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DASAR HUKUM

• Dalam rangka pelaksanaan pembinaan hukum menuju terciptanya
sistem hukum nasional, Kementerian Hukum dan HAM membentuk
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur
Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.
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ANALISIS DAN EVALUASI SEBAGAI MEKANISME KONTROL

• Analisis dan evaluasi hukum pada dasarnya merupakan bagian dari
mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk
(legal norm control mechanism). Mekanisme kontrol hukum oleh
yudikatif dilaksanakan melalui “judicial review” dan oleh lembaga
legislatif dilakukan melalui “legislative control” atau “legislative
review”. Sedangkan mekanisme kontrol yang dilakukan oleh
lembaga administrasi dilaksanakan melalui “administrative
control” atau “executive review”.
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EVALUASI SEBAGAI SIKLUS LEGISLASI

• Hingga saat ini belum ada dasar yuridis untuk pelaksanaan ”executive
review”. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya
mengatur mengenai proses pembuatan peraturan perundang-undangan
mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan saja.
Padahal “manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan”
sebaiknya merupakan suatu siklus kegiatan yang meliputi juga evaluasi
sebagai suatu siklus yang tidak berhenti. Ketiadaan aturan dan
mekanisme evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat
menjadi salah satu penyebab munculnya banyak peraturan perundang-
undangan yang bemasalah karena proses pembuatan peraturan
perundang-undangan tidak diimbangi dengan proses evaluasinya.
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FUNGSI ANALISIS DAN EVALUASI

• Dalam konteks pembenahan terhadap peraturan perundang-
undangan, mekanisme evaluasi dapat menjadi alat bantu untuk
mendeteksi peraturan perundang-undangan yang hiper regulasi,
tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak
efektif atau menyebabkan biaya tinggi. Evaluasi hukum juga dapat
berfungsi untuk menyederhanakan jumlah peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Fungsi evaluasi sangatlah penting sehingga
patut dipertimbangkan sebagai kebijakan untuk dimasukkan
menjadi bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan.PUSANEV_B
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KONSEPSI

• Secara etimologis, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu
peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan
evaluasi memiliki arti penilaian, memberikan penilaian. Dengan
demikian analisis dan evaluasi hukum dapat diartikan sebagai
“upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang
telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui
apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus
mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum
tersebut”. PUSANEV_B
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DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI

• Secara umum kegiatan ini dilakukan dalam rangka: pertama, mewujudkan
manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baik.
Melalui analisis dan evaluasi hukum dapat ditemukan apakah suatu peraturan
perundang-undangan telah mencapai tujuan pembentukannya serta bagaimana
manfaat dan dampak dari pelaksanaannya. Hasil analisis dan evaluasi akan
menjadi bahan yang berguna untuk menentukan apakah peraturan perundang-
undangan tersebut dapat dipertahankan, perlu dilakukan revisi atau diganti
dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Kedua, menindaklanjuti
konsekuensi terjadinya hubungan antara hukum dan perubahan sosial sehingga
hukum akan responsif dengan perubahan sosial yang terjadi. Ketiga,
menindaklanjuti konsekuensi logis adanya hierarki peraturan perundang-
undangan sehingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan
selalu sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi yang menjadi sumber berlakunya.
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OBYEK ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

• Kegiatan analisis dan evaluasi hukum adalah melakukan pengujian dan
penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan (regeling),
yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak
termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam
konstitusi. Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011, maka yang menjadi obyek analisis dan evaluasi hukum
adalah: Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
dan Peraturan lainnya yang menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan.
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TUJUAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

• Identifikasi objek tersebut terkait dengan tujuan yang ingin
dicapai dari kegiatan analisis dan evaluasi hukum yaitu mendorong
terjadinya proses reformasi regulasi sehingga peraturan
perundang-undangan akan dapat berperan lebih optimal dalam
mengatasi suatu permasalahan penyelenggaraan kehidupan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sehingga dapat
mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan
efisien.
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ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM SEBAGAI SEBUAH SISTEM

• Analisis permasalahan hukum yang terjadi perlu dilakukan secara
hati-hati agar menghasilkan rekomendasi yang tepat sebagai solusi
dari permasalahan. Dalam konteks ini, analisis dan evaluasi hukum
memegang peranan penting dalam proses perencanaan
pembangunan hukum nasional. Analisis dan evaluasi terhadap
peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya untuk
memperbaiki materi hukum yang ada (existing), tetapi juga untuk
perbaikan terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum,
kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum serta
kesadaran hukum masyarakat.
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PEMBIDANGAN ANALISIS DAN EVALUASI

• Dalam melaksanakan fungsinya, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
Nasional dibagi menjadi empat bidang berdasarkan urusan
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.
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KOORDINASI DAN KERJA SAMA

• Mengingat begitu banyak dan kompleksnya peraturan perundang-
undangan yang ada, maka pelaksanaan analisis dan evaluasi tidak
dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM saja.
Koordinasi dan kerja sama dengan institusi lain di lingkungan
pemerintah mutlak diperlukan dengan koordinasi oleh
Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksanaan fungsi
pembinaan hukum nasional.
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Hasil analisis dan evaluasi = REKOMENDASI

• Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan
HAM adalah rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan
yang ada, apakah perlu perubahan/ penggantian/ dipertahankan. Secara
tersistem, rekomendasi hasil analisis evaluasi hukum merupakan bahan
kajian terhadap kerangka regulasi dalam RPJMN dan juga merupakan
masukan terhadap perencanaan penyusunan undang-undang yang
tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), perencanaan
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang tertuang dalam
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden serta
perencanaan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
tertuang dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).
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PEDOMAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

• Untuk melaksanakan tugas analisis dan evaluasi hukum, BPHN juga
menyusun “Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional” yang
nantinya akan digunakan untuk melaksanakan “executive review” oleh
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Pedoman analisis dan evaluasi
hukum yang disusun oleh Tim BPHN ini diperkaya oleh beberapa prinsip
dari Tim Harmonisasi Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup: Kajian 26 Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup, kerja sama Kementerian Hukum dan HAM dengan
KPK pada kurun waktu 2014-2015, serta Peta Jalan Pembaruan Hukum
SDA-LH, kerja sama Kementerian Hukum dan HAM dengan UKP4, pada
2014-2015 dalam melaksanakan amanat TAP MPR No. IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.
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KEGIATAN-KEGIATAN PENDUKUNG

• Kegiatan analisis dan evaluasi hukum akan ditunjang dengan
kegiatan-kegiatan pendukung, antara lain: penyusunan pedoman
analisis dan evaluasi hukum nasional (yang merupakan
penyempurnaan dari pedoman yang telah ada); bimbingan teknis
penerapan pedoman analisis dan evaluasi hukum; temu konsultasi
analisis dan evaluasi hukum dengan Kementerian/Lembaga
Pemerintah Nonkementerian; temu konsultasi permasalahan
hukum di daerah dengan pemangku kepentingan; penerbitan
jurnal Rechtsvinding; dan Seminar Hukum Nasional.PUSANEV_B
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OUTPUT DAN OUTCOME

• Melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini akan dihasilkan
output berupa Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Hukum Nasional; Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Hukum Daerah; Bahan Penyusunan Perencanaan Hukum
Kementerian/Lembaga; serta Bahan Penyusunan Penetapan
Prioritas Program Legislasi Nasional, yang kesemua output tersebut
pada akhirnya akan menghasilkan outcome berupa pembangunan
hukum nasional yang efisien, efektif dan transparan, serta
mendorong kebijakan dan regulasi yang memenuhi prinsip-prinsip
Negara hukum Pancasila.
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Pada tahun 2016, kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum 
dilaksanakan terhadap 12 (dua belas) tema yaitu: 

1. Penguatan Sistem Pertahanan Negara; 

2. Membangun Sistem Hukum Pidana; 

3. Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik; 

4. Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran; 

5. Mekanisme Perizinan dalam Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia; 

6. Peningkatan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan di bidang Pangan, Infrastruktur, dan Perumahan; 

7. Pemberantasan Kegiatan Perikanan Melanggar Hukum, Tidak dilaporkan  dan Tidak Diatur (Illegal, 
Unreported, and Unregulated Fisihing); 

8. Kedaulatan Energi; 

9. Peningkatan Kedaulatan Pangan; 

10. Penanggulangan Kemiskinan; 

11. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia; 

12. Perlindungan Kelompok Rentan.  
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RUANG PARTISIPASI PUBLIK

• Selain kegiatan di atas, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional juga sedang
merintis Forum Tanggapan Kebijakan dan Permasalahan Hukum Instansi Terkait
dan/atau Pemangku Kepentingan yang bertujuan untuk merespon kebijakan dan
permasalahan hukum yang dialami oleh instansi terkait dan/atau pemangku
kepentingan dan melakukan pendampingan yang diperlukan atas permasalahan
tersebut. Selain itu, BPHN juga membuka ruang partisipasi publik melalui website
www.bphn.go.id sebagai upaya melaksanakan pembinaan hukum dengan
mengikutsertakan masyarakat secara luas dalam rangka pembangunan sistem hukum
nasional. Ke depannya, untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis evaluasi
hukum yang berkualitas dan akuntabel, maka perlu didukung dengan SDM yang
cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang memiliki kemampuan yang baik
serta profesional dalam menganalisis hukum. Oleh karena itu perlu dibentuk rumpun
jabatan “Analis Hukum” sebagai ujung tombak pelaksanaan analisis dan evaluasi
hukum.
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TERIMA KASIH
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