanya 
kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial yang 
menimbulkan kerugian finansial. 

Perlu Perubahan  
Pasal 38 ayat (2) 

Dalam UU BPJS tidak jelas menentukan lembaga 
mana yang berwenang untuk menyatakan 
penerimaan dan pembebasan terhadap 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Dewan 
Pengawas dan Direksi. 

Perlu Perubahan 
Pasal 39 

Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa 
“Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara 
eksternal dan internal”. Kemudian dalam ketentuan 
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ayat (3) disebutkan bahwa “Pengawasan eksternal 
BPJS dilakukan oleh DJSN dan lembaga pengawas 
independen”. 
Pengawasan secara internal yang dilakukan oleh 
dewan pengawas terkait dengan tugas, fungsi dan 
wewenang dewan pengawas telah diatur dalam UU 
ini. Namun terkait dengan tugas, fungsi dan 
wewenang pengawasan internal yang dilakukan oleh 
DJSN dan lembaga pengawas independen UU ini 
belum mengatur ketentuan mengenai hal-hal 
tersebut. Sehingga area pengawasan untuk 
pengawasan yang dilakukan secara eksternal oleh 
DJSN dan lembaga pengawas independen menjadi 
belum jelas. 
Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang lebih 
lanjut mengenai area pengawasan yang dilakukan 
oleh DJSN dan lembaga pengawas independen agar 
dalam pelaksanaannya bisa menjadi lebih maksimal.  

Perlu Perubahan 
Pasal 56 ayat (2) 

Frasa “Pemerintah dapat mengambil kebijakan 
khusus”, tidak ada penjelasan mengenai apa yang 
dimaksud dengan pemerintah dapat mengambil 
kebijakan khusus tersebut. Berbeda halnya dengan 
Pasal 56 ayat (3) UU BPJS khususnya frase 
“Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus”, 
frasa tersebut dijelaskan dalam penjelasannya yang 
menyatakan bahwa “tindakan khusus” tersebut 
antara lain berupa penyesuaian manfaat, iuran, 
dan/atau usia pensiun sebagai upaya terakhir. 
Apakah “kebijakan khusus” pada ayat (2) dapat 
dimaknai sama dengan “tindakan khusus” pada ayat 
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(3)? UU tidak secara jelas menyatakan demikian. 

 
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Pendanaan dan 
sosialisasi FKUB perlu 
dikoordinasikan 
dengan Kemendagri 
sesuai dengan 
Peraturan Bersama 
Menteri Agama dan 
Menteri Dalam 
Negeri Nomor 9 dan 
Nomor 8 Tahun 2006 

Saat ini Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 
baru dibentuk pada tingkat provinsi dan Kab/Kota 
(berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama 
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 
Tahun 2006). FKUB masih menghadapi masalah 
pendanaan dari pemerintah daerah, Namun 
demikian beberapa Pemerintah daerah telah 
mengalokasikan dan melakukan penambahan 
dana. Tentang pendanaan dan sosialisasi FKUB 
perlu dikoordinasikan dengan Kemendagri. 
Sebetulnya tentang pendanaan sudah 
diamanatkan dalam UU Penanganan Konflik Sosial 
dan UU Pemda, yang menyebutkan adanya 
pembagian secara proporsional antara APBN dan 
APBD. Pendanaan Penanganan Konflik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
tanggungjawab bersama Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN 
dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang, 
dan tanggung jawab masing-masing. 
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17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 1-100 

Perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman. 
Pembentukan UU Dikti ini  bertentangan dengan 
Pasal 24 ayat(4) UU Sisdiknas yang menyatakan 
bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan 
pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.  Seharusnya UU 
Dikti ini berbentuk PP. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3, 4, 5 

-Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-
nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan.  
-Sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa 
ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum 
dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau 
bab. cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah 
Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan 
Umum. 

Perlu Perubahan 
Pasal 35 

Pasal 35 terkait kurikulum pendidikan tinggi agar 
diperjelas meskipun ayat ini selangkah lebih maju 
dari Pasal 37 ayat(2) UU Sisdiknas dengan 
penambahan materi Pancasila sehingga  lembaga 
pendidikan tinggi swasta kerja sama dengan 
pemerintah asing pun wajib berkurikulum mata 
kuliah Pancasila. 
 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 20171124

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 36 

Pasal 36 terkait Kurikulum pendidikan profesi 
dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian 
lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang 
bertanggung jawab atas mutu layanan profesi 
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi.  Pada Pasal 36 ini harus dijelaskan Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi yang mana dan 
bagaimana. 

Perlu Perubahan  
Pasal 48 

Pasal 48 terkait kerja sama penelitian dengan 
industri dan dunia usaha harus disederhanakan 
karena masih mencerminkan Penetrasi Kapitalisme 
Global dan kooptasi wacana pembangunan dari dua 
lembaga, yaitu WTO dan Bank Dunia. Semangat dan 
substansi UU Pendidikan Tinggi masih tidak bisa 
lepas dari  kepentingan lembaga keuangan 
internasional. Ada dua wacana (discourse) besar 
yang cukup hegemonik dalam pembangunan 
pendidikan tinggi di negara-negara dunia ketiga, 
yaitu ‘globalisasi pendidikan tinggi’ yang 
dikampanyekan oleh WTO dan ‘reformasi 
Pendidikan Tinggi’ yang dikampanyekan oleh Bank 
Dunia. Dalam ‘perjanjian GATS ditandatangani pada 
tahun 1994, ada 12 sektor jasa yang sepakat untuk 
diliberalisasi, salah satunya sektor pendidikan 
tinggi. GATS dan kebijakan-kebijakan WTO tersebut 
didesain untuk  ‘membuka pintu kerjasama 
internasional perguruan tinggi sehingga membuka 
keran investasi’ (Hawkins, 2010: 40). Kooptasi 
wacana pembangunan tersebut bersifat diskursif,  
pemerintah menyatakan bahwa ‘untuk 
meningkatkan daya saing dalam interaksi global, 
perlu adanya perguruan tinggi yang sehat, bermutu, 
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otonom, dan maju.’ Hal ini jelas menyiratkan 
discourse globalisasi yang ditawarkan WTO dan 
Bank Dunia. Kata kunci ‘daya saing’ (dalam key 
framework Bank Dunia: competitiveness) 
mengantarkan UU PT pada discourse tentang 
reformasi pendidikan tinggi yang liberal, pro-pasar, 
serta lepas dari campur tangan negara. 

Perlu Perubahan 
Pasal 50 

Pasal 50 perlu dijelaskan kerja sama internasional 
yang tetap melibatkan pemerintah sebagai 
pemegang kendali karena mencerminkan awal 
proses komersialisasi dan liberalisasi pendidikan 
nasional dalam wujud penetrasi asing. 

Perlu Perubahan 
Pasal 62 

Pasal 62 sebaiknya diubah karena mencerminkan 
awal proses komersialisasi dan liberalisasi 
pendidikan nasional dalam wujud penetrasi asing. 

Perlu Perubahan 
Pasal 63 

Pasal ini perlu dijelaskan otonomi yang tetap 
melibatkan pemerintah sebagai pemegang kendali. 

Perlu Perubahan 
Pasal 83 - 90 

Pasal 83 - 90 bertentangan dengan Pasal 31 UUD 
NRI Tahun 1945 karena pelaksanaan pendidikan 
termasuk pengelolaan dana menjadi tanggung 
jawab negara dan pemerintah sangat berperan 
penting bukan hanya sekedar menfasilitasi dan 
memberikan insetif untuk dunia usaha dan industri 
maupun masyarakat. Substansi pasal ini mengarah 
kepada lepasnya tanggung jawab pemerintah 
dalam pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini 
pemerintah hanya menjadi fasilitator dan 
mempertemukan dunia pendidikan tinggi dengan 
dunia industri maupun dunia usaha. Dunia industri 
dan dunia usaha merupakan kegiatan yang 
berorientasi pada profit, memperluas laba dan 
menekan kerugian seminimal mungkin. Bukan tidak 
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mungkin pada akhirnya Perguruan Tinggi 
terintervensi dan menyebabkan hilangnya prinsip 
nirlaba dengan mencari keuntungan yang sebesar-
besarnya. 
Hak pengelolaan kekayaan negara sepenuhnya ada 
pada negara. Pemerintah tidak dapat begitu saja 
memberikan hak tersebut kepada perguruan tinggi 
meskipun dengan alasan untuk kepentingan 
pengembangan pendidikan tinggi. 

 
18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 

Kedokteran 
  

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 1 – 64  

- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan 
asas tidak diperlukan, karena tidak akan 
operasional (tidak memiliki operator norma). 
Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh 
norma yang berisi pengaturan.  

- Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa 
ketentuan yang mencerminkan asas, maksud 
dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan 
umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam 
pasal atau bab. cukup elaborasi asas yang ada 
dalam Naskah Akademik atau dimasukkan 
dalam Bab I Ketentuan Umum. 

- Frasa Dokter Layanan Primer  ini harus 
dihapuskan karena menyebabkan kontroversi. 
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Perlu Perubahan 
Pasal 1 angka 9 

Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Dokter adalah 
dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-
subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di 
dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh 
Pemerintah. Pasal 1 angka 9 UU Pendidikan 
kedokteran memberikan definisi bahwa dokter 
adalah dokter, dokter layanan primer, dokter 
spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, 
baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui 
oleh Pemerintah. Keberadaan dokter layanan 
primer dalam UU Pendidikan Kedokteran menjadi 
penghambat pemenuhan hak konstitusional 
masyarakat atas pelayanan kesehatan yang 
dijamin menurut Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945. 
Sebab Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran hanya mengenal 
dokter dan dokter spesialis, dokter gigi dan dokter 
gigi spesialis. Dokter layanan primer tidak 
memiliki pengakuan dalam hal kompetensi 
profesi, legalitas, prosedur formal syarat 
registrasi, perizinan dan gelar profesi. Hal ini 
menyebabkan ketidakjelasan dan inkonsistensi. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 dan 4 

-Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah 
nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang 
berisi pengaturan.  

-Sesuai  dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa 
ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum 
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dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau 
bab, cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah 
Akademik atau dimasukkan dalam Bab I 
Ketentuan Umum. 

Perlu Perubahan 
Pasal 8 ayat(2) 

Pasal 8 ayat(2) menyatakan dalam hal 
mempercepat terpenuhinya kebutuhan dokter 
layanan primer, Fakultas Kedokteran dengan 
akreditas kategori tertinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Fakultas 
Kedokteran yang akreditasinya setingkat lebih 
rendah dalam menjalankan program dokter layanan 
primer. 
Program kerjasama dan pendidikan terkait dokter 
layanan primer harus jelas pengaturannya. 
Hal ini tentu bertolak belakang dengan apa yang di 
canangkan dan digadang – gadang oleh pemerintah 
tentang sistem SJSN, dimana dokter layanan primer 
berada di dasar piramida sistem kesehatan 
Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa 
mengandalkan dokter layanan primer kalau jumlah 
dokter layanan primer saja masih belum banyak 
dan UU Pendidikan Kedokteran ini kurang 
sosialisasinya baik di kalangan akademisi, praktisi  
maupun masyarakat. 

Perlu Perubahan 
Pasal 8 ayat(3) 

Pasal 8 ayat(3) bahwa Program dokter layanan 
primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kelanjutan dari program profesi dokter 
dan program internsip yang setara dengan program 
dokter spesialis. Maksud pasal di atas adalah bahwa 
dokter layanan primer berbeda dengan dokter 
umum karena harus menjalani pendidikan lebih 
lanjut selama 2 tahun. Dan akan setara dengan 
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spesialis. Tentu hal ini membuat sebuah paradigma 
baru     “ bagaimana dengan dokter umum?” 
Memang dokter umum tetap masih bisa bekerja di 
Rumah Sakit swasta yang tidak menjalin kerjasama 
dengan SJSN (pemerintah) selama mempunyai izin 
untuk berpraktek. Namun yang kembali menjadi 
permasalahan adalah tidak semua Fakultas 
kedokteran dapat mengadakan program pendidikan 
dokter layanan primer. Sementara yang kita ketahui 
bahwa tidak semua Fakultas Kedokteran di 
Indonesia berakreditasi A. Bahkan masih ada 
Fakultas Kedokteran yang belum terakreditasi dan 
baru membuka program pendidikan Dokter baru-
baru ini. Untuk mengadakan program pendidikan 
kedokteran di sebuah Universitas, perizinan  
dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Tehnologi dan 
Pendidikan Tinggi  (Kemenristekdikti). Konsil 
Kedokteran Indonesi (KKI) membina dan 
menetapkan standar pendidikan kedokteran, 
sedangkan akreditasi FK diberikan oleh Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Di Indonesia 
masih ada Universitas yang menyelenggarakan 
Program Pendidikan Dokter dengan hanya berbekal 
surat izin dari Kemenristekdikti. Untuk Universitas 
yang Fakultas Kedokterannya mendapat akreditasi 
B. Disebutkan dalam UU Pendidikan Kedokteran 
dapat menjalin kerjasama dengan Universitas yang 
mendapat akreditasi A. Namun sekali lagi yang jadi 
masalah adalah bentuk kerja sama ini masih 
belumlah jelas. Karena itu pengaturan dokter 
layanan primer harus jelas dan pasti sehingga tidak 
menimbulkan multitafsir. 
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19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang  Keinsinyuran 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan  
Pasal 5 ayat(1) 

Pasal 5 ayat (1) Keinsinyuran mencakup disiplin 
teknik: 
a. kebumian dan energi; 
b. rekayasa sipil dan lingkungan terbangun; 
c. industri; 
d. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam; 
e. pertanian dan hasil pertanian; 
f. teknologi kelautan dan perkapalan; dan 
g. aeronotika dan astronotika. 
Sedangkan yang melalukan uji profesi dan sertifikasi 
adalah dari Badan Kejuruan Persatuan Insinyur 
Indonesia (PII)/Himpunan Keprofesian. Menurut 
website PII, badan kejuruan PII yang dinaungi oleh 
PII hanya ada 13, yaitu BK Mesin, BK Teknologi 
Pertambangan, BK Sipil, BK Teknik Kelautan, BK 
Teknik Fisika, BK Teknik Geodesi, BK Teknik 
Kedirgantaraan, BK Perminyakan, BK Teknik 
Kelautan, BK Kimia, BK Teknik Industri, BK Elektro, 
dan BK Pertanian. Bila ditinjau dari disiplin ilmunya, 
13 BK-PII memang sudah mencakup seluruh disiplin 
keilmuan teknik seperti yang dipaparkan di atas. 
Namun masih ada beberapa jurusan yang belum 
dinaungi oleh BK yang ada di PII. 
Lalu bagaimana dengan disiplin ilmu yang tidak 
dinaungi oleh BK PII/Himpunan Keprofesian? 
Disisi lain sebelum lahirnya PII, sudah ada himpunan 
keprofesian seperti GAPENSI, IAI, INKINDO, 
INTAKINDO, KADIN, dan LPJK yang selama ini sudah 
menjalankan praktek-praktek keprofesian. 
Dibentuknya PII (didukung penuh oleh UU 
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Keinsinyuran), maka seolah-olah posisi dari 
himpunan keprofesian tersebut berada dibawah PII. 
Hal demikian dikhawatirkan akan menimbulkan 
perselisihan antara PII dengan himpunan-himpunan 
keprofesian tersebut. Memang secara hukum saat 
ini posisi PII sangat kuat karena adanya payung 
hukum berupa UU Keinsinyuran. 
Pertanyannya sekarang adalah, apakah himpunan-
himpunan keprofesian yang sudah ada sebelum PII 
lahir tersebut dengan senang hati menerima 
“dibawah naungan” dari PII? 
Apabila himpunan-himpunan keprofesian yang ada 
saat ini bisa menerima “dibawah naungan PII”, 
maka secara organisasi harus merubah segala 
ketentuan yang ada menyesuaikan ketentuan yang 
berlaku dalam PII. Hal ini harusnya diperjelas pada 
Pasal 5 ayat(1) agar tidak timbul masalah. 

Perlu perubahan  
Pasal 5 ayat(2) 

Pasal 5 ayat(2)  menyatakan bahwa Keinsinyuran 
mencakup bidang: 
a. pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi; 
b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 
komersialisasi; 
c. konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi; 
d. teknik dan manajemen industri, manufaktur, 
pengolahan, dan proses produk; 
e. ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral; 
f. penggalian, penanaman, peningkatan, dan 
pemuliaan sumber daya alami; dan 
g. pembangunan, pembentukan, pengoperasian, 
dan pemeliharaan aset. 
Mencermati Pasal ini, permasalahan yang mungkin 
bisa terjadi salah satunya adalah dalam bidang 
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pendidikan yang harus diperjelas. Hal ini mengingat 
dalam UU Keinsinyuran juga mencakup pendidikan 
dan pelatihan teknik/teknologi. 
Pertanyannya sekarang adalah, apakah semua guru 
SMK, dosen Teknik harus menyandang gelar profesi 
“Insinyur”? Hal ini mungkin akan menjadi  
permasalahan yang sangat serius apabila sampai 
terjadi ada seorang guru teknik atau dosen teknik 
yang tersandung masalah hukum karena melakukan 
praktek keinsinyuran sedangkan yang bersangkutan 
belum memiliki gelar insinyur. Selain itu, 
permasalahan lain yang mungkin terjadi adalah 
adanya penyedia jasa konsultansi/konstruksi yang 
terjerat hukum karena produk yang dihasilkan 
bukan hasil dari seorang insinyur. Seharusnya 
pemerintah dapat mengolah dan bersinergi dengan 
PII untuk membuat kebijakan terkait profesi 
keinsinyuran sehingga tidak menimbulkan 
permasalahan dikemudian hari. 

 
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang  Kesehatan Jiwa 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Sebaiknya materi 
pada Undang-
undang Nomor 18 
Tahun 2014 ini diatur 
melalui Peraturan 
Pemerintah 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Jiwa  tidak tepat dituangkan dalam jenis 
UU sebab secara substansi tidak dalam rangka 
mengatur lebih lanjut dari Pasal tertentu dalam UUD 
NRI Tahun 1945. Jenis peraturan perundang-
undangan yang direkomendasikan adalah dalam 
bentuk Peraturan Pemerintah. 
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21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu memperjelas 
ketentuan terhadap 
pembentukan Komisi 
Perlindungan Anak di 
Daerah 

Pada Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak disebutkan mengenai pembentukan Komisi 
Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya 
yang sejenis. Namun pembentukan tersebut diawali 
dengan frasa ”dalam hal diperlukan”. Kata dalam hal 
diperlukan bersifat tidak pasti, dan dari hasil analisa 
tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai 
hal ini serta tidak adanya amanat untuk membentuk 
ketentuan lebih lanjut dari penormaan di atas. 
Ketentuan tersebut juga memberi kewenangan bagi 
Pemda untuk membentuk KPA di daerah dan 
lembaga lain yang sejenis, hal ini berpotensi 
menimbulkan persoalan: 
Frasa ”lembaga lainnya membuka kemungkinan 
pemda untuk membentuk lembaga-lembaga baru 
diluar ”Komisi Perlindungan Anak”. Kemudian 
terhadap pola kerja antara lembaga bentukan Pemda 
dengan KPAI yang bersifat nasional. 

 
Perlunya juga memperhatikan beban anggaran dari 
pembentukan lembaga tersebut, karena Pemda 
melalui dinas-dinas terkait seharusnya dapat 
melakukan optimalisasi fungsi, karena fungsi yang 
hendak dicapai hanya sekedar pengawasan 
penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.  
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Perlunya perumusan 
baru terhadap 
larangan melakukan 
persetubuhan bagi 
seorang anak, tidak 
hanya dengan 
kekerasan atau 
ancaman tetapi 
ditambahkan 
melakukan tipu 
muslihat, melakukan 
serangkaian 
kebohongan, atau 
membujuk anak. 

Di dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak disebutkan: ”Setiap Orang 
dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 
Kekerasan memaksa Anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. 
Padahal banyak kasus-kasus yang terjadi seorang 
anak melakukan persetubuhan tetapi tidak dengan 
ancaman ataupun kekerasan, tetapi dengan 
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 
kebohongan, atau membujuk Anak, sehingga 
seorang anak dengan segala posisi dan 
keterbatasnnya tidak dapat mengelak. Oleh sebab 
itu perlu adanya perumusan baru atau penjelasan 
lebih lanjut yang tertuang secara tegas terhadap 
ketentuan di atas, seperti yang dirumusakan dalam 
Pasal 76E (hanya terhadap perbuatan cabul) 
sehingga bilamana terjadi pelanggaran ketentuan di 
atas tidak terjadi perberdaan penafsiran atau celah 
hukum yang merugikan kepentingan seorang anak. 

Perlu terdapat 
penegasan bentuk 
tanggung jawab 
pemerintah, dan 
seberapa besar 
tanggung jawab 
tersebut, atau jika 
terdapat pengaturan 
ketentuan yg lain 

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menyebutkan bahwa: 
(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk 

memberikan biaya pendidikan dan/atau 
bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus 
bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak 
terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di 
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perlu disebutkan 
”sesuai ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
berlaku” 
 

daerah terpencil. 
(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula 
mendorong masyarakat untuk berperan aktif. 

 
Dengan demikian meskipun pasal ini peran serta 
masyarakat namun tidak terdapat mekanisme serta 
bentuk program yang jelas dalam mendorong 
masyarakat untuk berperan aktif sebagaimana 
dimaksud ketentuan tersebut. 

Perlu memperjelas 
aturan terhadap 
mekanisme pelibatan 
masyarakat untuk 
berperan aktif dalam 
memberikan biaya 
pendidikan/bantuan/ 
pelayanan khusus. 
 

Meskipun bunyi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak ayat ke-dua menegaskan 
dorongan untuk adanya peran aktif masyarakat, 
tidak terlalu jelas korelasi antara ayat (1) dengan 
ayat (2). Tidak jelas bagaimana 
pertanggungjawaban pemerintah dalam bentuk 
memberi biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-
cuma atau pelayanan khusus dapat mendorong 
peran aktif masyarakat.  

Perlu memberikan 
alokasi tambahan 
terhadap anggaran 
pendidikan 
khususnya di derah 
terpencil 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: 
(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk 

memberikan biaya pendidikan dan/atau 
bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus 
bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak 
terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di 
daerah terpencil. 
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(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula 
mendorong masyarakat untuk berperan aktif. 

 
Dengan demikian meskipun pasal ini peran serta 
masyarakat namun tidak terdapat mekanisme serta 
bentuk program yang jelas dalam mendorong 
masyarakat untuk berperan aktif sebagaimana 
dimaksud ketentuan tersebut. 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 

Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah. 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu ditambahkan 
pasal yang mengatur 
hak anak bermasalah 
untuk memiliki 
kebebasan 
mengeluarkan 
pendapat dan 
berkumpul agar 
sejalan dengan asas 
Kemanusiaan pada 
UU Nomor 12 Tahun 
2011 dan prinsip 
Demokrasi pada TAP 
MPR IX/MPR/2001. 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 
tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak 
yang Mempunyai Masalah belum menjelaskan 
secara detail permasalahan anak dalam hal apa? 
Dalam PUU ini belum mengatur tentang 
kebebasan mengeluarkan pendapat dan 
berkumpul. 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan  
Pasal 4 

- Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara 
pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 
lebih lanjut oleh BNSP. 

- Perlu dijabarkan lebih lanjut dimana diatur 
mengenai persyaratan dan tata cara pemberian 
lisensi tersebut. 

- Maka dari itu dapat ditambahkan didalam 
menjelaskannya 

Perlu Perubahan  
Pasal 8 

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, 
susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja 
Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
diatur oleh BNSP. 

- Pengaturan mengenai pembentukan susunan 
keanggotaan tesebut perlu dijabarkan diatur 
dalam aturan yang mana atau yang seperti apa. 

- Maka dari itu dapat dijelaskan kembali secara 
lengkap 

Perlu Perubahan  
Pasal 4 ayat  (1)  

Dalam rumusan pasal tidak diketemukan ketentuan 
mengenai apabila terjadi konflik dan bagaiman acara 
penyelesaiannya, apabila terjadi konflik sanksi apa 
yang diteberikan oleh BSNP apakah pencabutan 
sertifikasi profesi atau berupa denda. 

Perlu Perubahan  
Pasal 4 ayat  (2) 

Dalam rumusan pasal ketentuan mengenai 
persyaratan dan tata cara pemberian lisesnsi tidak 
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dijelaskan lebih lanjut. Oleh karena ketentuan 
mengenai persyaratan dan tata cara pemberian 
lisensi harus dijelaskan supaya prosedur 
penetapannya lebih jelas. 

Perlu Perubahan  
 Pasal 7 

Dalam rumusan pasal menjelaskan ketentuan yang 
menjamin prosedur yang jelas dan efisien dengan 
menetapkan persyaratan untuk menjadi anggota 
tetapi tidak dijelaskan lebih jelas mengenai prosedur 
pengangkatan anggota oleh BNSP. 

Perlu Perubahan  
Pasal 9 (2) 

Dalam rumusan pasal menjelaskan dengan 
bertanggung jawab kepada BNSP maka diperlukan 
transparansi, rumusan pasal menjamin transparansi, 
namun tidak menjelaskan perihal  yang 
menyebabkan tidak terjaminnya transparansi. 

Perlu Perubahan  
Pasal 15 

Rumusan pasal menjamin mengenai koordinasi antar 
anggota dalam pelaksanaan tugas, namun tidak 
ditemukan kejelasan mengenai koordinasi, integrasi, 
singkronisasi dan transparansi antar anggota dalam 
pelaksanaan tugas dalam memberikan sertifikasi 
profesi. 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan  
Pasal 2 

 Dalam teknik penulisan norma, penyebutan 
lingkup Standar Nasional Pendidikan tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Hal ini sejalan 
dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.  Dalam petunjuk huruf c 
dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan 
tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau 
bab.  

 Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan lingkup diubah, cukup elaborasi 
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum. 

Perlu Perubahan  
Pasal 3 

 Penyebutan Standar Nasional Pendidikan 
berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan 
dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional 
yang bermutu tidak diperlukan, karena tidak 
akan operasional (tidak memiliki operator 
norma). Fungsi dapat dituangkan dalam 
penjelasan umum dari PP, ketentuan umum 
atau dalam Naskah Akademiknya.  

 Fungsi harus dituangkan dalam bentuk 
penulisan norma yang benar agar dapat 
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dioperasionalkan.  
 Oleh karena itu sebaiknya norma yang 

menyebutkan fungsi PP diubah dan dimasukkan 
dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan 
umum atau tercermin dalam Naskah Akademik. 

Perlu Perubahan  
Pasal 4 

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan tujuan 
Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin 
mutu pendidikan nasional dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional 
(tidak memiliki operator norma). Hal ini sejalan 
dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan 
landasan, asas dan tujuan dicabut, cukup elaborasi 
landasan, asas dan tujuan ada dalam Naskah 
Akademik. 

Perlu Perubahan  
Pasal 63 ayat(1) 
huruf b, c 
Pasal  78  
huruf e 
Pasal 79 ayat(1) 
huruf a, b, c, d 

Pasal 78 huruf e dijelaskan bahwa pemerintah 
hanya mengevaluasi kinerja pendidikan, dan pada 
Pasal 79 ayat(1) huruf a, b, c, dan d yang 
menegaskan bahwa tugas evaluasi hasil belajar itu 
dilakukan oleh satuan pendidikan. Namun jika 
dilihat pada Pasal 63 ayat(1) huruf b dan c yang 
menyatakan bahwa penilaian hasil belajar dilakukan 
satuan pendidikan dan pemerintah. Hal inilah yang 
menimbulkan kontradiksi yang dapat menimbulkan 
kebingungan di tengah masyarakat sebagai 
pengguna jasa layanan pendidikan. Sebenarnya 
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yang berhak melakukan penilaian hasil belajar 
peserta didik itu siapa? Pendidik dalam satuan 
pendidikan, pemerintah  atau kedua-duanya? 
Masalah pengaturan tugas terkait evaluasi kinerja 
maupun hasil belajar dalam pasal – pasal tersebut 
harus jelas. 
UU Sisdiknas Pasal 58 ayat 1 dijelaskan bahwa 
evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh 
pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan 
perbaikan hasil belajar peserta didik secara 
berkesinambungan. Sedangkan dalam PP  Standar 
Nasional Pendidikan, Pasal 63 ayat 1 ditegaskan 
bahwa penilaian hasil belajar dilakukan oleh tenaga 
pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Dari 
kedua aturan tersebut tampak jelas adanya 
inkonsistensi dalam pembagian peran/wewenang 
yang berkaitan dengan evaluasi (penilaian) hasil 
belajar antara satuan pendidikan dan pemerintah. 

 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal   14 ayat (1) 
dan Pasal  15 

Pasal 14 ayat(1) menyatakan bahwa Pendidikan 
keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah 
dan pesantren.  
Pasal 15 menyatakan bahwa Pendidikan diniyah 
formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu 
yang bersumber dari ajaran agama Islam pada 
jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.  
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Pernyataan Pasal 14 ayat(1) dan Pasal 15 
hendaknya lebih diperjelas lagi mengenai istilah 
tertentu, seperti kata “formal”, pengertian 
“diniyah”, sehingga sifatnya tidak ambigu dan 
menimbulkan multitafsir. 

 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan  
Pasal 7 ayat(6) 

Pasal 7 ayat(6) menyatakan bahwa  Ketentuan 
mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang 
diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) termasuk kewenangan 
memberikan sanksi administratif kepada warga 
negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 
(tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang 
tidak mengikuti program wajib belajar. 
 Pasal 7 ayat(6)  terkait program wajib belajar harus 
jelas diubah disesuaikan dengan Nawacita Presiden 
Jokowi menjadi 12 tahun. 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan  
Pasal 1 angka 6 

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Menteri adalah 
menteri yang menangani urusan pemerintahan di 
bidang pendidikan. 
Harus jelas penggunaan kata menteri pada pasal ini 
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karena menteri pada Kabinet Kerja yang menangani 
bidang pendidikan ada 2(dua), yaitu Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Riset, 
Tehnologi dan Pendidikan Tinggi. 

Perlu Perubahan  
ayat(1) 

Pasal 2 ayat(1) menyatakan bahwa  Pendanaan 
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama 
antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat. 
 Masalah pendanaan pendidikan pada pasal di atas 
harus jelas dan pernyataan Pasal 2 ayat(1) 
bertentangan dengan Pasal 31 dan Pembukaan 
alinia 4 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan 
bahwa tanggung jawab negara dalam 
mencerdaskan bangsa termasuk dalam hal 
pendidikan. 

 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan  
Pasal 33 

Pasal 33 menyatakan tentang wajib kerja dosen,  
bahwa:  
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat 
memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada 
dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang 
memenuhi kualifikasi akademik dosen dan 
kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai 
dosen di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan situasi luar biasa yang 
mengakibatkan kelangkaan dosen di daerah khusus 
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sehingga proses penyelenggaraan tridharma 
perguruan tinggi tidak dapat terlaksana secara 
normal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Warga negara yang dapat ditugaskan wajib kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. orang yang memiliki kualifikasi akademik 
magister atau doktor; atau; 
b. orang yang memiliki keahlian dengan prestasi 
luar biasa dan mendapat pelatihan kependidikan, 
yang kesetaraan jabatan akademiknya ditetapkan 
oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan 
pendidikan tinggi penerima. 
(4) Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan pelaksanaan tugas sebagai dosen 
paling lama 2 (dua) tahun. 
(5) Penugasan warga negara sebagai dosen dalam 
rangka wajib kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 
(6) Warga negara yang ditugaskan menjalani wajib 
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
memperoleh tunjangan wajib kerja setara dengan 
tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau 
subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, 
dan/atau tunjangan kehormatan bagi professor 
selama menjalankan tugas sebagai dosen sesuai 
dengan penetapan kesetaraan jabatan akademik. 
Program wajib kerja dosen ini harus jelas berlaku 
untuk dosen PTN dan PTS atau dua-duanya. 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan 
Kedinasan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan  
Pasal 1 angka 6 

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Kementerian 
adalah Kementerian Pendidikan Nasional. 
Pasal ini diubah agar jelas karena sejak 
pemerintahan dibawah Presiden Jokowi  Tahun 
2015, pendidikan kedinasan dibawah pengawasan 
dan koordinator Kementerian Riset, Tehnologi dan 
Pendidikan Tinggi. 

Perlu Perubahan  
Pasal 1 angka 9 

Pasal 1 angka  9 menyatakan bahwa Menteri adalah 
menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan nasional. Hal ini 
harus diperjelas dengan perubahan menjadi 
menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang ristek, tehnologi dan 
pendidikan tinggi. 

 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan  
Pasal 3 

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan 
Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin: 
a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang 
mencukupi, merata, dan terjangkau; b.mutu dan 
daya saing pendidikan serta relevansinya dengan 
kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan  c.  
efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan 
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pendidikan tidak diperlukan, karena tidak akan 
operasional (tidak memiliki operator norma). Hal ini 
sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan 
landasan, asas dan tujuan dicabut, cukup elaborasi 
landasan, asas dan tujuan ada dalam Naskah 
Akademik. 

Perlu Perubahan  
Pasal 220B ayat(1) 

Pasal 220B ayat(1) ini menyatakan bahwa 
Pengelolaan keuangan Universitas Indonesia, 
Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi 
Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas 
Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, 
dan Universitas Airlangga, menerapkan pola 
pengelolaan keuangan badan layanan umum. Harus 
diperjelas badan layanan umum yang bagaimana 
dan seperti apa sehingga tidak menimbulkan 
multitafsir. 

 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
ketentuan yang 
menimbulkan konflik 
sehingga dapat 

PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan dan PP No. 66 Tahun 
2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
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disesuaikan dengan 
perkembangan 
dinamika perguruan 
tinggi.  

Pendidikan ini merupakan amanat dari Pasal 12 
ayat(4), Pasal 17 ayat(3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 
ayat(4), Pasal 21 ayat(7), Pasal 24 ayat(4), Pasal 25 
ayat(3), Pasal 26 ayat(7), Pasal 27 ayat(3), Pasal 28 
ayat(6), Pasal 31 ayat(4), Pasal 32 ayat(3), Pasal 41 
ayat(4), Pasal 43 ayat(3), Pasal 45 ayat(2), Pasal 50 
ayat(7), Pasal 51 ayat(3), Pasal 52 ayat(2), Pasal 54 
ayat(3), Pasal 55 ayat(5), Pasal 56 ayat(4), Pasal 62 
ayat(4), Pasal 65 ayat(5), Pasal 66 ayat(3) UU No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.   
PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan tidak mengatur tata 
kelola satuan pendidikan karena sudah diatur pada 
UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum 
Pendidikan yang karena  Putusan MK Nomor   11-14-
21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 
menyatakan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan 
Hukum Pendidikan tidak memiliki kekuatan hukum 
yang mengikat/ dicabut sehingga PP No. 17 Tahun 
2010 diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 
(Perubahan ada 8 Pasal, Penambahan ada  20 Pasal 
dan  3 ayat, dengan perincian: diubah Pasal 1, 
ditambah angka 17A, angka 22 diubah, diubah Pasal 
49, Pasal 53, ditambah Pasal 53A dan Pasal 53B, 
ditambahkan Pasal 58A, Pasal 58B, Pasal 58C, Pasal 
58D, Pasal 58E, Pasal 58F, Pasal 58G, Pasal 58H, 
Pasal 58I, Pasal 58J, diubah Pasal 60, Pasal 170, 
diubah judul Bab XIII, diubah Pasal 182, ditambah 
ayat(9a), diubah Pasal 184, ditambah ayat(6), 
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ditambah Pasal 184A, 184B, diubah Pasal 207, 
ditambah Pasal 220A, 220B, 220C, 220D, 220E, 
220F). 
PP No. 66   Tahun   2010   tentang  Perubahan atas 
PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan menimbulkan konflik di 
masyarakat khususnya kalangan perguruan tinggi. 
Ketua satuan tugas gabungan dari sekretariat 
gabungan tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 
Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sejak tahun 
2015 menegaskan bahwa PP No. 66 Tahun 2010 
khususnya  pengelolaan PTN dinilai terlalu 
mencampuri urusan otonomi PTN. Oleh karena itu, 
dengan tegas PTN berBHMN menolak PP No.  66 
Tahun 2010.   Beberapa ketentuan PP tersebut dinilai 
tidak sesuai dengan kondisi perguruan tinggi saat ini. 
PP ini berisi beberapa hal pokok, diantaranya tentang  
PTN yang tercantum dalam   Badan Hukum Milik 
Negara(BHMN),  pengelolaan   keuangannya   harus  
tunduk   pada  UU   Keuangan  melalui Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU). Untuk 
menyesuaikan dengan   penggunaan   PKBLU,   masih  
diperlukan   masa   transisi.    Pada PP No. 66 tahun 
2010 juga disebutkan tentang kewajiban-kewajiban 
PTN dalam proses rekrutmen mahasiswa baru. Setiap 
perguruan tinggi minimal harus menerima 20% 
mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, 
tetapi memiliki otak cemerlang. Sementara untuk 
penerimaan mahasiswa baru, ditetapkan 60% 
mahasiswa   baru   harus   melalui   seleksi   nasional. 
Mengenai aturan ini, tak sedikit perguruan tinggi 
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yang kemungkinan tidak sepakat. Seharusnya   yang  
diatur   PP ini adalah   biaya   pendidikan   PTN, bukan 
teknis penerimaan. Berapa standar tarif untuk  
fakultas tertentu. Karena yang jadi masalah selama 
ini tuduhan biaya di PTN yang sangat tinggi. Untuk 
jurusan favorit seperti kedokteran, biayanya bisa 
sangat tinggi sesuka perguruan tinggi itu 
menetapkannya. PP   ini   dapat   menimbulkan  
konsekuensi   menurunkan   kinerja   di PTN, 
mengembalikan budaya birokrasi yang selama ini 
hampir tidak ada lagi di BHMN.   Point yang cukup 
berpengaruh bagi PTS pada PP No. 66  Tahun 2010 
ini diantaranya   adalah   adanya   keharusan   PTN  
untuk   menerima   60% mahasiswa dari seleksi 
nasional atau SNMPTN. PTN   harus mengakomodir  
60 %   mahasiswa   baru   melalui   seleksi   nasional.  
Padahal sebelumnya banyak PTN besar yang 
menyelenggarakan tes sendiri, sehingga pada saat 
mau menerima yang melalui SNMPTN, mungkin 
jatahnya tinggal 15 atau 20 % saja,  PTS   bisa   saja  
kecolongan   mahasiswa,   meskipun  pada   dasarnya  
tetap   tidak   mengurangi   atau   menambah   secara 
signifikan perolehan mahasiswa di PTS. Karena etika 
PTN menggunakan seleksi mandiri   sekalipun,   hal  
tersebut   tetap   menjadikan   PTS   sebagai   pilihan 
selanjutnya. UGM, misalnya, peningkatan input 
mahasiswa baru tidak identik dengan penetapan 
kuota kuantitas mahasiswa dari proses seleksi yang 
sama. Karena perguruan tinggi tidak bisa dipaksa 
menerima mahasiswa dalam   jumlah   tertentu   jika  
akhirnya   banyak   yang   tidak   bersaing   sehingga 
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terpaksa drop out. IPB akan menemui kesulitan 
untuk mengikuti   aturan   baru   ini   karena   sejak  
era   1970-an,   IPB   telah   menggulirkan sistem  
penerimaan   mahasiswa   baru   melalui   jalur  
Undangan   Seleksi   Masuk IPB/USMI (semacam jalur 
PMDK) dimana sekitar 70% mahasiswa baru masuk 
ke IPB melalui jalur bebas tes ini (karena seleksi 
dilakukan berdasar nilai rapor siswa). Kelebihan  
jalur   USMI   ini   adalah   pemberian   kesempatan  
juga pemerataan   akses   pendidikan   bagi   seluruh  
anak   negeri   dari   Sabang   hingga Merauke.  
Dikuranginya   jatah   jalur   USMI  berarti  
mengurangi   akses   anak-anak bangsa terutama 
yang tinggal di berbagai pelosok Tanah Air untuk 
mengenyam pendidikan tinggi. Bisa dibayangkan jika 
perguruan tinggi ke depan harus mengikuti aturan 
60% mahasiswa baru harus melalui seleksi nasional, 
maka bisa jadi yang akan terjaring masuk perguruan 
tinggi adalah siswa-siswa yang berasal dari sekolah-
sekolah favorit di kota. Siswa di kota dengan segala 
kelengkapan fasilitas belajar jelas akan lebih mudah 
lolos seleksi nasional (SNMPTN) bila dibanding 
dengan siswa-siswa di sekolah-sekolah pelosok. Hal  
lain   yang   juga   ditetapkan   dalam   PP   No.   66 
Tahun 2010   terkait pengelolaan  keuangan 
Perguruan  Tinggi Negeri  (PTN). PTN   berstatus 
Badan Hukum Milik Negara (BHMN) tetap ada, tetapi 
pengelolaan keuangannya harus tunduk kepada 
Undang-Undang tentang Keuangan yang berlaku. 
Pada penjelasan pasal 220B ayat (3) PP No. 66 Tahun 
2010 disebutkan bahwa Universitas   Indonesia,  
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Universitas   Gajah   Mada,   Institut   Teknologi  
Bandung, Institut   Pertanian   Bogor,   Universitas  
Sumatera   Utara,   Universitas   Pendidikan 
Indonesia,   dan   Universitas   Airlangga   memenuhi  
kewajiban   sebagai   instansi pemerintah   yang  
menerapkan   pola   pengelolaan   keuangan   Badan  
Layanan Umum (BLU) sesuai dengan yang diatur 
dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan 
keuangan badan layanan umum, paling lambat 31 
Desember 2012. PTN-PTN pun tengah mencermati 
pola BLU ini. Pengalaman berbagai PTN yang telah 
lebih dulu menerapkan BLU menggambarkan bahwa 
penerapan BLU tidak hanya berdampak pada sistem 
tata  kelola keuangannya saja, akan tetapi 
berdampak pada semua sektor yang ada di PTN 
tersebut. Ini berarti PTN harus   siap   bekerja   keras,  
berpeluh-peluh   untuk   melakukan   berbagai 
penyesuaian akibat sistem baru ini. Dampak beragam 
dialami Universitas Diponegoro (Undip) sebagai PTN 
pertama   yang   menerapkan   BLU.   Yang   paling  
berat   justru   dirasakan   internal Undip,   sebab  
akuntabilitas   keuangan   dinilai   secara   terbuka.  
Artinya,   badan-badan   pemeriksa   semacam   BPK  
sampai   KPK   bisa   melakukan   pemeriksaan apabila 
diduga ada penyelewengan keuangan. Namun 
dampak yang paling baik justru   dirasakan  
masyarakat.   Sebab,   dengan   pengelolaan  
keuangan   yang bersifat independen, biaya 
pendidikan bisa ditekan lebih murah. Para Rektor 
PTN memang pernah mengeluh seputar penerimaan 
dan pencairan   anggaran   untuk   kebutuhan  
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kampus.   Selama   ini   mereka   harus menyetorkan 
dahulu ke negara seluruh dana yang diterima. Karena 
penerimaan itu termasuk penerimaan negara bukan 
pajak (PNBP). Setelah proses setor ke kas negara, 
dana tersebut dikembalikan ke kampus lewat rektor 
yang tentu saja membutuhkan waktu lama. Selain 
dianggap berbelit, proses itu tidak efektif dan efisien.  
Yang   merepotkan   lagi,   apabila   kampus  
bersangkutan   mendapatkan sumbangan atau hibah 
atas nama pribadi. Tentu kalau harus melapor dan 
setor dahulu ke kas negara akan sangat menyulitkan 
kampus. Oleh karena itu, BLU dipandang sebagai 
pilihan tepat. Belajar   dari   kasus   pembatalan   UU  
BHP   oleh   Mahkamah   Konstitusi maupun   kasus  
penyodoran   BLU   sebagai   pola   pengelolaan  
keuangan,   tumpang tindih antar peraturan 
perundang-undangan sebenarnya tidak perlu terjadi 
apabila pembuat-pembuat keputusan lebih banyak 
melakukan pencarian referensi   dalam   menyusun  
peraturan perundang-undangan sehingga   di 
kemudian hari   tidak  terjadi lagi pertentangan ini.   
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal 
Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 1 ayat 1 dan 
ayat  2 dengan  
mengubah ketentuan 
pasal 1, menjadi: 
“Pasal 1 Ayat (1): 
Negara Republik 
Indonesia 
memberikan modal 
awal kepada Badan 
Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
Kesehatan yang 
dibentuk 
berdasarkan 
Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Badan 
Penyelenggara 
Jaminan Sosial. 
 
Pasal 1 Ayat (2): 
Modal awal 
sebagaimana ayat 
(1) baru dapat 
diberikan kembali 
sepanjang Dewar 
Perwakilan Rakyat 

UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan hak 
kepada BPJS berupa modal awal pemerintah 
maksimal Rp 2 triliun rupiah. Modal tersebut 
diperlakukan sebagai aset BPJS yang peruntukkan 
penggunaannya telah diatur rinci dalam undang-
undang serta aturan pelaksanannya. 
 
Hingga saat ini, pemerintah baru merealisasikan 
modalnya sebesar 25% pada 2014.  Menteri 
Keuangan mengalokasikan modal awal kepada BPJS 
Kesehatan Rp 500 milyar rupiah yang bersumber dari 
APBN 2013. 
 
Yang menjadi catatan, aset BPJS Kesehatan yang 
bersumber dari modal awal pemerintah tidak dapat 
diperlakukan sebagai aset yang digunakan dalam 
penyaluran Dana Jaminan Sosial, misalnya 
pembayaran Manfaat (pembiayaan) layanan jaminan 
sosial ataupun dana operasional program Jaminan 
Sosial. 
 
UU Nomor 24 Tahun 2011 mengatur aset Dana 
Jaminan Sosial yang bersumber dari iuran Jaminan 
Sosial atau hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial, 
itu yang dapat digunakan untuk pembayaran 
manfaat kepada masyarakat. 
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tidak memberikan 
persetujuan atas 
usulan Perubahan 
Cadangan 
Pembiayaan kepada 
BPJS Kesehatan 
untuk program Dana 
Jaminan Sosial 
Kesejatan menjadi 
pembiayaan PMN. 
Ayat (3): 
Besaran modal awal 
yang dapat diberikan 
sebagaimana ayat 
(1), maksimal 
berdasarkan UU 
Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Badan 
Penyelenggara 
Jaminan Sosial. 

Dalam praktiknya, BPJS diperbolehkan menerima 
aset berupa penambahan penyertaan modal negara,  
sekira tahun 2015. Berdasarkan PP Nomor 124 
Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal 
Negara ke dalam Modal BPJS, negara mengucurkan 
dana Rp 1,54triliun rupiah. 
 
Mesti dicatat, penambahan penyertaan modal 
negara tersebut diperuntukan hanya menambah 
aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan. 
Penambahan dana tersebut sangat berpengaruh 
terhadap kelangsungan program jaminan sosial yang 
diselenggarakan BPJS karena kucuran dana segar itu 
masuk sebagai aset bersih Dana Jaminan Sosial. 
 
Berbeda cerita jika penambahan penyertaan modal 
negara tersebut, masuk sebagai aset BPJS yang 
manfaatnya terbatas pada biaya operasional 
personel BPJS, salah satunya upah Dewan Pengawas, 
Direksi, dan karyawan BPJS. 

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Pasal 2 ayat (2) mengenai “anggaran negara yang 
dipisah” memiliki definisi yang sama seperti pada 
pasal 2 ayat (3) seharusnya pasal 2 ayat (2) 
dihilangkan sehingga pasal 2 hanya memiliki 2 ayat. 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

Rumusan pada pasal 3 menjelaskan mengenai 
menteri yang melaksanakan pemberian modal awal 
kepada  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan seharusnya berada pada pasal 1 
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Perlu Perubahan 
Pasal 6 

Upaya menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam 
rangka peningkatan kualitas BPJS atau kualitas 
pelayanan kepada peserta mesti didukung. Hanya 
saja, ketentuan di atas terlalu membuka luas ruang 
kerjasama yang semestinya secara terbatas hanya 
dapat dilakukan oleh BPJS.  
 
Sebaiknya, beberapa poin (dalam huruf) pada 
ketentuan Pasal 6 ayat (3) direvisi atau dihapus dari 
daftar tugas-tugas BPJS yang dapat dikerjasamakan. 
 
Kurang lebih bunyi pasalnya menjadi: 
“Pasal 6: 
Ayat (3): 
Tugas BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:  
a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran 
peserta;  
b. memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta\ 
dan pemberi kerja;  
c. dihapus; 
d. dihapus; 
e. dihapus; 
f. dihapus; 
g.memberikan informasi mengenai penyelenggaraan 
program Jaminan Sosial kepada peserta dan 
masyarakat.” 

Perlu Perubahan 
Pasal 8 

Revisi ketentuan pasal 8 merupakan konsekuensi 
dari beberapa perubahan dalam Pasal 6 ayat (3). 
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Oleh karena itu perlu mengubah rumusan Pasal 8 
ayat (1) menjadi: 
“Pasal 8: 
Ayat (1): 
Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau 
lembaga lain dalam negeri dilaksanakan di bidang:  
a. pendaftaran Peserta; dan/atau 
b. pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta 
dan/atau Pemberi Kerja;  
c. dihapus;  
d. dihapus;  
e. dihapus.” 

 
33. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata 

Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Pasal 2 ayat (2) mengenai “anggaran negara yang 
dipisah” memiliki definisi yang sama seperti pada 
Pasal 2 ayat (3) seharusnya Pasal 2 ayat (2) 
dihilangkan sehingga pasal 2 hanya memiliki 2 ayat. 

Perlu Perubahan 
Pasal 4 

Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi 
pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain 
ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan 
tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau 
bab seharusnya dimuat dalam ketentuan umum. 
Merujuk pada petunjuk no.98 Lampiran II UU No.12 
Tahun 2011 
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34. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain 
Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, 
Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan 
Jaminan Sosial 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Judul PP 

Sesuai dengan Penjelasan Nomor 3 Lampiran II UU 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, bahwa judul 
Peraturan Perundang–undangan dibuat secara singkat 
dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa 
tetapi secara esensial maknanya telah dan 
mencerminkan isi Peraturan Perundang–undangan. 
Maka sebaiknya judul PP ini haruslah dibuat lebih 
singkat namun dapat mencerminkan isinya. 
Sesuai dengan Penjelasan Nomor 90 Lampiran II UU 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, bahwa  Jika rincian 
dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif 
dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang 
diletakkan dibelakang rincian kedua dari rincian 
terakhir. 
Maka dalam angka 5 dapat ditambahkan salah satu 
kata dari  “dan, atau, dan/atau” dalam rincian huruf b 
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Perlu Perubahan 
Pasal 10 
 

Dalam penjelasannya, tidak memberikan penjelasan 
lengkap setelah berakhirnya sanksi teguran tertulis 
satu atau bagaimana tata cara pemberian sanksi 
teguran tertulis 2.  
Karena dalam ayat (3) langsung menjelaskan 
pemberian sanksi denda setelah sanksi teguran kedua 
berakhir, tapi tidak menyebutkan bagaimana 
pemberian sanksi teguran kedua. 
Ayat (6) : 
Apabila sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan ayat (5) tidak disetor lunas, Pemberi 
Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak 
mendapat pelayanan publik tertentu. 
Dalam penjelasannya tidak memberikan keterangan 
lebih lanjut mengenai pelayanan publik apa sajakah 
yang akan dicabut. 
Maka dari itu perlu dijelaskan kembali agar menjadi 
lebih lengkap dan dapat dimengerti pelayanan publik 
apa yang akan dicabut apabila tidak segera membayar 
sanksi denda. Hal ini akan dapat menjadi 
pertimbangan agar segera membayarkan sanksi 
denda. 

 
35. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Aset Jaminan Sosial Kesehatan 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 15 

Ayat (1) : Sumber aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri 
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atas:  
a. iuran Jaminan Kesehatan termasuk bantuan iuran;  
b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial 
Kesehatan;  
c. aset program Jaminan Kesehatan yang menjadi hak 
peserta dari BUMN yang menjalankan program 
Jaminan Kesehatan; dan  
d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Tidak dijelaskan sumber peraturan perundang-
undangan mana yang terkait. 

Perlu Perubahan 
Pasal 20, 
Pasal 21, 
Pasal 35, 
Pasal 38, 
Pasal 40, 
Pasal 46 

Tidak dijelaskan sumber peraturan perundang-
undangan mana yang terkait. 
 

 
36. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan 
Anggota Direksi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

- Ketentuan mengenai sanksi administrative 
dalam pasal ini mengacu pada larangan yang 
dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas atau 
anggota Direksi dalam Pasal 2 
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- Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan 
PUU 

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan 
bahwa substansi yang berupa sanksi 
administrative atau sanksi keperdataan atas 
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu 
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan 
sanksia dministratif atau sanksi keperdataan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 11 

- Pasal ini mengatur mengenai penjatuhan sanksi 
peringatan tertulis kepada anggota Dewan 
Pengawaas atau anggota Direksi yang 
melakukan tindakan yang dilarang yang diatur 
pada Pasal 2, yang mana sanksi peringatan 
tertulis termasuk dalam sanksi administrasi 

- Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan 
PUU 

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan 
bahwa substansi yang berupa sanksi 
administrative atau sanksi keperdataan atas 
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu 
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan 
sanksi administrative atau sanksi keperdataan. 
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37. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal  1 angka 12 

Pasal 1 angka  12 menyatakan bahwa Akademi 
Komunitas adalah Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat 
diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu 
atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal 
atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. 
Harus diperjelas pasal ini terkait rumusan maksud 
akademi komunitas,  berbasis keunggulan lokal 
maupun kebutuhan khusus yang bagaimana dan 
seperti apa? 

Perlu Perubahan 
Pasal  1 angka 20 

Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa  Kementerian 
adalah perangkat pemerintah yang membidangi 
urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 
Hal ini harus diubah agar jelas menjadi Kementerian 
Ristek, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi. 

Perlu Perubahan 
Pasal 1 angka 23 

Pasal 1 angka 23 menyatakn bahwa Menteri adalah 
menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan. 
Pasal harus diperjelas dengan diubah menjadi 
Menteri Ristek, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi. 
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38. Peraturan Presiden  Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Judul Perpres 

Sesuai dengan aturan dalam nomor 3 Lampiran II UU 
No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, bahwa  Nama Peraturan 
Perundang–undangan dibuat secara singkat dengan 
hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi 
secara esensial maknanya telah dan mencerminkan 
isi Peraturan Perundang–undangan. 
 
Kemudian dalam penghematan kata dam agar dapat 
menjadi satu frasa maka dapat diubah menjadi 
“Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional Milik Pemerintah 
Daerah” 

 
39. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang  Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor  101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 2 

Pada Pasal 2 ayat (1) “Kriteria Fakir Miskin dan Orang 
Tidak Mampu ditetapkan oleh Menteri setelah 
berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan 
lembaga terkait” tidak ditemukan keterangan 
mengenai menteri dan lembaga terkait didalam 
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ketentuan umum maupun pasal-pasal setelahnya 

Perlu Perubahan 
Pasal 3 

Terkait dengan pendataan fakir miskin dan orang 
tidak mampu, perlu dipertimbangkan mekanisme 
bagi fakir miskin dan orang tidak mampu untuk 
secara aktif melapor/mendaftarkan diri kepada pihak 
yang memiliki wewenang pertama kali melakukan 
pendataan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk 
mengatasi bilamana ada yang terlewat ketika proses 
pendataan. 
  
Dapat ditambahkan dua Pasal yang secara detil 
mengatur peluang bagi fakir miskin dan orang tidak 
mampu untuk secara aktif melapor/mendaftar. 
Usulan rumusan pasal, kurang lebih berbunyi: 
 
“Pasal X: 
Dalam hal hasil pendataan fakir dan orang tidak 
mampu sebagaimana Pasal 3, lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
statistik dapat menerima data fakir miskin dan orang 
tidak mampu tambahan susulan yang disampaikan 
lembaga yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-
undangan.” 
 
“Pasal Y:    
(1) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat 
secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau 
kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat 
tinggalnya. 
(2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai 
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fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data 
anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa 
atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. 
(3) Lurah atau kepala desa atau nama lain yang 
sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau 
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat. 
(4) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran 
atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada 
Menteri. 
(5) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat 
melakukan verifikasi dan validasi terhadap 
pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3).” 

Perlu Perubahan 
Pasal 4  
 
 

Pasal 4 berada dalam bab baru namun rumusan 
pasal 4 menjelaskan prosedur yang dilakukan 
sebelum pasal 3, maka seharusnya pasal 4 
dimasukkan dalam bab II bukan bab III 

Perlu Perubahan 
Pasal 8 

Nomor identitas menjadi kunci dari kesuksesan 
pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Nomor 
identitas tunggal akan sangat memudahkan 
pendataan secara administrasi terhadap fakir miskin 
dan orang tidak mampu. 
 
Ketentuan Pasal 8 PP Nomor 101 Tahun 2012 
mengatur, BPJS sebagai pihak yang wajib 
memberikan nomor identitas tunggal. Namun, 
terkait penomoran identitas tunggal khususnya fakir 
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miskin sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam 
undang-undang tersebut, Menteri Sosial diminta 
untuk memiliki data terpadu fakir miskin dengan 
menerbitkan kartu identitas. (Pasal 10 ayat (5) UU 
Nomor 13/2011) 
 
Demi menghindari duplikasi data fakir miskin 
sebagaimana telah dilakukan Kementerian Sosial, 
sebaiknya ditambahkan satu ayat yang mengatur 
mengenai integrasi data fakir miskin dari berbagai 
kementerian/lembaga menganani fakir miskin dan 
orang tidak mampu yang ditunjuk berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Usulan tambahan ayat: 
(2) BPJS kesehatan dapat berkoordiinasi dengan 
kementerian/lembaga yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang soslal dalam hal 
integrasi data fakir miskin dan orang tidak mampu. 
(3) koordinasi dan embagae data sebagaimana ayat 
(2), dapat dilakukan secara business to business (B to 
B) antara BPJS kesehatan dengan 
kementerian/embaga yang diberikan wewenang 
melalui peraturan perundang-undangan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 10 ayat (2) 
 

Pasal 10 ayat (2) berbunyi “ Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan menyampaikan usulan anggaran Jaminan 
Kesehatan bagi PBI Jaminan Kesehatan kepada 
menteri yang menyelenggarakan urusan 
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pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan 
usulan DJSN” pada akhir kalimat yang menyebutkan 
“berdasarkan usulan dari DJSN” merupakan 
pengulangan dan sudah dijelaskan dalam pasal 10 
ayat (1) dan awal kalimat pasal 10 ayat (2) 

Perlu Perubahan 
Pasal 11 

Pasal 11 ayat (1) penggunaan kata “dan” hendaknya 
diganti dengan kata “atau”. Karena huruf a dan huruf 
b tidak dimaksudkan secara kumulatif, melainkan 
alternatif. 

Perlu Perubahan 
Pasal 11 ayat (7) 

Tujuh kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu 
dirasa kurang begitu mengakomodir golongan lain 
yang memenuhi kriteria sebagai fakir miskin dan 
orang tidak mampu.  
 
Perlu diperluas kriteria-kriteria di atas dengan 
menyebutkan secara tegas dan rinci. Usulan 
penambahan kriteria fakir miskin dan orang tidak 
mampu, yakni: 
 
“(7) Penggantian dan penambahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat berasal 
dari Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yaitu:  
a. pekerja yang mengalami pemutusan hubungan 
kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) 
bulan;  
b. korban bencana pascabencana;  
c. pekerja yang memasuki masa pensiun;  
d. anggota keluarga dari pekerja yang meninggal 
dunia;  
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e. bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari 
keluarga yang terdaftar sebagai PBI Jaminan 
Kesehatan;  
f. tahanan/warga binaan pada rumah tahanan 
negara/lembaga pemasyarakatan;  
g. penyandang masalah kesejahteraan sosial; 
h. gelandangan;  
i. pengemis;  
j. perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;  
k. perempuan rawan sosial ekonomi;  
l. korban tindak kekerasan;  
m. pekerja migran bermasalah sosial;  
n. penderita Thalassaemia Mayor; dan/atau 
0. penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).” 
 
Penjelasan Pasal 7 ayat (7): 
Khusus penderita “Thalassaemia Mayor”, dapat 
dibuktikan dengan kartu penderita Thalassaemia 
yang diterbitkan oleh Yayasan Thalassaemia 
Indonesia dan bagi penderita baru dengan 
menunjukkan surat keterangan dari Ketua Yayasan 
Thalassaemia Indonesia cabang, direktur rumah 
sakit, dan/atau kepala Puskesmas dengan 
keterangan bahwa yang bersangkutan menderita 
Thalassaemia Mayor. 
 
Selanjutnya, khusus penderita Kejadian Ikutan Paska 
Imunisasi (KIPI), dapat memperoleh pelayanan 
kesehatan dengan menunjukkan kartu identitas 
seperti KTP, kartu keluarga dan lain-lain 
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Perlu Perubahan 
Pasal 13 

 Sebagai upaya menjamin kebenaran maupun 
keabsahan serta akurasi data Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, dirasa perlu 
mengatur soal sanksi berkenaan dengan pelaksanaan 
Pasal 13.  
 
Pasal mengenai sanksi perlu diatur tegas  sebagai 
pintu masuk bagi penegak hukum dalam 
melaksanakan tugasnya. Namun, usulan 
pencantuman pasal sanksi tidak sampai mengatur 
subsansi sanksi secara spesifik mengingat kedudukan 
aturan ini sebatas Peraturan Pemerintah (PP). 
 
Dapat ditambahkan satu ayat yang mengatur soal 
peluang diberlakukannya sanksi dalam pelaksanaan 
peran serta masyarakat. Usulannya kurang lebih: 
 
“(2) Setiap orang yang memalsukan data verifikasi 
dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan 
yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan.” 

Perlu Perubahan 
Pasal 13 dan Pasal 14 

Adanya kekuatan modal sosial dan gotong royong 
masyarakat merupakan aset yang harus 
dimanfaatkan dalam pembangunan. Namun selama 
ini pemanfaatan itu belum optimal. Ditinjau dari 
aspek pelayanan dan pengambilan keputusan, 
masyarakat telah memiliki mekanisme sendiri untuk 
menyaring informasi dan meng up date data, 
terutama data tentang keluarga miskin Penerima 
bantuan Iuran (PBI). Untuk menunjang ini, Kemensos 
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telah mengaturnya dalam Permensos no xx Tahun 
2014 tentang Pedoman Sistem Data Kependudukan 
Nasional (Sisdumas) yang memungkinkan data PBI 
penerima BPJS dupdate melalui rembug warga. 
Permensos tersebut adalah amanah dari Pasal 13 
dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 101 
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
Jaminan Kesehatan. 
 
Budaya rembug warga mulai dari level RT hingga 
level desa/kelurahan belum digunakan secara masif 
dalam turut menentukan kualitas dan ketepatan 
sasaran pelayanan BPJS. Padahal melalui media 
rembug warga, masyarakat berpotensi dibiasakan 
berpartisipasi aktif  dalam pengambilan keputusan 
mengenai penentuan data penerima sasaran, 
terutama para peserta PBI.  
Proses verifikasi data publik oleh masyarakat melalui 
rembug warga ini harus dibudayakan dan  dipantau 
kualitasnya. Peraturan Menteri Sosial no xx Tahun 
2014 telah disiapkan untuk mengawal perbaikan 
kualitas pelayanan BPJS, sehingga harus digunakan 
agar regulasi tersebut berlaku efektif mengawal 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses up 
dating data dan monitoring program. 
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40. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 4-13 

Pasal 4-13 mengatur masalah sertifikasi guru yang 
harus diperjelas bagaimana dengan guru honor? 

Perlu perubahan 
Pasal 14-31 

Pasal 14-31 mengatur masalah sertifikasi, 
tunjangan maupun penghargaan bagi guru, hal ini 
harus diperjelas bagaimana dengan guru honor 
yang kadangkala di daerah terpencil pun beban dan 
tanggung jawab kerjanya sama dengan guru PNS? 

 
41. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional 
Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Judul Perpres 

Merujuk pada petunjuk no. 3 Lampiram II UU no.12 
tahun 2011, bahwa, judul Peraturan Perundang–
undangan dibuat secara singkat dengan hanya 
menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara 
esensial maknanya telah dan mencerminkan isi 
Peraturan Perundang– undangan. 
- Penulisan judul Perpres tersebut terlalu panjang 
dan dapat menimbulkan kerancuan 
- Maka seharusnya judul PerPres menjadi, Peraturan 
Presiden Nomor 107 Tahun 2013 Tentang Pelayanan 
Kesehatan Kementrian Pertahanan, Tentara Nasional 
Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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Perlu Perubahan 
Pasal 27  
 
  
 

pada penjelasan pasal 27 yang berbunyi “Ketentuan 
lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan 
kesehatan tertentu bagi Pegawai Negeri pada Polri 
dalam rangka melaksanakan tugas operasional dan 
pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung 
tugas pokok dan fungsi Polri diatur dengan Peraturan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” pada 
bagian akhir “diatur dengan Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia” tidak 
dijelaskan peraturan nomor berapa yang dimaksud 
sehingga dapat menimbulkan kerancuan. 

Perlu Perubahan 
Pasal 28 dan Pasal 29 
 

Pada penjelasan pasal bagian akhir berbunyi “sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 
tidak ada penjelasan mengenai ketentuan 
perundang-undangan tentang dan nomor berapa 
sehingga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan 
kerancuan 

 
42. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi 

Laporan Program Jaminan Sosial) 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Judul Perpres 

Sesuai dengan aturan dalam nomor 3 Lampiran II UU 
No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, bahwa  judul Peraturan 
Perundang–undangan dibuat secara singkat dengan 
hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi 
secara esensial maknanya telah dan mencerminkan 
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isi Peraturan Perundang-undangan. 
 
Maka dalam penulisannya dapat diubah agar 
menjadi lebih singkat menjadi “Laporan Pengelolaan 
Program Jaminan Sosial”, karena telah meliputi 
langsung mengenai isi dan bentuk dari laporan 
tersebut tanpa harus dijelaskan lagi dalam judul. 

 
43. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah 

dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Intensif Bagi Anggoa Dewan 
Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan social 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
judul Perpres 

Sesuai dengan aturan dalam nomor 3 Lampiran II UU 
No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, bahwa  judul Peraturan 
Perundang–undangan dibuat secara singkat dengan 
hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi 
secara esensial maknanya telah dan mencerminkan 
isi Peraturan Perundang-undangan. 
 
Dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menggunakan kata upah ketimbang 
gaji. Kemudian dalam penghematan kata maka dapat 
diubah menjadi “Upah Anggota Dewan Pengawas 
Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial 
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44. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 4 

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (5) penggunaan kata 
“dan” hendaknya diganti dengan kata “atau”. Karena 
huruf a sampai dengan huruf f tidak dimaksudkan 
secara kumulatif, melainkan alternaitf. 

Perlu Perubahan 
Pasal 16F 

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (5) penggunaan kata 
“dan” hendaknya diganti dengan kata “atau”. Karena 
huruf a sampai dengan huruf f tidak dimaksudkan 
secara kumulatif, melainkan alternaitf.  

 
45. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai 
Sistem Peradilan Pidana Anak   

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu penambahan 
”tenaga pendidik” 
sebagai salah satu 
peserta diklat 
terpadu SPPA 

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 175 
Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan 
Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait 
Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan 
secara terperinci mengenai peserta diklat terpadu 
terkait pelaksanaan SPPA. Dari ketentuan tersebut 
tidak menyebutkan adanya ”tenaga pendidik” 
padahal terhadap pelaksanaan SPPA objek utamanya 
adalah anak yang sudah tentu masih tergolong pada 
usia belajar dan terhadap keberlangsungan 
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pendidikan merupakan jaminan yang diberikan 
dalam UU SPPA, oleh sebab itu perlu adanya 
penambahan ”tenaga pendidik” agar terlibat dalam 
rangkaian proses pelaksanaan SPPA dalam hal 
pembinaan pendidikan bagi anak. 

 
46. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu perubahan 
Pasal 10 huruf b 

Rumusan Kalimat “...penyelarasan dunia pendidikan 
dan dunia kerja”  muncul di Pasal 10 huruf b ini, 
sedangkan di Pasal 3 yang mengatur fungsi 
kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi 
secara keseluruhan, pada huruf a tidak mengatur 
mengenai fungsi “penyelarasan dunia pendidikan 
dan dunia kerja”. 
Jadi tidak konsisten antara ketentuan dalam Pasal 3 
huruf a dengan Pasal 10 huruf b. 
Ketentuan ini lebih sesuai dimasukkan dalam tugas 
dan fungsi dari Ditjen Kelembagaan Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi. 

Perlu perubahan 
Pasal 10 huruf c 

Ketentuan Pasal 10 huruf c: 
“perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan 
di bidang sistem penjaminan mutu internal 
pendidikan tinggi” lebih sesuai dimasukkan dalam 
fungsi Ditjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar jelas. (Pasal 
13) 

 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 1175

47. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 

 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal  16 huruf c 

Perlu diperjelas penggunaan kata asing seperti   
“teaching factory“ dan “technopark” pada kalimat 
fasilitasi pembangunan teaching factory dan 
technopark di lingkungan Sekolah Menengah 
Kejuruan. 

 
48. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter 
 

Rekomendasi  Penjelasan  

Perlu Perubahan 
Pasal 15 huruf d 

Kalimat “Sumber  lain yang sah” harus diperjelas 
sehingga tidak menimbulkan multitafsir. 
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BBAB VII 
PPENUTUP 

 
Pembangunan hukum yang terdapat dalam agenda RPJMN 2015-

2019 yang perlu dievaluasi dan diproyeksikan kembali adalah: (1) 
menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 
memberikan rasa aman kepada seluruh warga; (2) membuat 
Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan 
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun 
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 
dalam kerangka negara kesatuan; (4) membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 
negara kesatuan; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan 
masyarakat Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya 
saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan 
bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 
ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; (9) 
memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum 
dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku 
dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian 
dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM. Pembangunan 
hukum nasional Indonesia haruslah berpijak pada nilai-nilai yang berasal 
dari budaya Indonesia sendiri. Oleh karena itu, landasan terpenting yang 
dipergunakan untuk menjelaskan nilai-nilai dasar bagi pembentukan 
hukum Nasional tidak lain adalah Pancasila yang mengandung lima sila 
atau nilai dasar. Lima nilai dasar ini dianggap sebagai cerminan sejati 
dari budaya bangsa Indonesia yang plural. Artinya, lima nilai dasar itu 
menjadi sumber asas-asas hukum nasional, sekaligus basis ideal 
(spiritual) untuk menentukan suatu norma hukum. Pembangunan 
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hukum pun harus bersifat menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan 
berkelanjutan.  

Setidaknya 3 (tiga) permasalahan besar yang terkait dengan 
kualitas peraturan perundang-undangan, yaitu: Pertama, adanya 
multitafsir, disharmoni atau tidak sinkron antara peraturan yang satu 
dengan yang lain, dan belum responsif terhadap kebijakan 
pembangunan. Kedua, proses pembentukan peraturan perundang-
undangan masih crawded, lama, dan hight cost. Ketiga, koordinasi dan 
komunikasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masih 
belum maksimal karena masih adanya ego sektoral. Saat ini 
Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan seluruh 
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Struktural dan Non Struktural 
sedang melaksanakan proses reformasi peraturan perundang-undangan 
dengan menekankan penataan untuk mewujudkan simplifikasi 
peraturan perundang-undangan, rekonseptualisasi pembentukan 
peraturan perundang-undangan, dan restrukturisasi kelembagaan 
pembentuk peraturan perundang-undangan. 

Pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan 
agenda pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang 
berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan 
untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan 
perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang 
menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi 
hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, 
pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum 
masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum 
harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. Sebagai bentuk 
pegintegrasian pembagunan hukum dengan agenda pembangunan 
maka pada tahun 2016 ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 
melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional melakukan analisis 
dan evaluasi, serta telah menghasilkan rekomendasi pembangunan 

BAB VII 
PENUTUP 
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hukum di 4 (empat) bidang pemerintahan, yaitu: 1) bidang politik, 
hukum, keamanan, dan pemerintahan, (2) bidang ekonomi, keuangan, 
industri, perdagangan dan infrastruktur, (3) bidang sumber daya alam 
dan lingkungan hidup, serta (4) bidang sosial budaya. Pada masing-
masing bidang ini, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya untuk 
memperbaiki materi hukum yang ada (existing), tetapi juga terhadap 
sistem hukum secara keseluruhan yang mencakup materi hukum, 
kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum, serta 
kesadaran hukum masyarakat atau budaya hukum. 
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“



DOKUMEN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
Merupakan salah satu acuan bagi arah pembangunan 
hukum untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang
bersumber pada Pancasila dan berdasar pada Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di
dalam DPHN tergambar visi, misi, permasalahan, tantangan, 
agenda,agenda, dan strategi pembangunan hukum nasional yang
akan menjadi proyeksi kerangka regulasi dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode berikutnya.
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