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Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan
rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok
Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan,
yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, focus group discussion, rapat
dengan narasumber/pakar, konsinyasi, hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi
hukum, yang selesai tepat pada waktunya.
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian
Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan
Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (existing), tetapi juga
terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan
hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan telah
diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan
peninjauan. Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan
perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.
Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi
peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif,
multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilainilai Pancasila.
Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian
dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka
revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan
permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan
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dilengkapi

berbagai

rekomendasi

diharapkan

dapat

dijadikan

acuan

bagi

Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk
bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.
Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari
para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada
laporan ini.

Jakarta,

November 2019

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto,S.H.,M.Hum.,C.N.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat

Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi

Hukum terkait Tata Kelola Pemerintahan tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Pada
tahun 2019 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk dua belas Kelompok
Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi
Hukum terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pokja melakukan
analisis dan evaluasi hukum terhadap 21 (dua puluh satu) peraturan perundangundangan, yang terdiri dari: 12 (dua belas) Undang-Undang, 5 (lima) Peraturan
Pemerintah, dan 4 (empat) Peraturan Menteri. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan
terhadap

peraturan

perundang-undangan

yang

terkait

dengan

pemberdayaan

perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.
Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-26.HN.01.01
Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait
Pemberdayaan Perempuan dan Anak, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan
Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai
berikut :
Pengarah

: Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

Penanggungjawab

: Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

Ketua

: Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.

Sekretaris

: Yuharningsih, S.H.

Anggota

:

1.

Dahlia Madanih, S.H., M.H.

2.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

3.

Dra. Imiarti, M.H.

4.

Putu Elvina, S.Psi., M.M.

5.

Apri Listiyanto, S.H.
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Sekretariat

6.

Alice Angelica, S.H., M.H.

7.

Sakti Maulana Alkautsar, S.H.

8.

Hendra Simak, S.H.

9.

Jupiter Zalukhu, S.H.

: Deasy Kamila, S.H.

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang
kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan
evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat
dengan narasumber/pakar, diskusi publik, dan focus group discussion, tersebut lalu
dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil
analisis dan evaluasi hukum.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang
telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan
terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan
kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang
kepakarannya, khususnya kepada:
1. Dr. Ani Purwanti, S.H.,M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
2. Apong Herlina, S.H.,M.H. (Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia)
3. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani S.H.,M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro)
4. Dr. Ratna Herawati, S.H.,M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
5. Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila)
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Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena
itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka
menyempurnakan analisis dan evaluasi ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat
memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional
khususnya di bidang tata kelola pemerintahan.

Jakarta,

November 2019

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perempuan dan anak keberadaannya menjadi potensi dan aset
pembangunan, namun demikian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan mendapat
perlakuan diskriminatif dan berbagai tindak kekerasan lainnya, padahal
berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4) Negara
bertanggung

jawab

atas

pemberdayaan,

perlindungan,

penegakan

dan

pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan
anak.
Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab pembangunan dalam bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut, melalui agenda
prioritas Nawacita kedua dan keempat RPJMN 2015-2019, pembangunan pada
aspek pemberdayaan perempuan menempatkan sasarannya pada meningkatnya
kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dengan
arah kebijakan meningkatkan pemahaman dan komitmen para pelaku
pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam
berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun
di daerah, Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
(PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah, dan
peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya
kesetaraan gender, sedangkan pada aspek perlindungan adalah tersedianya
sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya
dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi yaitu
memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak
kekerasan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan
dan anak dari berbagai tindak kekerasan.
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Tantangan pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, adalah bagaimana mempercepat peningkatan kesetaraan
gender,

peranan

perempuan

dalam

pembangunan,

serta

perlindungan

perempuan dan anak yaitu dengan meningkatkan pemahaman, komitmen, dan
kemampuan para pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian
perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, dan penguatan
kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran
yang responsif gender di pusat dan di daerah, serta penguatan sistem
perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dengan
melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan. Tantangan ini perlu
penguatan peran hukum yang bukan sekedar sebagai sarana normatif yang tidak
sistematis, tetapi juga memberikan perlindungan yang terintegrasi dan
berkepastian hukum bagi perempuan dan anak.
Sebagaimana diketahui Indonesia telah memiliki berbagai peraturan
perundang-undangan yang bertujuan mengatur terpenuhinya hak-hak serta
memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun faktanya
sebagian peraturan perundang-undangan sangat lemah dalam implementasi
sehingga keberadaannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu
terdapat peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodir hal-hal yang
berhubungan dengan kebutuhan bagi pemberdayaan serta perlindungan bagi
perempuan dan anak. Keberadaan perempuan dan anak sebagai bagian dari
kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini memerlukan tindakan
aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka baik melalui penegakan
hukum maupun penataan regulasi.
Hal ini melatarbelakangi Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional pada tahun 2019 membentuk kelompok
kerja yang akan melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Analisis dan evaluasi hukum
ini merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini
peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan
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struktur hukum dan budaya hukum. Dalam kelompok kerja ini, analisis dan
evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang
telah diinventarisasi dengan menggunakan instrumen penilaian Penataan Regulasi
terkait dengan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan agar sejalan
dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional melalui
pedoman yang telah disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu
Pedoman 6 Dimensi yang berisi penilaian terhadap kesesuaian dengan jiwa
Pancasila; penilaian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
penilaian kejelasan rumusan; penilaian kesesuaian norma; penilaian potensi
disharmoni pengaturan; dan yang terakhir adalah penilaian efektivitas
implementasi peraturan. Penilaian dilakukan secara komprehensif baik dari
tataran normatif maupun praktis. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi
masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang
ada dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum di
Indonesia.
B. PERMASALAHAN
Mendasarkan

uraian

pada

latar

belakang,

terdapat

beberapa

permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan
evaluasi hukum terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:
1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang
terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang perlu
dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan
dan peraturan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak tersebut, jika ditinjau dari penilaian: ketepatan jenis peraturan
perundang-undangannya;

potensi

tumpang

tindih

atau

disharmoni;

pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi
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muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap Peraturan
perundang-undangan yang terinvetarisasi tersebut, berdasarkan hasil analisis
dan evaluasi?
C. TUJUAN KEGIATAN
Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:
1. Menginventarisasi

peraturan

perundang-undangan

dan

peraturan

kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang
teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terinventarisasi,
berdasarkan

penilaian:

ketepatan

jenis

peraturan

perundang-

undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas
kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan
perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundangundangan.
3. Memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan
perundang-undangan yang dievaluasi berdasarkan hasil analisis dan
evaluasi.
D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan masalah pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan perundang-undangan
lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, serta peraturan dan kebijakan yang terkait.
E. METODE
Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum
terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam)
dimensi penilaian, yaitu:
1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
Penilaian masing-masing dimensi dilakukan menurut variabel dan indikator
sebagaimana Instrumen Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Lampiran Pedoman
Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019, yang
dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan
HAM. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Penilaian Berdasarkan Pancasila
Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan
penilaian

sejauh

mana

suatu

peraturan

perundang-undangan

menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam
Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancaila dalam masingmasing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan
adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu
peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam
asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan.
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2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi
muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa
peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki
peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam
suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih
rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma
yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih
tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat
ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (grundnorm). Peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superioriderogat legi
inferior). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga
disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
3. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni Pengaturan
Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk
mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak
dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.
4. Penilaian Berdasarkan Kejelasan Rumusan
Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik
penyusunan

peraturan

perundang-undangan,

dengan

memperhatikan

sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dnegan menggunakan
bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata,
objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan
atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau
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batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam
interpretasi dalam pelaksanaannya.
5. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan
Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan
dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas materi
muatan meliputi:
1) Pengayoman
Materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

berfungsi

memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.
2) Kemanusiaan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta
harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara
proporsional.
3) Kebangsaan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan
tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Kekeluargaan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.
5) Kenusantaraan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi
muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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6) Bhineka Tunggal Ika
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah
serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
7) Keadilan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh
memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang,
antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian
hukum.
10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
6. Penilaian Berdasarkan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai
kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna.
Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) UU Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat
sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundangundangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung
dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-
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undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan
menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan
suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan
adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu
yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan
adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data
yang berkaitan dengan kebencanaan. Analisis terhadap beban dan manfaat
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai
pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundangundangan.
F. PERSONALIA TIM POKJA
Personalia pada Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Peran
Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif,
sebagai berikut:
Penanggungjawab

:

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. (BPHN)

Ketua

:

Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum. (FH UNDIP)

Sekretaris

:

Yuharningsih, S.H. (BPHN)

Anggota

:

1.

Dahlia

Madanih,

S.H.,

M.H.

(Komnas

Perempuan)
2.

Sri Wahyuni, S.H., M.H. (Kementerian
Sosial)

Sekretariat

:

3.

Dra. Imiarti, M.H. (Kementerian PPPA)

4.

Putu Elvina, S.Psi., M.M. (KPAI)

5.

Apri Listiyanto, S.H. (BPHN)

6.

Alice Angelica, S.H., M.H. (BPHN)

7.

Sakti Maulana Alkautsar, S.H. (BPHN)

Deasy Kamila, S.H. (BPHN)
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G. JADWAL KEGIATAN
Bulan
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kegiatan
A.
1.

POKJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM (AEH) (9 bulan, Maret - November)
Pokja Analisis dan Evaluasi
Hukum
Terkait
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
a. Rapat Pengarahan
b. Rapat Pokja (1)
c. Rapat Pokja (2)
d. Rapat Narasumber (1)
e. FGD
di
(Semarang)
f. FGD di Jakarta

Daerah

g. Rapat Pokja (3)
h. Rapat Pokja (4)
i.

Rapat Narasumber (2)

j.

Rapat Narasumber (3)

k. Rapat Pokja (5)
l.

Penyusunan
Laporan
Hasil
Analisis dan
Evaluasi Hukum
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BAB II
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. HASIL
INVENTARISASI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TERKAIT

Peraturan perundang-undangan (PUU) yang dianalisis dan evaluasi dalam
kelompok kerja ini berjumlah 21 (dua puluh satu) peraturan perundang-undangan,
terdiri dari: 12 (dua belas) Undang-Undang, 5 (lima) Peraturan Pemerintah, dan 4
(empat) Peraturan Menteri. Adapun judul PUU dimaksud beserta dasar hukum
pembentukan yang tertera pada Dasar Hukum Mengingat dalam PUU masing-masing
adalah sebagai berikut:
No.

PUU

Dasar Hukum
UNDANG-UNDANG

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal
27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang1974 tentang Perkawinan
Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Nomor IV/MPR/1973.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal
27 ayat (2), Pasal 31 dan 34 Undang1979 tentang Kesejahteraan
Undang Dasar 1945;
Anak
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang
Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kesejahteraan
Sosial
(Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3039).
Undang-Undang Nomor 39
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal
Tahun 1999 tentang
26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal
Hak Asasi Manusia
31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat
(3), dan Pasal 34 Undang-Undang
Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
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No.

PUU

Dasar Hukum
Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang
Hak Asasi Manusia.

4.

Undang-Undang Nomor 23 1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21,
Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34
Tahun
2002
tentang
Undang-Undang
Dasar
Negara
Perlindungan Anak
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang
Kesejahteraan
Anak
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984
tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan
(Convention on The Elimination of all
Forms of Discrimination Against
Women) (Lembaran Negara Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyandang Cacat (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999
tentang Pengesahan ILO Convention
No. 138 Concerning Minimum Age for
Admission to Employment (Konvensi
ILO mengenai Usia Minimum untuk
Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3886);
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No.

PUU

Dasar Hukum
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000
tentang Pengesahan ILO Convention
No. 182 Concerning The Prohibition
and Immediate Action for The
Elimination of The Worst Forms of
Child Labour (Konvensi ILO No.182
mengenai Pelarangan dan Tindakan
Segera Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
30, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3941);

5.

Undang-Undang Nomor 23
Tahun
2004
tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B,
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E,
Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,
Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

6.

Undang-Undang Nomor 21 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara
Tahun
2007
tentang
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemberantasan Tindak Pidana
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
Perdagangan orang
tentang Pengesahan Konvensi tentang
Penghapusan
Segala
Bentuk
Diskriminasi
terhadap
Perempuan
(Convention on The Elimination of all
Forms of Discrimination Against
Women) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4235).

7.

Undang-Undang Nomor 44 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal
Tahun 2008 tentang Pornografi 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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No.

PUU

Dasar Hukum

8.

Undang-Undang Nomor 16 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal
Tahun 2011 tentang Bantuan 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I
ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2)
Hukum
dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

9.

Undang-Undang Nomor 11 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B
ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I
Tahun 2012 tentang Sistem
Undang-Undang
Dasar
Negara
Peradilan Pidana Anak
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5248);

10.

Undang-Undang Nomor 31 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal
20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J
Tahun 2014 tentang Perubahan
Undang-Undang
Dasar
Negara
atas Undang-Undang Nomor 13
Republik Indonesia Tahun 1945;
Tahun
2006
tentang
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Perlindungan Saksi dan Korban
tentang
Hukum
Acara
Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
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No.

PUU

Dasar Hukum
Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4635).

11.

Undang-Undang Nomor 35 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2),
Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat
Tahun 2014 tentang Perubahan
(2), Undang-Undang Dasar Negara
atas Undang-Undang Nomor 23
Republik Indonesia Tahun 1945;
Tahun
2002
tentang
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Perlindungan Anak
2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5332).

12.

Undang-Undang Nomor 17 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22
Tahun 2016
ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara
Tentang Penetapan Peraturan
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Pengganti Undang- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
Undang Nomor 1 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tentang Perubahan Kedua Atas
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Undang-Undang Nomor 23
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2002
Tentang
Nomor 4235) sebagaimana telah
Perlindungan Anak
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Menjadi Undang-Undang
Perubahan
atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
297, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606);
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No.

PUU

Dasar Hukum
PERATURAN PEMERINTAH

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
Tahun
2006
tentang
1945;
Penyelenggaraan dan Kerjasama
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Pemulihan Korban Kekerasan
2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga
dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4419).

14.

Peraturan Pemerintah 54 tahun
2007
tentang
Pelaksanaan
Pengangkatan Anak

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
65
Tahun
2015
tentang
1945;
Pedoman Pelaksanaan Diversi
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
dan Penanganan Anak yang
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Belum Berumur 12 (dua belas)
Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5332).

16.

Peraturan Pemerintah 43 tahun 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
2017
tentang
Pelaksanaan
1945;
Restitusi Bagi Anak yang
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun
Menjadi Korban Tindak Pidana
2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
297,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606).

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235).
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No.
17.

PUU

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah 44 tahun 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
2017 tentang Pengasuhan Anak
1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2016 Nomor 237,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5946.
PERATURAN MENTERI

18.

Peraturan
Menteri 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang
Kesejahteraan
Anak
Pemberdayaan Perempuan dan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Perlindungan Anak Nomor 3
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Tahun 2011 tentang Kebijakan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Partisipasi
Anak
dalam
Nomor 3143);
Pembangunan
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan
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No.

PUU

Dasar Hukum
Jangka Menengah Nasional Tahun
2010 – 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Pengangkatan Menteri Negara Kabinet
Indonesia Bersatu II.

19.

Peraturan
Menteri 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
Pemberdayaan Perempuan dan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Perlindungan Anak Nomor 2
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Tahun 2011 Tentang Pedoman
Lembaran Negara Republik Indonesia
Penanganan
Anak
Korban
Nomor 4235);
Kekerasan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi
Korban (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pornografi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4928);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
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PUU

Dasar Hukum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Pengangkatan Menteri Negara Kabinet
Indonesia Bersatu II.

20.

Permenkumham Nomor 17 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995
tentang
Pemasyarakatan
Tahun 2015 tentang Organisasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
dan Tata Kerja Lembaga
Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan
Penempatan Anak Sementara
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5372);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun
2015 tentang Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi
Manusia
Nomor
M.HH0OT.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
676) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2013
tentang
Perubahan
atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak
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PUU

Dasar Hukum
Asasi
Manusia
Nomor
M.HH0OT.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
740);

21.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang
Kesejahteraan
Anak
110/HUK/2009
tentang
(Lembaran
Negara
Tahun
1979
Nomor
Persyaratan Pengangkatan Anak
32, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (Lembaran
Negara RI Tahun 1989 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3400) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 (Lembaran Negara RI
Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4611);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
tentang
Keimigrasian
(Lembaran
Negara RI Tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3474);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara RI Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3495);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun
1999 tentang Hubungan Luar Negeri
(Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara RI Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
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Dasar Hukum
(Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006
tentang
Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara
RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 6434);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006
tentang
Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara RI
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4916);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara RI Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4967);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintah
DaerahPropinsi,
Dan
Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak (Lembaran Negara
RI Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan
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No.

PUU

Dasar Hukum
Lembaran Negara RI Nomor 4768);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun
1990 tentang Pengesahan Convention
On The Rights Of The Child (Konvensi
tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran
Negara RI Tahun 1990 Nomor 57);
15. Keputusan Presiden Nomor 187/M
Tahun 2004 tentang Pembentukan
Kabinet
Indonesia
Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja
Kementerian
Negara
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
17. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja
Kementerian
Negara
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan Dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk Dan
Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia
Nomor
82/HUK/2005
tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Departemen Sosial;
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B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Hasil analisis dan evaluasi dari peraturan perundang-undangan dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Jumlah pasal
Rekomendasi

: 67 Pasal
: Berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah yaitu:
-

Dimensi Pancasila
Dimensi Potensi disharmoni
Dimensi kejelasan Rumusan
Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU

:
:
:
:

2 Pasal (Pasal 4, 31)
4 Pasal (Pasal 47, 48, 49, 50)
10 Pasal (3, 4,5,9,13,27,32,34 ayat (1) dan (2), 37, 39 ayat (2))
3 Pasal (34 ayat (1) dan (2), 41 huruf b dan c, 57)

NO

PASAL

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

1.

Pasal 1 – Pasal 2

2.

Pasal 3
(1) Pada azasnya dalam suatu
perkawinan seorang pria hanya
boleh mempunyai seorang isteri.
Seorang wanita hanya boleh
mempunyai seorang suami.
(2) Pengadilan, dapat memberi izin
kepada seorang suami untuk
beristeri lebih dari seorang
apabila dikehendaki oleh fihak-

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Tidak jelas
bahasa, istilah,
kata

Tidak ada temuan

tetap

Penyebutan
kata
“fihak-fihak
yang
bersangkutan” menimbulkan multitafsir,
dan di dalam penjelasanpun tidak
ditemukan yang dimaksud dengan “fihakfihak yang bersangkutan” oleh sebab itu
Perlu dijelaskan siapa yang dimaksud
dengan fihak-fihak yang bersanghkutan
dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2).

Ubah
Perlu dijelaskan secara
detail dalam penjelasan
Pasal 3 ayat (2) terkait
penggunaan
frasa
“Pengadilan
dapat
memberi izin kepada
seorang suami untuk
beristri lebih dari seorang
apabila dikehendaki oleh
fihak-fihak
yang
bersangkutan.”
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NO

PASAL

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Kesamaan
kedudukan
dalam hukum
dan
pemerintahan

Adanya
ketentuan
diskriminasi,
baik secara
eksplisit,
maupun
implisit
(dampak/
efek)

Pasal 4 Ayat (2) huruf a secara materi
muatan mengandung diskriminasi pada
perempuan, yaitu menyebutkan hanya
kepada isteri yang tidak dapat menjalankan
kewajibannya.
Pengaturan
hak
dan
kewajiban disebutkan dalam UU ini. Peluang
melakukan pengabaian terhadap hak dan
kewajiban dapat dilakukan baik oleh pihak
suami dan isteri. Jika isteri tidak dapat
melakukan kewajiban, membuka peluang
untuk terjadinya perkawinan kembali, maka
hal tersebut berlaku diskriminatif terhadap
perempuan.

fihak yang bersangkutan.
3.

Pasal 4
(1) Dalam hal seorang suami akan
beristeri lebih dari seorang,
sebagaimana tersebut dalam
Pasal 3 ayat (2) Undang-undang
ini, maka ia wajib mengajukan
permohonan kepada Pengadilan
di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud pada ayat
(1) pasal ini hanya memberikan
izin kepada seorang suami yang
akan beristeri lebih dari
seorang apabila:
a. isteri
tidak
dapat
menjalankan kewajibannya
sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan
atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan
keturunan.

Pancasila

Ubah
Dibuat
rumusan
yang
memberikan
penegasan
perlindungan yang adil bagi
pihak-pihak yang terikat
dalam suatu perkawinan.

Ayat (2) huruf c secara materi muatan
mengandung diskriminasi pada perempuan
yaitu menyebutkan hanya kepada isteri cacat
badan/tidak dapat disembuhkan. Pasal ini
bertentangan dengan Pasal 1 sebagai tujuan
perkawinan yaitu untuk kebahagiaan kedua
belah pihak, suami dan isteri, tidak sesuai
dengan Pasal 33. Kondisi sakit/disabilitas
dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan.
UU ini secara langsung telah membedakan
perempuan untuk dapat didiskriminasi ketika
posisi
perempuan
dalam
keadaan
sakit/disabilitas.
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NO

PASAL

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

4.

Pasal 5
(1) Untuk
dapat
mengajukan
permohonan kepada Pengadilan,
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang-undang
ini, harus dipenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. adanya persetujuan dari
isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Tidak jelas
bahasa, istilah,
kata

Pasal 4 ayat (2) huruf a tidak menjelaskan
kewajiban macam apa yang tidak dapat
dijalankan oleh seorang isteri sehingga suami
dapat mengajukan izin ke pengadilan untuk
beristeri lebih dari seorang. Apakah
kewajiban yang dimaksud sebagaimana
disebutkan dalam Bab VI (Pasal 33 dan Pasal
34) UU ini atau bukan. Bab VI mengatur hak
dan kewajiban suami istri. Pada Pasal 33
disebutkan bahwa : Suami isteri wajib saling
cinta-mencintai hormat-menghormati, setia
dan memberi bantuan lahir bathin yang satu
kepada yang lain. Sementara pada Pasal 34
disebutkan bahwa Suami wajib melindungi
isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya dan isteri wajib
mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya.

Ubah

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Tidak Jelas
bahasa, istilah,
kata

Bagaimana
mengukur
syarat
untuk
memastikan bahwa suami akan mampu
menjamin keperluan hidup serta akan
berlaku adil terhadap anak dan istrinya?
sehingga pengaturan yang ada justru tidak
memberikan
kepastian
hukum,
dari
pengaturan Pasal 5 ayat (1) memberikan
prasyarat yang tidak terukur dan tidak
memiliki kepastian hukum sehingga dalam
implementasinya akan terjadi banyak
penyimpangan.

Ubah

Perlu dijelaskan kewajiban
seperti apa yang dimaksud
pada Pasal 4 ayat (2) huruf
a. Apakah kewajiban yang
dimaksud
sebagaimana
disebutkan dalam Bab VI
UU ini atau bukan.

Dengan
merumuskan
kembali prasyarat yang
memang dapat bernilai
objektif dan memberikan
kepastian hukum
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NO

PASAL

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anak
mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami
akan berlaku adil terhadap
istri-isteri dan anak-anak
mereka.

Oleh
karena
itu,
perlu
dilihat
praktek/implementasi pasal ini di pengadilan
dalam hal adanya permohonan perkawinan
kedua,
dst.
bagaimana
hakim
melihat/mempertimbangkan kedua syarat
tersebut. Jika terdapat hal-hal yang dapat
digunakan (misalnya jika hakim meminta
bukti berupa dokumen yang dapat
memastikan kemampuan suami atau adanya
saksi) dengan demikian hal ini dapat
dimasukkan dalam norma pasal/penjelasan
pasal. Perlu juga diperhatikan bahwa
persetujuan dari istri/istri-istri diberikan
tidak dibawah paksaan atau tekanan.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada
ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami
apabila isteri/isteri-isterinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya
dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian, atau apabila
tidak ada kabar dari isterinya
selama sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun, atau karena sebabsebab lainnya yang perlu
mendapat penilaian dari Hakim
Pengadilan.
5.

Pasal 6

6.

Pasal 7
(1) Perkawinan hanya diizinkan jika
pihak pria sudah mencapai umur
19 (sembilan belas) tahun dan
pihak wanita sudah mencapai
umur 16 (enam belas) tahun

Ketepatan
Jenis

-

-

Tindak Lanjut Materi
Putusan MK
muatan
sesuai
dengan hasil
putusan Uji
Materi MK

Tidak ada temuan

Tetap

Perkawinan pada usia anak menimbulkan
dampak negatif bagi tumbuh kembang anak
dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya
hak dasar anak.
Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017
menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974
sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun”

Sudah di revisi dengan UU
Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas UU
Nomor 1
Tahun 1974
tentang Perkawinan yang
menaikan batas minimal
usia
perkawinan
bagi
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NO

PASAL

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak wanita menjadi 19 tahun.
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Memerintahakan kepada pembentuk UU
untuk dalam jangka waktu paling lama 3
tahun melakukan perubahan terhadap UU
No. 1/1974, khususnya berkenaan dengan
batas minimal usia perkawinan bagi
perempuan.
Revisi Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974
disahkan DPR pada 16 September 2019
dengan usia perkawinan bagi laki-laki dan
perempuan 19 tahun.
7.

Pasal 8

-

-

8.

Pasal 9

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Tidak Efisien
bahasa, istilah,
kata

Seorang yang masih terikat tali
perkawinan dengan orang lain tidak
dapat kawin lagi, kecuali dalam hal
yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2)
dan Pasal 4 Undang-undang ini

-

Tidak ada temuan

Tetap

Ketentuan dalam pasal ini berpotensi Cabut
disharmoni dengan ketentuan dalam Pasal 3
ayat (2) dan Pasal 4, dimana sebenarnya
kedua pasal ini telah jelas menyebutkan
bahwa seseorang yang masih terikat
perkawinan dapat kawin lagi.
Hal ini berlaku bagi seorang suami dan
dikecualikan bagi seorang istri. Ketentuan
dalam
Pasal
9
ini
menjadi
repetisi/pengulangan pengaturan.

9.

Pasal 10 – Pasal 12

-

-

-

Tidak ada temuan

Tetap
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NO

PASAL

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

10.

Pasal 13

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Tidak Jelas
bahasa, istilah,
kata

Terkait dengan pencegahan perkawinan,
perlu menambahkan ketentuan tidak hanya
terbatas
pada
pemenuhan
syarat
perkawinan. Mengingat tujuan perkawinan
yaitu untuk membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan YME (Pasal 1). Sehingga dalam hal
suatu pernikahan dilaksanakan karena
hutang piutang atau adanya unsur
pemaksaan dapat dijadikan pertimbangan
suatu perkawinan dapat dicegah.

Ubah
Dengan
menambahkan
ketentuan yang dapat
mencegah
suatu
perkawinan.

Tidak ada temuan

Tetap

Pada tanggal 21 Maret 201, Mahkamah
Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji
materiil (judicial review) atas Pasal 29 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)
lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

Ubah
Pasal 29 ayat (1) menjadi:
“Pada waktu, sebelum
dilangsungkan atau selama
dalam ikatan perkawinan
kedua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat
mengajukan
perjanjian
tertulis yang disahkan oleh
pegawai
pencatat
perkawinan atau notaris,
setelah
mana
isinya
berlaku juga terhadap
pihak ketiga sepanjang
pihak ketiga tersangkut“.

Perkawinan dapat dicegah, apabila
ada pihak yang tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan.

11.

Pasal 14 – Pasal 28

-

-

12.

Pasal 29 ayat (1):

Ketepatan
Jenis

Tindak Lanjut
Putusan MK

(1) Pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan,
kedua
pihak
atas
persetujuan bersama dapat
mengadakan
perjanjian
tertulis yang disahkan oleh
Pegawai
pencatat
perkawinan, setelah mana
isinya berlaku juga terhadap
pihak ketiga sepanjang pihak
ketiga tersangkut.
(2) Perjanjian tersebut tidak
dapat disahkan bilamana
melanggar
batas
batas
hukum,
agama
dan

-

Putusan MK tersebut telah memperluas
makna perjanjian perkawinan sehingga
perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai
hanya sebagai perjanjian yang dibuat
sebelum perkawinan (prenuptial agreement)
tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan
berlangsung (postnuptial agreement).

Pasal 29 ayat (3) menjadi:
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NO

PASAL

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut mulai
berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan.
(4) Selama
perkawinan
berlangsung
perjanjian
tersebut
tidak
dapat
dirubah, kecuali bila dari
kedua belah pihak ada
persetujuan untuk merubah
dan
perubahan
tidak
merugikan pihak ketiga.

“Perjanjian tersebut mulai
berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan,
kecuali
ditentukan lain dalam
Perjanjian Perkawinan”.
Pasal 29 ayat (4) menjadi:
“Selama
perkawinan
berlangsung,
perjanjian
perkawinan
dapat
mengenai
harta
perkawinan atau perjanjian
lainnya, tidak dapat diubah
atau dicabut, kecuali bila
dari kedua belah pihak ada
persetujuan
untuk
mengubah atau mencabut,
dan
perubahan
atau
pencabutan
itu
tidak
merugikan pihak ketiga”.

13.

Pasal 30

-

-

-

Tidak ada temuan

14.

Pasal 31

Pancasila

Kesamaan
kedudukan
dalam hukum
dan
pemerintahan

Adanya
ketentuan
yang
diskriminasi
baik secara
eksplisit
maupun
implisit

Pasal ini tidak mengakomodir fakta sosial Cabut
yang terjadi dimana ada banyak perempuan
yang menjadi kepala keluarga di dalam
rumahnya. Setiap tahunnya dari data BPS
jumlah
kepala
keluarga
perempuan
meningkat jumlahnya, sejak tahun 2009hingga tahun 2018, dari 14.7% menjadi

(3) Suami adalah kepala keluarga dan
isteri ibu rumah tangga.

Tetap

29

NO

PASAL

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

(dampak/
efek)

15.

Pasal 32
(1) Suami isteri harus mempunyai
tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah tempat kediaman yang
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
ditentukan oleh suami isteri
bersama.

16.

Pasal 33

17.

Pasal 34 ayat (1) dan (2)

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

-

-

Efektivitas
implement
(1) Suami wajib melindungi isterinya asi
dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga
sesuai dengan kemampuannya.
(2) Isteri wajib mengatur urusan
rumah-tangga sebaik-baiknya.

Relevansi
dengan situasi
saat ini

15.7%2 .
Ketiadaan pengakuan terhadap perempuan
sebagai kepala rumah tangga adalah bentuk
pengabaian, yang merupakan salah satu
bentuk diskriminasi sebagaimana tertuang
dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1984
tentang Pengesahan Konvensi Internasional
tentang Penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan
Batasan tempat kediaman yang tetap itu Cabut
seperti apa? Bagaimana dengan kondisi
masyarakat Indonesia yang bertempat
tinggal berpindah-pindah tempat? Ketentuan
ini
sulit
dalam
hal
pengawasan
pelaksanaannya serta tidak diikuti dengan
sanksi.

-

Tidak ada temuan

Tetap

Ketentuan
dalam
ayat
(2)
secara
implementasi perlu dilihat karena pembagian
kewajiban dalam rumah tangga merupakan
ranah private individu yang ada dalam
perkawinan. Pengaturan yang demikian
sebenarnya sulit untuk dilihat ketercapaian
tujuan pengaturannya, terlebih pergeseran
budaya masyarakat dimana misalnya istri
yang bekerja sebagai TKI dan kemudian
urusan rumah tangga tentunya harus beralih

Ubah
Pada ayat (2) dapat diubah
dengan: “suami dan isteri
wajb mengatur urusan
rumah dengan sebaikbaiknya”
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NO

PASAL

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

ke suami. Selain iti pengaturan demikian
berpotensi diskriminasi dengan memberikan
pembatasan terhadap peran istri hanya pada
wilayah domestik, dan membatasi laki-laki
untuk juga berperan pada urusan domestik
rumah tangga.
Oleh karena itu perlu suatu rumusan norma
yang membuka ruang dan kesempatan lebih
besar baik kepada suami maupun istri dalam
hal pengelolaan rumah tangga.
Lebih lanjut penggunaan frasa “sebaikbaiknya” juga tidak memiliki batasan. Perlu
perumusan norma yang tegas dan jelas.
18.

Pasal 35 – Pasal 36

-

-

19.

Pasal 37

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Tegas
bahasa, istilah,
kata

Bila perkawinan putus karena
perceraian, harta bersama diatur
menurut hukumnya masing-masing.

-

Tidak ada temuan

Tetap

Dalam penjelasan pasal disebutkan yang
dimaksud dengan "hukumnya" masingmasing ialah hukum agama, hukum adat dan
hukum-hukum lainnya. Ketentuan dalam
pasal ini tidak jelas mengenai hukum mana
yang akan berlaku terkait dengan penentuan
harta bersama. Padahal suatu peraturan
perundang-undangan diharuskan memiliki
rumusan yang jelas sehingga tidak
menimbulkan
multitafsir
dalam
pelaksanaannya. Misalnya, dalam hal terjadi
perbedaan pengaturan antara hukum adat
dan hukum agama yang berimplikasi pada
masing2 pihak bersikukuh dengan hukum
yang akan digunakan, maka hukum mana

Ubah
Ubah dengan memberikan
penjelasan yang lebih jelas
dan tegas terhadap hukum
mana yang berlaku.
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PASAL

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

yang akan berlaku?
Oleh karena itu, rumusan dalam pasal ini
perlu diubah dengan memberikan ketentuan
yang lebih jelas dan tegas.
20.

Pasal 38

21.

Pasal 39 ayat (1)

-

Potensi
Disharmoni
Perceraian hanya dapat dilakukan Pengaturan
didepan sidang pengadilan setelah
Pengadilan
yang
bersangkutan
berusaha
dan
tidak
berhasil
mendamaikan kedua belah pihak

-

-

Tidak ada temuan

Tetap

Kewenangan

Ada
Pengaturan
mengenai
kewenangan
yang tidak
konsisten/sal
ing
bertentanga
n antar pasal
(dalam
peraturan
yang sama).

Pasal 39 ayat (1) tampak tidak sejalan
dengan Pasal 2 ayat (1). Dimana dalam hal
perkawinan dilakukan sesuai agamanya dan
kepercayaannya tetapi perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
Ketentuan ini akan menyulitkan terutama
bagi pasangan yang tidak memiliki akta
perkawinan, yang melakukan perkawinan sah
menurut agama/kepercayaan/hukum adat
setempat dimana hal ini bukan merupakan
pelanggaran karena telah sesuai dengan
Pasal 2 ayat (1). Selain itu ketentuan ini
dalam implementasinya di Bali juga
memunculkan permasalahan dimana prajuru
desa adat tidak bersedia menyelesaikan
perceraian
karena
takut
melanggar
ketentuan mengenai perceraian dalam UU
Perkawinan ini.
Oleh karena itu dalam merumuskan suatu
norma dalam PUU, perancang patut
memperhatikan hukum yang hidup dalam
masyarakat (hukum adat), yang sebagian
besar tidak tertulis. Terkait dengan
ketentuan dalam pasal ini perlu suatu

Ubah
Rumusan pasal diubah
dengan
mempertimbangkan
keberadaan hukum adat/
hukum yang hidup di
masyarakat.
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rumusan
yang
mempertimbangkan
kebearadaan hukum yang hidup di
masyarakat.

Pasal 39 ayat (2)
Untuk melakukan perceraian harus
ada cukup alasan, bahwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat
hidup rukun sebagai suami isteri.

22.

Pasal 40

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Tidak Jelas, Berdasarkan Dissenting Opinion oleh Hakim
bahasa, istilah, Tidak Tegas
Konstitusi Akil Mochtar dalam Putusan MK
kata
No. 38/PUU-IX/2011:
Diadopsinya alasan perceraian yang sama
sebagaimana diatur dalam Penjelasan
Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan
tidak menjamin adanya upaya untuk
melanggengkan ikatan perkawinan yang
sah bagi warga negara Indonesia. PP No.
9/1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan,
tidak mengatur secara rinci ukuran yang
menjadi pedoman dalam menentukan
adanya perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus dalam lingkup Peradilan
Umum maupun tata cara atau prosedur
pengajuan gugatannya telah menjadi celah
hukum bagi para pihak karena tidak adanya
ukuran dan batasan mengenai apa yang
dimaksud dengan
“perselisihan”
dan
“pertengkaran” serta parameter apa yang
digunakan
untuk
mengukur
“terus
menerus”.

Ubah
Rumusan pasal diubah
menjadi lebih jelas dan
tidak
menimbulkan
multitafsir, serta perlu
adanya
batasan
dan
parameter yang tegas dan
jelas mengenai perselisihan
dan pertengkaran terus
menerus
yang
bisa
dimasukkan
dalam
penjelasan pasal

-

-

Tetap

-

Tidak ada temuan
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Aspek
Pengawasan

Adanya
instrument
monitoring
dan evaluasi

Dalam praktiknya, putusan pengadilan
terkait biaya/nafkah yang menjadi tanggung
jawab bapak terhadap anak selalu seringkali
sulit dilaksanakan/dieksekusi. Hal ini juga
sama dalam hal nafkah bagi isteri yang telah
dicerai oleh suami masih belum sepenuhnya
memberikan perlindungan hukum kepada
istri. Karena sama dengan hukuman untuk
membayar nafkah bagi anak, putusan ini sulit
dalam implementasinya. Oleh karena itu
sangat banyak ditemui putusan-putusan
yang memuat nafkah anak tidak dapat
ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak
mengikat
tergugat
(bapak)
untuk
melaksanakannya dengan tertib, demi
kelangsungan hidup anak-anakyang menjadi
korban perceraian orang tuanya tersebut.
Sehingga tujuan dibentuknya UU perkawinan
untuk pemeliharaan dan pendidikan anak
sebagai hak dan kewajiban orangtua tidak
dapat tercapai.

Ubah
berikan pengaturan secara
detail tentang bagaimana
cara yang tepat agar
anak/istri dapat secara
langsung menerima hak
nafkahnya setelah adanya
putusan perceraian.

-

Tidak ada temuan

Tetap

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah
Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji
materiil (judicial review) atas Pasal 43 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)
lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Ubah
Pasal
43
ayat
(1)
sebagaimana putusan MK
diubah menjadi:
“Anak yang dilahirkan di
luar
perkawinan
mempunyai
hubungan

23.

Pasal 41 huruf b dan c:

Efektivitas
Implement
Akibat putusnya perkawinan karena asi
perceraian ialah :
b. Bapak yang bertanggung-jawab
atas semua biaya pemeliharaan
dan pendidikan yang diperlukan
anak itu; bilamana bapak dalam
kenyataan tidak dapat memenuhi
kewajiban tersebut, Pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu
ikut memikul biaya tersebut
c. Pengadilan dapat mewajibkan
kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan
dan/atau menentukan sesuatu
kewajiban bagi bekas isteri.

24.

Pasal 42

-

-

25.

Pasal 43 ayat (1)

Ketepatan
jenis PUU

Tindak lanjut
putusan MK

Anak
yang
dilahirkan
diluar
perkawinan
hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya.
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46/PUU-VIII/2010 Tahun 2012.
Putusan MK ini memberikan perubahan
besar pada anak luar kawin sehingga dapat
mempunyai hubungan perdata dengan ayah
biologisnya sepanjang dapat dibuktikan
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum.
Putusan MK ini menegaskan bahwa anak luar
kawin pun berhak mendapat perlindungan
hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum
harus memberi perlindungan dan kepastian
hukum yang adil terhadap status seorang
anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada
padanya, termasuk terhadap anak yang
dilahirkan
meskipun
keabsahan
perkawinannya masih disengketakan.

perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya serta
dengan laki-laki sebagai
ayahnya
yang
dapat
dibuktikan
berdasarkan
ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat
bukti lain menurut hukum
mempunyai
hubungan
darah, termasuk hubungan
perdata dengan keluarga
ayahnya”.

Selain itu, terkait dengan status anak, seiring
dengan perkembangan zaman perlu
dipikirkan juga bagaimana status hukum
anak yang dilahirkan dari bayi tabung dan
sewa rahim. UU Perkawinan sebaiknya juga
sudah
harus
mengakomodasi
dan
memberikan solusi atas kasus bayi tabung
dan sewa rahim (surrogate mother).
26.

Pasal 44 – Pasal 46

-

-

-

Tidak ada temuan

Tetap
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Penentuan batas usia anak dan dewasa
seseorang merupakan hal yang penting
karena akan menentukan sah tidaknya
seseorang bertindak melakukan perbuatan
hukum dan kecakapan seseorang melakukan
perbuatan hukum. Namun pengaturannya
dalam berbagai peraturan perundangundangan di Indonesia masih sangat
beragam sehingga perlu untuk di samakan,
antara lain:

Ubah
Terkait definisi anak, yaitu
seseorang yang belum
berumur 18 tahun, baik
sudah menikah ataupun
belum menikah, masih
dianggap anak.

27.

Pasal 47 sampai dengan 50
Pasal 47
(1) Anak yang belum mencapai umur
18 (delapan belas) tahun atau
belum pernah melangsungkan
perkawinan
ada
dibawah
kekuasaan orang tuanya selama
mereka tidak dicabut dari
kekuasaannya.
(2) Orang tua mewakili anak tersebut
mengenai
segala
perbuatan
hukum di dalam dan diluar
Pengadilan.

Potensi
Disharmoni
Pengaturan



Pasal 48
Orang tua tidak diperbolehkan
memindahkan
hak
atau
menggadaikan barang-barang tetap
yang dimiliki anaknya yang belum
berumur 18 (delapan betas) tahun
atau belum pernah melangsungkan
perkawinan,
kecuali
apabila
kepentingan
anak
itu
menghendakinya.





Pasal 49
(1) Salah seorang atau kedua orang
tua dapat dicabut kekuasannya
terhadap seorang anak atau lebih



Pasal 330 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata mengatur bahwa
yang belum dewasa adalah mereka
yang belum mencapai umur genap
21 tahun, dan tidak kawin
sebelumnya.
Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik menyatakan Warga Negara
Indonesia dapat menjadi anggota
Partai Politik apabila telah berumur
17 tahun atau sudah/ pernah kawin.
Pasal 39 dan 40 Undang-Undang
tentang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris yang
mengatur bahwa syarat menjadi
pengadap juga saksi adalah 18 tahun.
Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24
36

NO

PASAL

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

untuk waktu yang tertentu atas
permintaan orang tua yang lain,
keluarga anak dalam garis lurus
keatas dan saudara kandung yang
telah dewasa atau pejabat yang
berwenang, dengan keputusan
Pengadilan dalam hal-hal :
a. la sangat melalaikan
kewajibannya
terhadap anaknya;
b. la berkelakuan buruk
sekali.
(2) Meskipun orang tua dicabut
kekuasaannya, mereka masih
tetap
berkewajiban
untuk
memberi biaya pemeliharaan
kepada anak tersebut.
Pasal 50
(1) Anak yang belum mencapai umur
18 (delapan belas) tahun atau
belum pernah melangsungkan
perkawinan, yang tidak berada
dibawah kekuasaan orang tua,
berada dibawah kekuasaan wali.
(2) Perwalian itu mengenai pribadi
anak yang bersangkutan maupun
harta bendanya.





Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan,
menyatakan
Penduduk Warga Negara Indonesia
adalah Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap yang telah
berumur 17 tahun atau telah kawin
atau pernah kawin wajib memiliki eKTP.
Konsep anak menurut Pasal 1 angka
(5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia
adalah setiap manusia yang berusia
di bawah 18 (delapan belas) tahun
dan belum menikah, termasuk anak
yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya.
Pengertian anak menurut Pasal 1
angka (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

Jika dilihat peraturan tersebut ada yang
menggunakan batas usia 17 tahun, 18 tahun
maupun 21 tahun.
Berdasarkan
keberagaman
pengaturan
mengenai batas usia dewasa seseorang
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tersebut, perlu dilakukan upaya untuk
menyeragamkan pengaturan mengenai batas
usia
dewasa
seseorang.
Pengaturan
mengenai batas usia dewasa seseorang
untuk melakukan perbuatan hukum perlu
untuk diseragamkan agar tidak terjadi
kebingungan dalam menentukan aturan yang
mana yang harus dipatuhi dan juga
memudahkan penegak hukum. Status
pernikahan
juga
seharusnya
tidak
membedakan
perlindungan
terhadap
seorang yang usianya masih dalam kategori
anak. Status pernikahan seringkali yang
membuat mereka diperlakukan sebagaimana
layaknya orang dewasa. Padahal, psikis
mereka masih relatif sama dengan anak-anak
pada umumnya. Dalam Konvensi Hak Anak
pun tidak disebutkan kalau sudah menikah
statusnya otomatis berubah menjadi
dewasa.
28.

Pasal 51 – Pasal 56

29.

Pasal 57

-

Efektivitas
Pelaksanaa
Yang dimaksud dengan perkawinan n
campuran dalam Undang-undang ini
ialah perkawinan antara dua orang
yang di Indonesia tunduk pada
hukum yang berlainan, karena
perbedaan kewarganegaraan dan
salah
satu
pihak

-

-

Tidak ada temuan

Tetap

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
sudah tidak
relevan
untuk
diberlakukan
secara

Dengan perkembangan masyarakat saat ini,
pada praktiknya perkawinan yang dilakukan
antara pasangan yang berbeda agama
banyak juga dilakukan oleh masyarakat.
Ketentuan pasal ini belum mengakomodir
mengenai perkawinan dalam hal perbedaan
agama tersebut, sehingga pada prakteknya
banyak
masyarakat
yang
kemudian

Perlu kajian lebih lanjut
dimungkinkannya
pengaturan
mengenai
perkawinan beda agama
melihat
perkembangan
masyarakat
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berkewarganegaraan Indonesia.

30.

Pasal 58 – Pasal 67

-

-

efisien

“mengakali” ketentuan ini.
Sebelum lahirnya UU ini, dalam ketentuan
HGR (regeling Op De gemengde Huwelijken
Staatblaad 1898 Nomor 158), Perkawinan
antara agama disebut dengan perkawinan
campuran. Dalam Pasal 1nya dikatakan
bahwa yang dimaksud dengan perkawinan
campuran adalah perkawinan antar orangorang yang di Indonesia tunduk kepada
hukum yang berlainan. Hukum yang
berlainan dapat terjadi karena perbedaan
agama. Sehingga pada saat itu perbedaan
agama tidak menjadi halangan terjadinya
perkawinan.
Oleh karena itu perlu dipertimbangkan
pengaturan terkait dengan perkawinan
campuran karena perbedaan agama untuk
mengakomodir kebutuhan masyarakat.

-

Tidak ada temuan

Tetap
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

: 16 Pasal
: Seluruhnya
: UU ini direkomendasikan untuk dicabut. UU ini disahkan pada tahun 1979 sehingga belum mengakomodir Konvensi Hak Anak.
Secara substansi UU ini mengatur hal-hal yang terkait dengan hak anak, sementara terkait hak-hak anak sudah diatur dalam UU
yang lebih baru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami dua kali perubahan dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Agar tidak
terjadi duplikasi pengaturan yang mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan UU tersebut, sebaiknya UU ini dicabut. Terdapat 4

pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D dengan rincian sebagai berikut:
- Dimensi Pancasila
: - Dimensi Potensi disharmoni
: Seluruh Pasal
- Dimensi kejelasan Rumusan
: 5 Pasal (Pasal 1, Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal
11 ayat (2), (3) dan (4))
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU
: 1 Pasal (Pasal 4 ayat (2))
NO
1
1.

PENGATURAN
2
Keseluruhan pasal

DIMENSI
3
Potensi
Disharmoni
Pengaturan

VARIABEL
4
Perlindungan

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

5
Adanya
pengaturan
mengenai
pelindungan
yang sama pada
2 (dua) atau
lebih peraturan
setingkat,
tetapi

6
Keseluruhan ketentuan materi muatan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak memiliki
kesamaan unsur materi muatan dengan
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan
Anak,
meskipun
menggunakan judul yang berbeda.
Konsideran menimbang Undang-Undang

7
Cabut
materi muatannya telah
diakomodir
UndangUndang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
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1

2
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INDIKATOR
5
memberikan
pelindungan
yang berbeda;

ANALISIS

REKOMENDASI

6
Nomor
4
Tahun
1979
tentang
Kesejahteraan Anak, menjelaskan terkait
jaminan
terpenuhinya
hak-hak
kesejahteraan
anak
dan
usaha
kesejahteraan anak (perlindungan anak)
sehingga mendapat kesempatan yang
seluas-luasnya untuk tumbuh kembang
dengan wajar secara rohani, jasmani dan
sosial, serta anak merupakan genaerasi
penerus cita cita bangsa. Konsideran
menimbang Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menjelasakan hal yang
sama, bahkan kalimat yang digunakan
hampir
sama,
pada
Konsideran
menimbang Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
huruf a menyebutkan bahwa anak adalah
potensi serta penerus cita-cita bangsa
yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh
generasi
sebelumnya,
sedangkan
Konsideran menimbang Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak huruf c
menyebutkan bahwa anak adalah tunas,
potensi, dan generasi muda penerus citacita perjuangan bangsa, memiliki peran
strategis dan mempunyai ciri dan sifat
khusus yang menjamin kelangsungan
eksistensi bangsa dan negara pada masa

7
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5

6
depan, selain itu Konsideran menimbang
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak huruf b
menyebutkan bahwa agar setiap anak
mampu memikul tanggungjawab tersebut,
maka ia perlu mendapat kesempatan yang
seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang dengan wajar baik secara
rohani, jasmani maupun sosial, kalimat ini
sama dengan Konsideran menimbang
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak huruf d menyebutkan
bahwa agar setiap anak kelak mampu
memikul tanggung jawab tersebut, maka
ia perlu mendapat kesempatan yang
seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik,
mental maupun sosial, dan berakhlak
mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan
serta untuk mewujudkan kesejahteraan
anak dengan memberikan jaminan
terhadap pemenuhan hakhaknya serta
adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan angka 18
menjelaskan bahwa Konsiderans memuat
uraian singkat mengenai pokok pikiran
yang menjadi pertimbangan dan alasan

7
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1

2

3

4

5

ANALISIS

REKOMENDASI

6
Peraturan

7

pembentukan
Perundang–
undangan.
Dengan demikian dengan melihat adanya
kesamaan konsideran menimbang antara
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak dengan
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak tentu ketentuan/pasal
didalam batang tubuh masing-masing
undang-undang tersebut memiliki materi
muatan yang sama, maka terjadi potensi
disharmoni pengaturan antara dua
peraturan tersebut.
Berdasarkan asas penafsiran hukum yang
menyatakan bahwa hukum yang terbaru
mengesampingkan hukum yang lama (lex
posteriori derogat legi priori), UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak patut untuk dicabut
karena
materi
muatannya
telah
diakomodir Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
2.

Pasal 1
Penilaian
Yang dimaksudkan di dalam
Disharmoni
Undang-undang ini dengan :
Pengaturan
1. a. Kesejahteraan Anak adalah
suatu tata kehidupan dan
penghidupan anak yang dapat

Definisi
konsep

atau Adanya
perbedaan
defenisi
ataupun konsep
di antara dua
peraturan

Seluruh definisi atau ketentuan umum
pada peraturan ini sudah tidak relevan
untuk digunakan saat ini baik secara
sosiologis
maupun
yuridis.
Secara
keseluruhan, Pasal 1 Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
1979
tentang

Ubah
Perlu disesuaikan baik
definisi maupun konsep
pada
Undang-Undang
Kesejahteraan
Anak
43
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PENGATURAN

1

2.

3.

4.

5.

2
menjamin pertumbuhan dan
perkembangannya
dengan
wajar, baik secara rohani,
jasmani maupun sosial;
b. Usaha Kesejahteraan anak
adalah usaha kesejahteraan
sosial yang ditujukan untuk
menjamin
terwujudnya
Kesejahteraan Anak terutama
terpenuhinya
kebutuhan
pokok anak.
Anak adalah seseorang yang
belum mencapai umur 21 (dua
puluh satu) tahun dan belum
pernah kawin.
a. Orang tua adalah ayah dan
atau ibu kandung;
b. Wali adalah orang atau
badan
yang
dalam
kenyataannya
menjalankan
kekuasaan asuh sebagai orang
tua terhadap anak.
Keluarga
adalah
kesatuan
masyarakat terkecil yang terdiri
dari ayah dan atau ibu dan
anak.
Anak yang tidak mempunyai
orang tua adalah anak yang
tidak ada lagi ayah dan ibu
kandungnya.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

3

4

5
perundangundangan atau
lebih terhadap
objek
yang
sama

ANALISIS

REKOMENDASI

6
7
Kesejahteraan Anak perlu disesuaikan dengan
Undang-Undang
dengan Undang-Undang yang berlaku saat Perlindungan Anak.
ini, khususnya terkait dengan perlindungan
anak yaitu Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002.
Misalnya Pasal 1 angka 2 yaitu definisi anak
dengan batas usia kurang dari 21 tahun
apabila diterapkan pada saat ini sudah
tidak relevan sebab menurut UndangUndang Perlindungan Anak, batas usia
anak kurang dari 18 tahun. Kedua UndangUndang ini memberikan batas usia yang
berbeda,
sehingga
dalam
praktek
menimbulkan disharmoni ketentuan.
Definisi orang tua pada Pasal 1 angka 3
juga terlalu sempit. definisi Orang Tua dan
Wali sebagaimana diatur dalam Pasal 1
angka 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014,
yaitu:
“Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu
kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau
ayah dan/atau ibu angkat”.
Berdasarkan asas lex posteriori derogat legi
priori dimana ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
baru
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NO

PENGATURAN

1
6.

7.

8.

9.

2
Anak yang tidak mampu adalah
anak yang karena suatu sebab
tidak
dapat
terpenuhi
kebutuhan-kebutuhannya, baik
secara rohani, jasmani maupun
sosial dengan wajar.
Anak terlantar adalah anak yang
karena suatu sebab orang
tuanya
melalaikan
kewajibannya
sehingga
kebutuhan anak tidak dapat
terpenuhi dengan wajar baik
secara rohani, jasmani maupun
sosial.
Anak yang mengalami masalah
kelakuan adalah anak yang
menunjukkan tingkah laku
menyimpang dari norma-norma
masyarakat.
Anak cacat adalah anak yang
mengalami hambatan rohani
dan atau jasmani sehingga
mengganggu pertumbuhan dan
perkembangannya dengan
wajar.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

3

4

5

6
mengenyampingkan peraturan perundangundangan yang lama jika mengatur hal
yang sama, maka yang berlaku adalah
definisi Orang Tua yang diatur dalam UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 35 Tahun 2014.
Selain daripada asas hukum yang berlaku,
definisi yang diatur dalam UU UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan UU No.
25 Tahun 2014 lebih komprehensif dan
relevan dengan kondisi sekarang.

7

Selain itu penggunaan istilah “anak cacat”
pada Pasal 1 angka 9 tidak sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas di mana
penggunaan istilah cacat tidak lagi dikenal
dan harus diubah menjadi penyandang
disabilitas. Dalam rangka penghormatan,
pengakuan hak, dan pencegahan perlakuan
diskriminatif
terhadap
penyandang
disabilitas sebaiknya menghindari istilah
“cacat” dan menggantinya dengan
“disabilitas” dalam setiap peraturan
perundang-undangan.
UU

No.

23

Tahun

2002

tentang
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

3.

Perlindungan Anak sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014
menggunakan
terminologi
Anak
Penyandang Disabilitas. Hal ini telah
sejalan dengan Convention On the Rights
Of Persons with Disabilities yang telah
diratifikasi dengan UU No. 19 Tahun 2011.
Pasal 1 angka 7 UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 35 Tahun
2014 berbunyi:
“Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak
yang memiliki keterbatasan fisik, mental,
intelektual, atau sensorik dalam jangka
waktu lama yang dalam berinteraksi
dengan
lingkungan
dan
sikap
masyarakatnya dapat menemui hambatan
yang menyulitkan untuk berpartisipasi
penuh dan efektif berdasarkan kesamaan
hak”
Pasal 2 – Pasal 8
Penilaian
Aspek
Pengaturan
Pasal 2 s.d. Pasal 8 atau yang terdapat
Efektivitas
operasional
dalam
dalam Bab II Hak Anak pada peraturan ini
Pasal 2
Pelaksanaan atau tidaknya peraturan tidak seluruh materi muatannya telah diatur
(1)
Anak
berhak
atas Peraturan
peraturan
dapat
dalam Pasal 4 s.d. Pasal 17 Undang-Undang
kesejahteraan, perawatan, Perundangdilaksanakan
Nomor
23
Tahun
2002
tentang
asuhan
dan
bimbingan Undangan
secara efektif.
Perlindungan Anak. Ketentuan mengenai
berdasarkan kasih sayang
hak anak yang diberikan pada Undangbaik dalam keluarganya

Cabut
Tidak diperlukan adanya
dua ketentuan yang sama
yang
diatur
dalam
peraturan setingkat.
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NO

PENGATURAN

1

(2)

(3)

(4)

2
maupun di dalam asuhan
khusus untuk tumbuh dan
berkembang dengan wajar.
Anak berhak atas pelayanan
untuk
mengembangkan
kemampuan dan kehidupan
sosialnya, sesuai dengan
kebudayaan dan kepribadian
bangsa,
untuk
menjadi
warganegara yang baik dan
berguna.
Anak
berhak
atas
pemeliharaan
dan
perlidungan, baik semasa
dalam kandungan maupun
sesudah dilahirkan.
Anak
berhak
atas
perlindungan
terhadap
lingkungan hidup yangdapat
membahayakan
atau
menghambat pertumbuhan
dan
perkembangannya
dengan wajar.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

3

4

5

6

7

Undang tersebut lebih luas dan
komprehensif dibandingkan hak anak yang
terdapat dalam Undang-Undang ini karena
telah mengakomodir Konvensi Hak-hak
Anak.
Selain
mengatur
Hak
Anak,
UU
Perlindungan
Anak
juga
mengatur
Kewajiban Anak pada Pasal 19, hal yang
tidak diatur dalam UU Kesejahteraan Anak.

Pasal 3
Dalam
keadaan
yang
membahayakan, anaklah yang
pertama-tama berhak
mendapat pertolongan, bantuan,
dan perlindungan.
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Pasal 4
(1)

(2)

Anak yang tidak mempunyai
orang tua berhak memperoleh
asuhan oleh negara atau orang
atau badan.
Pelaksanaan ketentuan ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 5
(1) Anak yang tidak mampu berhak
memperoleh bantuan agar
dalam lingkungan keluarganya
dapat tumbuh dan berkembang
dengan wajar.
(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 6
(1) Anak yang mengalami masalah
kelakuan diberi pelayanan dan
asuhan
yang
bertujuan
menolongnya guna mengatasi
hambatan yang terjadi dalam
masa
pertumbuhan
dan
perkembangannya.
(2) Pelayanan
dan
asuhan,
sebagaimana
dimaksudkan
dalam ayat (1), juga diberikan
kepada anak yang telah
48

NO
1

PENGATURAN
2
dinyatakan bersalah melakukan
pelanggaran
hukum
berdasarkan keputusan hakim.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

3

4

5

6

7

Pasal 7
Anak cacat berhak memperoleh
pelayanan khusus untuk mencapai
tingkat
pertumbuhan
dan
perkembangan
sejauh
batas
kemampuan dan kesanggupan anak
yang bersangkutan.
Pasal 8
Bantuan dan pelayanan, yang
bertujuan
mewujudkan
kesejahteraan anak menjadi hak
setiap anak tanpa membedabedakan jenis kelamin, agama,
pendirian politik, dan kedudukan
sosial.
4.

Pasal 9
Orang tua adalah yang pertamatama
bertanggungjawab
atas
Terwujudnya kesejahteraan anak
baik secara rohani, jasmani maupun
sosial.

Potensi
Disharmoni

Kewajiban

Adanya
pengaturan
mengenai
kewajiban yang
sama pada 2
(dua) atau lebih
peraturan yang
setingkat,
tetapi
memberikan
kewajiban yang

Terdapat disharmoni pengaturan terkait Dicabut.
dengan Kewajiban Orang Tua.
Dalam Pasal 26 ayat (1) UU 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun
2002
tentang
Perlindungan
Anak,
disebutkan:
Orang tua berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik,
49

NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

1

2

3

4

INDIKATOR
5
berbeda.

ANALISIS
6
dan melindungi Anak;

REKOMENDASI
7

b. menumbuhkembangkan Anak
sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan
pada usia Anak; dan
d. memberikan pendidikan karakter
dan penanaman nilai budi pekerti
pada Anak.
Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa,
kewajiban Orang Tua diatur lebih luas tidak
sekadar mewujudkan kesejahteraan anak
sebagaimana
diatur
dalam
UU
Kesejahteraan Anak, tetapi juga wajib
melindungi anak, mencegah perkawinan
usia anak serta wajib menanamkan
pendidikan karakter. Selain itu, UU
Perlindungan Anak juga mengatur bahwa
dalam hal tidak adanya Orang Tua atau
keberadaan Orang Tua tidak diketahui,
kewajiban Orang Tua tersebut dapat
beralih kepada Keluarga.
UU Perlindungan Anak lahir dengan
mengakomodir Konvensi Hak-hak Anak
sehingga lebih komprehensif dan relevan
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

1

2

3

4

5

5.

Pasal 10 ayat (1)
Orangtua yang terbukti melalaikan
tanggungjawabnya
sebagaimana
termaksud dalam Pasal 9, sehingga
mengakibatkan
timbulnya
hambatan dalam pertumbuhan dan
perkembangananak, dapat dicabut
kuasa asuhnya sebagai orang tua
terhadap anaknya. Dalam halitu
ditunjuk orang atau badan sebagai
wali.

6.

Pasal 11 ayat (1) sd ayat (5)

Potensi
Disharmoni

Penilaian
Kejelasan
(1) Usaha
kesejahteraan anak
Rumusan
terdiri atas usaha pembinaan,
pengembangan, pencegahan,
dan rehabilitasi.
(2) Usaha
kesejahteraan anak
dilakukan oleh Pemerintah dan
atau masyarakat.

Penegakan
Hukum

Adanya
pengaturan
mengenai
aspek
penegakan
hukum
yang
sama pada 2
(dua) atau lebih
peraturan
perundangundangan
setingkat,
membebankan
sanksi
yang
sama.

Penggunaan
Tidak Jelas
Bahasa, istilah,
kata

ANALISIS

REKOMENDASI

6
untuk diimplementasikan dengan kondisi di
masa sekarang.
Terdapat perbedaan pengaturan dengan Dicabut
UU Perlindungan Anak.
Pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak diatur:
“Dalam hal orang tua sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan
kewajibannya,
terhadapnya
dapat
dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa
asuh orang tua dapat dicabut”
Dengan demikian, UU Perlindungan Anak
memberikan sanksi alternatif selain
daripada pencabutan hak kuasa asuh, yaitu
dimungkinkannya
dilakukan
tindakan
“pengawasan” terhadap Orang Tua Anak
yang, mengabaikan/melalaikan kewajiban
dan tanggung jawabnya.
Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) huruf a
dan b menjelaskan pengertian tentang
kesejahteraan
anak
dan
usaha
kesejahteraan anak. Ketentuan pasal 11 ini
tidak menjelaskan anak yang seperti apa
yang harus diusahakan kesejahteraanya
apakah anak yang tidak mempunyai orang
tua, anak yang tidak mampu, anak

7

Ubah
Dengan
memberikan
penjelasan anak dengan
kondisi yang seperti apa,
yang dilindungi oleh Pasal
11 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2
(3) Usaha kesejahteraan anak yang
dilakukan oleh Pemerintah dan
atau masyarakat dilaksanakan
baik di dalam maupun di luar
Panti.
(4) Pemerintah
mengadakan
pengarahan,
bimbingan,
bantuan, dan pengawasan
terhadap usaha kesejahteraan
anak yang dilakukan oleh
masyarakat.
(5) Pelaksanaan
usaha
kesejahteraan anak sebagai
termaktub dalam ayat (1), (2),
(3) dan (4) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

3

4

5

6
terlantar, anak yang mengalami masalah
kelakuan, atau anak cacat. Hal ini penting
mengingat dalam ayat (2), (3) dan ayat (4)
memberikan kewajiban kepada Pemerintah
dan atau masyarakat utuk mengusahakan
kesejahteraan anak, hal ini sejalan dengan
ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
1979
Tentang
kesejahteraan Anak diaman anak yang
tidak mempunyai orang tua berhak
memperoleh asuhan oleh negara atau
orang atau badan.

7

7.

Pasal 12 – Pasal 16

-

-

-

Tidak ada temuan

Tetap.
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

NO
1
1.

: 106 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 7 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi Pancasila
: - Dimensi Potensi disharmoni
: Pasal 104 ayat (1)
- Dimensi kejelasan Rumusan
: Pasal 1 (angka 5 dan 6), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat
(2),
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU
: Pasal 53 ayat (2), Pasal 83 ayat (1)

PENGATURAN

DIMENSI

2
3
Pasal 1 angka 5:
Kejelasan
“anak adalah setiap manusia yang Rumusan
berusia di bawah 18 (delapan belas)
tahun
dan
belum
menikah,
termaksud anak yang masih dalam
kandungan apabila hal tersebut
adalah demi kepentinganya”

VARIABEL
4
Penggunaan
bahasa,
istilah,kata

INDIKATOR
5
Tidak tepat

ANALISIS
6
Dalam ketentuan pasal 52 ayat (1) dan (2) Ubah
UU HAM, dalam ayat (2) disebutkan “Hak
anak adalah hak asasi manusia dan untuk
kepentingannya hak anak itu diakui dan
dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam
kandungan”
Dari ketentuan pasal 52 ayat (2) ini, jelas
bahwa Hak asasi seorang anak dimulai sejak
dalam kandungan.
Terkait dengan definisi anak itu sendiri,
diatur
dalam
beberapa
peraturan
perundang-undangan. Perbedaan definisi
anak tentu akan berdampak pada
perlindungan anak. Perlu dipertimbangkan
untuk tidak membedakan status pernikahan
seseorang yang secara usia masih

REKOMENDASI
7
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6
dikategorikan
sebagai
anak.
Status
pernikahan seringkali yang membuat mereka
diperlakukan sebagaimana layaknya orang
dewasa. Padahal, psikis mereka masih relatif
sama dengan anak-anak pada umumnya.

7

Pasal 1 angka 6
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.

Kejelasan
rumusan

Penggunaan
Menimbulka
Bahasa, istilah n
dan kata
ambiguitas/
multitafsir

Dari Pasal 1 ayat (6) juga didapati frasa
“....tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum
yang adil dan benar....” ketentuan tersebut
memiliki penafsiran yang luas dan tidak
terukur serta akan terjadi ketidak jelasan
dalam menentukan waktu terjadinya
pelanggaran
HAM
terhadap
suatu
perbuatan.

Ubah

Tidak ada temuan

Tetap

2.

Pasal 2 – Pasal 4

-

-

3.

Pasal 5 ayat (2)

Kejelasan
rumusan

Pengunaan
Tidak jelas
Bahasa, istilah,
kata

Setiap orang berhak mendapat
bantuan dan perlindungan yang adil
dari pengadilan yang obyektif dan
tidak berpihak.

-

Perlu
harmonisasi
pengaturan
kembali
terhadap
ketentuan
pelanggaran HAM tersebut.

Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 Ubah
menyebutkan “bantuan” dalam ayat ini tidak
jelas menunjukan jenis/bentuk bantuan
seperti apa yang harus diberikan, di dalam
penjelasan pasal tersebut juga tidak
ditemukan
pengaturan
lebih
lanjut
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

1

2

3

4

5

ANALISIS

REKOMENDASI

6
mengenai bantuan dimaksud.

7

Kejelasan
rumusan

Pengunaan
Tidak tepat
Bahasa, istilah,
kata

Frasa “pengadilan” menunjukkan entitas
kelembagaan, sedangkan berdasarkan fungsi
kelembagaanya
pengadilan
bukanlah
lembaga yang memberikan bantuan dan
perlindungan melainkan lembaga yang
memiliki fungsi kekuasaan kehakiman.

Ubah
Frase “dari pengadilan”
mungkin lebih tepat apabila
menjadi “proses peradilan”

Tidak ada temuan

Tetap
Ubah

4.

Pasal 6

-

-

5.

Pasal 7 ayat (1)

Kejelasan
rumusan

Penggunaan
Kosistensi
Bahasa, istilah antar
dan kata
ketentuan.

Terdapat inkonsistensi dengan ketentuan
pasal 1 ayat 6 (…mencabut hak asasi
manusia seseorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh undang-undang ini…) dan
ketentuan pasal 7 ayat 1 (hak asasi manusia
yang dijamin oleh hukum Indonesia dan
hukum internasional mengenai hak asasi
manusia yang telah diterima negara Republik
Indonesia), jelas terlihat luasnya jangkauan
terhadap pengaturan pelanggaran HAM.

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan.
-

Tidak ada temuan
Tetap
Frasa “menyampaikan informasi dengan Ubah
menggunakan segala jenis sarana yang
tersedia” sangat terikat dengan berbagai
peraturan perundang-undangan seperti UU
ITE, UU Pers, UU KIP oleh sebab itu pada
ketentuan ini perlu ditambahkan “sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.
Tidak ada temuan
Tetap

Setiap
orang
berhak
untuk
menggunakan semua upaya hukum
nasional dan forum internasional
atas semua pelanggaran hak asasi
manusia yang dijamin oleh hukum
Indonesia dan hukum internasional
mengenai hak asasi manusia yang
telah diterima negara Republik
Indonesia.
6.
7.

Pasal 8 – Pasal 13
Pasal 14 ayat (2)
Setiap orang berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah,
dan
menyampaikan
informasi dengan menggunakan
segala jenis sarana yang tersedia

8.

Pasal 15 – Pasal 52

Kejelasan
rumusan

-

-

Tidak
merujuk
kembali pada
ketentuan
peraturan
yang lain.

-

Perlu
melakukan
harmonisasi
pengaturan
terhadap
ketentuan
pelanggaran HAM tersebut.
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NO

PENGATURAN

1
9.

2

DIMENSI

3
Pasal 53 ayat 2
Efektifitas
pelaksanaa
Setiap anak sejak kelahirannya, n PUU
berhak atas suatu nama dan status
kewarganegaraan

10. Pasal 54 – Pasal 82
11. Pasal 83 ayat (1)

Efektifitas
pelaksanaa
Anggota Komnas HAM berjumlah 35 n PUU
(tiga puluh lima) orang yang dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia berdasarkan
usulan Komnas HAM dan diresmikan
oleh Presiden selaku Kepala Negara

12. Pasal 84 – Pasal 103

-

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

5
Aspek
Pengaturan
operasionalny dalam
a
atau peraturan
tidaknya
masih belum
peraturan
dilaksanakan
secara
efektif.

6
Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999
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
melibatkan seorang anak, namun anak
tersebut tidak memiliki data kependudukan,
sehingga dalam menentukan apakah
seseorang termaksud dalam kategori anak
atau bukan menjadi sulit dan akan berimbas
dalam proses pelaksanaan SPPA.

7

Aspek
operasionalny
a
atau
tidaknya
peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan
masih belum
dilaksanakan
secara
efektif.

Tidak ada temuan
Tetap
Pada kenyataannya sejak diangkatnya Ubah
anggota Komnas HAM periode pertama
hingga saat ini belum pernah terpenuhi
jumlah 35 (tiga puluh lima) orang anggota,
danjika dibandingkan dengan jumlah
anggota yang terdapat pada komisi-komisi
yang lain tidak sebanyak seperti yang diatur
dalam UU HAM

-

-

Tidak ada temuan

4

Ubah
Perlu disesuaikan dengan
Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan
Anak “Setiap anak berhak
atas suatu nama sebagai
identitas diri dan status
kewarganegaraan”

Tetap
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

1
2
13. Pasal 104 ayat (1)

3
Potensi
disharmoni
untuk mengadili pelanggaran hak peraturan
asasi manusia yang berat dibentuk
pengadilan Hak Asasi Manusia di
Lingkungan Pengadilan Umum.

14. Pasal 105 – Pasal 106

-

VARIABEL
4
Perlindungan

-

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

5
Adanya
pengaturan
mengenai
perlindungan
yang tidak
konsisten/sal
ing
bertentanga
n antar pasal
(dalam
peraturan
yang sama)

6
Dalam ketentuan pasal 1 ayat (6) disebutkan
tentang pengertian HAM, yang jika dilanggar
akan memperoleh penyelesaian hukum yang
adil dan benar, berdasarkan mekanisme
hukum yang berlaku, namun dalam pasal
104 ayat (1) hanya pelanggaran HAM berat
yang dapat diadili, hal ini tentu bertentangan
dengan difinisi pelanggaran HAM yang diatur
dalam pasal 1 ayat (6).

7

-

Tidak ada temuan

Ubah
Akibat yang timbul yaitu
sejak diundangkannya UU
HAM tidak pernah ada
kasus “pelanggaran HAM”
yang pernah diperiksa dan
diputus
sebagai
“pelanggaran HAM” oleh
pengadilan.

Tetap
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

: 56 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 15 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi Pancasila
: 1 Pasal (Pasal 49)
- Dimensi Potensi disharmoni
: 2 Pasal (Pasal 1 ayat (1), Pasal 4)
- Dimensi kejelasan Rumusan
: 2 Pasal (Pasal 9, Pasal 51)
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU
: 10 Pasal (Pasal 2, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 44, Pasal 45,
Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48)

NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1
1.

2

3

4

5

6

7

Konsideran Menimbang
a. bahwa setiap warga negara
berhak mendapatkan rasa aman
dan bebas dari segala bentuk
kekerasan
sesuai
dengan
falsafah Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa segala bentuk kekerasan,
terutama
kekerasan
dalam
rumah
tangga,
merupakan
pelanggaran hak asasi manusia

Pancasila

Pengayoman

Adanya
ketentuan
yang
menjamin
pelindungan
masyarakat,
atau
tidak
ditemukanny
a ketentuan
yang dapat
menyebabka
n
tidak
terjaminnya

adanya
tujuan
untuk
memberikan Tetap
pelindungan khusus pada perempuan di
wilayah rumah tangga melalui sebuah
payung hukum (lex specialis), dan
diturunkan pada batang tubuh yaitu
mengenai
pencegahan,
perlindungan,
pemulihan.
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NO
1

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

2

3

4

dan
kejahatan
terhadap
martabat kemanusiaan serta
bentuk diskriminasi yang harus
dihapus;

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

5

6

7

pelindungan
masyarakat.

c. bahwa korban kekerasan dalam
rumah tangga, yang kebanyakan
adalah
perempuan,
harus
mendapat perlindungan dari
negara dan/atau masyarakat
agar terhindar dan terbebas dari
kekerasan
atau
ancaman
kekerasan, penyiksaan, atau
perlakuan yang merendahkan
derajat
dan
martabat
kemanusiaan;
d. bahwa dalam kenyataannya
kasus kekerasan dalam rumah
tangga
banyak
terjadi,
sedangkan sistem hukum di
Indonesia belum menjamin
perlindungan terhadap korban
kekerasan dalam rumah tangga;
e. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf c, dan huruf d, perlu
dibentuk
Undang-Undang
tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

1

2

3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

Kemanusiaan

Adanya
ketentuan
yang
menjamin
Pelindungan
HAM; atau
tidak
ditemukanny
a ketentuan
yang dapat
menghambat
perlindungan
HAM;

Pertimbangan
UU
ini
merupakan tetap
pelaksanaan dari Hak Asasi Manusia, yang
tercantum dalam UUD NRI 1945, yang diatur
pada Landasan Yuridis, dan Batang Tubuh
melalui Hukum Acara Khusus PKDRT

Keadilan

Semua
Indikator

UU memberikan manfaat pada Tindakan tetap
kejahatan dalam rumah tangga sebagai
tindak pidana.

Kesamaan
Semua
Kedudukan
Indikator
Dalam Hukum
dan
Pemerintahan

Jaminan perlindungan hukum bagi seluruh tetap
anggota keluarga, khususnya perempuan
dan anak/ pekerja rumah tangga

Ketertiban dan Adanya
Kepastian
ketentuan
Hukum
yang
jelas
mengenai
koordinasi

Pada UU ini mengatur mengenai adanya tetap
ketentuan yang jelas mengenai koordinasi;
antara lain Koordinasi dalam Pencegahan,
Perlindungan, Pemulihan ditindak lanjuti
didukung pada pasal:
- Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

1

2

3

4

5

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

Daerah (Pasal 11 - Pasal 14 )
- Perlindungan
Keamanan,Hukum,
Kesehatan, Sosial (Pasal 16-38)
- Pemulihan (Pasal 39-43)
Koordinasi kelembagaan juga
aturan pelaksanaan, antara lain:

didukung

1. Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerja sama
Pemulihan Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (mandat Pasal 43)
2. Peraturan Kapolri No. Pol : 10 tahun
2007 tentang Organisasi dan tata kerja
unit pelayanan perempuan dan anak
(unit ppa) dl lingkungan kepolisian
negara republik indonesia.
Surat Edaran Jaksa Agung No.SE007/A/JA/11/2011 Penanganan Perkara
Tindak
Pidana
Kekerasan
terhadap
Perempuan
Ketepatan
Jenis
Peraturan
Perundangundangan

Mengatur
terkait
Lebih
lanjut pelaksanaan
ketentuan
HAM
UUD NRI 1945
yang
tidak
diamanatkan

dijabarkan dalam dasar hukum

tetap
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

1

2

3

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

4

5

6

7

secara tegas
Kejelasan
Rumusan

kesesuaian
dengan
sistematika
dan
teknis
penyusnan
PUU

Judul :
mencermink
an isi

UU ini antara Judul, Isi, Ketentuan Umum tetap
dan Materi Pokok serta Ketentuan Pidana
sebagai satu kesatuan yang sesuai

Ketentuan
Umum:
Berisi
batasan
pengertian
atau definisi
Materi Pokok
:
Ditulis
dengan
sistematika
UmumKhusus
Ketentuan
Pidana
mencantumk
an
unsurunsur pidana
secara jelas

2.

Pasal 1 ayat (1)

Potensi
Disharmoni
Kekerasan dalam Rumah Tangga Pengaturan

Perlindungan

Adanya
pengaturan
mengenai

Hanya menekankan kepada perempuan Ubah
sebagai subjek/korban utama dalam
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
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NO
1

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

2

3

4

adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan,
yang
berakibat
timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau
penelantaran
rumah
tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga.

3.

Efektifitas
Pelaksanaa
(1) Lingkup rumah tangga dalam n Peraturan
Undang-Undang ini meliputi:
Perundangundangan
a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang
yang
mempunyai
hubungan
keluarga
dengan
orang
sebagaimana dimaksud pada
huruf a karena hubungan
darah,
perkawinan,
persusuan, pengasuhan, dan
perwalian, yang menetap
Pasal 2

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

5

6

7

perlindungan
yang sama
pada 2 (dua)
atau
lebih
peraturan
setingkat,
tetapi
memberikan
perlindungan
tersebut
pada subjek
yang
berbeda

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.

Dari hasil penelitian yang dilakukan (sumber Ubah
Pengaturan
terlampir1) :
 Diprosesnya pengaduan
dalam
KDRT dari hubungan
peraturan
1)
Adanya
pemahaman
penegak
hukum
perkawinan yang tidak
masih belum
yang cenderung mengintepretasikan
tercatat.
dilaksanakan
cakupan
perkawinan
dalam
UU
PKDRT

Diprosesnya pengaduan
secara
sebagai
perkawinan
yang
tercatat,
KDRT
dari
Pekerja
efektif.
sehingga yang diterima hanya pada kasus
Rumah Tangga (PRT)
Perkawinan tercatat.
yang
tidak
tinggal
2) Pasal
ini digunakan Suami untuk
serumah.
melaporkan atau memperkarakan secara
hukum isteri, yang awalnya adalah
korban, yang kemudian beberapa

1

Urgensi mempercepat Optimalisasi dan Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian bersama
antar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, UN Women, Tahun 2018.
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

2

3

4

5

1

dalam
rumah
tangga;
dan/atau
c. orang
yang
bekerja
membantu rumah tangga dan
menetap
dalam
rumah
tangga tersebut.

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

penelitian menyebutkan bahkan upaya
kriminalisasi perempuan/isteri melalui
UU ini.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana
dimaksud
pada
huruf
c
dipandang sebagai anggota
keluarga dalam jangka waktu
selama berada dalam rumah
tangga yang bersangkutan.
4.
5.

Pasal 3
Pasal 4
Penghapusan
kekerasan
rumah tangga bertujuan:

Potensi
Disharmoni
dalam Pengaturan

Perlindungan

Adanya
pengaturan
perlindungan
yang tidak
konsisten/
saling
bertentanga
n antar pasal
(dalam
peraturan
yang sama).

Tidak ada temuan
Tetap
Pada pasal 4 huruf d tidak konsisten dengan Cabut
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

Aspek

Pengaturan

Tidak ada temuan
Pembuktian masih

a. mencegah
segala
bentuk
kekerasan dalam rumah tangga;
b. melindungi korban kekerasan
dalam rumah tangga;
c. menindak pelaku kekerasan
dalam rumah tangga;
d. memelihara keutuhan rumah
tangga yang harmonis dan
sejahtera.
6.
7.

Pasal 5 – Pasal 6
Pasal 7

Efektifitas

menjadi

hambatan

Tetap
Ubah
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NO
1

PENGATURAN
2

Kekerasan
psikis
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
adalah
perbuatan
yang
mengakibatkan ketakutan, hilangnya
rasa
percaya
diri,
hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa
tidak berdaya, dan/atau penderitaan
psikis berat pada seseorang.

DIMENSI

VARIABEL

3

4

Pelaksanaa operasional
n Peraturan atau tidaknya
Perundang- peraturan
undangan

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

5

6

7

dalam
peraturan
masih belum
dilaksanakan
secara
efektif.

utama antara lain terkait dengan Pasal 45,
serta Pembuktian untuk kekerasan seksual
pada pasal 8 dan pasal 46. Karena sistem
pembuktian yang digunakan berdasarkan
Pasal 285 KUHP yaitu adanya unsur paksaan
yang nyata, dan satu saksi tidak dianggap
saksi.
Pasal
ini
seringkali
dalam
pelaksanaannya terbentur karena dianggap
sulitnya pembuktian dampak psikis: APH
beranggapan sulit membuktikan apakah
dampak psikologis disebabkan karena
perilaku suami, sehingga sedikit sekali
berlanjut pada proses hukum selanjutnya—
pengadilan. Dalam pembuktian bisa
digunakan visum et psikiatrikum dan surat
keterangan psikologis yang bisa menjadi
alat bukti perkara pidana sesuai dengan
Pasal 284 KUHAP, dan pasal 55 UU PKDRT.
Para pendamping korban menemukan
kendala dimana SKP
seringkali tidak
dipertimbangkan oleh Kepolisian.
Pasal 7 redaksional dengan menyebutkan
unsur tindakan pelaku misalnya dengan cara
kekerasan verbal, teror, intimidasi, bully.
Tindakan yang merendahkan martabat
korban, dst yang mengakibatkan korban
menjadi ketakutan, , hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,
rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

8.

Pasal 8
Kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
meliputi:
a. pemaksaan hubungan seksual
yang dilakukan terhadap orang
yang menetap dalam lingkup
rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual
terhadap salah seorang dalam
lingkup
rumah
tangganya
dengan orang lain untuk tujuan
komersial
dan/atau
tujuan
tertentu.

9.

Pasal 9
(1) Setiap
orang
dilarang
menelantarkan orang dalam
lingkup
rumah
tangganya,
padahal menurut hukum yang
berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia

psikis berat pada seseorang. Sebenarnya ini
rumusan delik materiil, sehingga akibatnya
tetap menjadi ukuran, dan Untuk melihat
dampaknya / bukti dari kekersan psikis ini
maka diperlukan visum psikiatrikum atau
visum psikologikum.
Efektifitas
Aspek
Pengaturan
Kekerasan seksual dalam lingkup rumah
Pelaksanaa relevansi
dalam
tangga bukan hanya pemaksaan hubungan
n Peraturan dengan situasi peraturan
seksual tapi bisa juga melakukan perbuatan
Perundang- saat ini
tidak relevan cabul. Banyak kasus cabul di lingkungan
Undangan
untuk
rumah tangga yang menjadi korban adalah
diberlakukan asisten rumah tangga atau anak-anak.
secara
efisien

Kejelasan
rumusan

Kejelasan
rumusan

Menimbulka
n
ambiguitas/
multitafsir

Penelantaran ditafsirkan beragam sehingga
berdampak pada hambatan pada kelanjutan
hukumnya. Misalnya mengenai jika suami
isteri bekerja, atau suami yang tidak bekerja.
Namun ada beberapa putusan yang juga
telah memberikan penafsiran tentang
Pelaksanaan penelantaran.

Ubah
Pasal
8
dapat
menambahkan
definisi
kekerasan seksual termasuk
melakukan perbuatan cabul

Ubah
Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT
perlu
dirubah
dengan
merumuskan
definisi
penelantaran, merumuskan
unsur-unsur dengan tegas
dan
akibat
dari
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NO
1

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

2

3

4

5

wajib memberikan kehidupan,
perawatan, atau pemeliharaan
kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga
berlaku bagi setiap orang yang
mengakibatkan ketergantungan
ekonomi
dengan
cara
membatasi dan/atau melarang
untuk bekerja yang layak di
dalam atau di luar rumah
sehingga korban berada di
bawah kendali orang tersebut.
10.

Pasal 10

Efektifitas
Pelaksanaa
Korban berhak mendapatkan:
n Peraturan
a. perlindungan
dari
pihak Perundangkeluarga, kepolisian, kejaksaan, Undangan
pengadilan, advokat, lembaga
sosial, atau pihak lainnya baik
sementara maupun berdasarkan
penetapan
perintah
perlindungan dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai
dengan kebutuhan medis;
c. penanganan
secara
khusus
berkaitan dengan kerahasiaan
korban;
d. pendampingan oleh pekerja
sosial dan bantuan hukum pada

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT berlandaskan penelantaran
perlu
pasal 28H ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang diuraikan dengan jelas.
memperoleh kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan”. Dengan cara
membatasi dan atau melarang untuk bekerja
yang layak di dalam atau diluar rumah,
mengakibatkan
korban
menjadi
ketergantungan ekonomi, sehingga korban
berada dibawah kendali orang tersebut, ini
jelas perbuatan tidak adil..
Aspek
Relevansi
Dengan Situasi
Saat Ini

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Dalam Undang-Undang ini hak korban hanya
sebatas perlindungan dan pelayanan, belum
mencakup pemberdayaan.
Dalam UU ini hak atas perlindungan dan
dukungan/pelayanan sudah diatur dalam
pasal 16 – 43 UU PKDRT, sedangkan hak atas
pemberdayaan belum diatur, misalnya hak
ganti
rugi/kompensasi,
hak
untuk
mendapatkan pelatihan-pelatihan atau
keterampilan, sehingga korban mandiri dan
lebih tegar menghadapi proses penyelesaian
perkaranya.

Ubah
Perlu ditambahkan hak atas
ganti rugi, hak untuk
pemberdayaan, hak korban
untuk
mendapatkan
keadilan
(dengan cara
melakukan pemulihan baik
fisik, psikis, sosial serta
reintegrasi ke masyarakat),
sebagai berikut:
 hak atas perlindungan
terfokus
pada
keamanan/keselamatan
fisik dan psikis.
 hak
atas
dukungan/layanan
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NO
1

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

2

3

4

5

6

setiap
tingkat
proses
pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.

11.
12.

Pasal 11 – Pasal 13
Pasal 14

Efektifitas
Pelaksanaa
Untuk menyelenggarakan upaya n Peraturan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Perundang13, pemerintah dan pemerintah
Undangan
daerah sesuai dengan fungsi dan
tugas
masing-masing,
dapat
melakukan kerja sama dengan
masyarakat atau lembaga sosial
lainnya.

REKOMENDASI
7



Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien.

Tidak ada temuan
Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2004
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.

terfokus pada korban
sebagai
manusia
sutuhnya
yanag
memiliki
kebutuhan
fisik, emosi dan sosial.
hak atas pemberdayaan
terfokus
mendorong
korban untuk bisa lebih
kuat dan mandiri/tidak
tergantung
secara
ekonomi maupun sosial
kepada pelaku, karena
umumnya korban KDRT
secara
ekonomi
tergantung
kepada
pelaku.

Tetap
Ubah
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
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

1

2

3

4

5

6

REKOMENDASI
7

asing.
13.
14.

Pasal 15 – Pasal 43
Pasal 44

Efektifitas
Pelaksanaa
(1) Setiap orang yang melakukan
n Peraturan
perbuatan kekerasan fisik dalam Perundanglingkup
rumah
tangga Undangan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling
banyak Rp 15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah).
(2) Dalam
hal
perbuatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan korban
mendapat jatuh sakit atau luka
berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun atau denda paling banyak
Rp 30.000.000,00 (tiga puluh
juta rupiah).
(3) Dalam
hal
perbuatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengakibatkan matinya
korban, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun atau denda paling
banyak Rp 45.000.000,00 (empat
puluh lima juta rupiah).

Aspek
Relevansi
Dengan Situasi
Saat Ini

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Tidak ada temuan
Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a UU
PKDRT “lingkup rumah tangga dalam
Undang-Undang ini meliputi; suami, isteri,
dan anak”.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
mengatur beberapa sanksi atau hukuman
bagi pelakutindak pidana kekerasan
terhadap anak, untuk itu ketentuan pasal 44
UU PKDRT disesuaikan dengan peratura yang
sudah ada

Tetap
Ubah
Apabila korbannya anak
disesuaikan dengan UU
Perlindungan Anak
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NO
1

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

3

4

5

6

7

Efektifitas
Pelaksanaa
n Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Relevansi
Dengan Situasi
Saat Ini

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a UU
PKDRT “lingkup rumah tangga dalam
Undang-Undang ini meliputi; suami, isteri,
dan anak”.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
mengatur beberapa sanksi atau hukuman
bagi pelakutindak pidana kekerasan
terhadap anak, untuk itu ketentuan pasal 44
UU PKDRT disesuaikan dengan peratura yang
sudah ada

(4) Dalam
hal
perbuatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh suami
terhadap isteri atau sebaliknya
yang
tidak
menimbulkan
penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan
atau mata pencaharian atau
kegiatan sehari-hari, dipidana
dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) bulan atau
denda paling banyak Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah).
15.

Pasal 45
(1) Setiap orang yang melakukan
perbuatan kekerasan psikis
dalam lingkup rumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun atau denda paling
banyak
Rp
9.000.000,00
(sembilan juta rupiah).
(2) Dalam
hal
perbuatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh suami
terhadap isteri atau sebaliknya
yang
tidak
menimbulkan
penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan

Ubah
Apabila korbannya anak
disesuaikan dengan UU
Perlindungan Anak
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

3

4

5

6

7

Efektifitas
Pelaksanaa
Setiap orang yang melakukan n Peraturan
perbuatan
kekerasan
seksual Perundangsebagaimana dimaksud dalam Pasal Undangan
8 huruf a dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas)
tahun atau denda paling banyak Rp
36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah).

Aspek
Relevansi
Dengan Situasi
Saat Ini

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Khusus untuk kekerasan seksual agar
menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 81
dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang.

Ubah

Pasal 47

Aspek
Relevansi
Dengan Situasi
Saat Ini

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Khusus untuk kekerasan seksual agar
menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 81
dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang.

Ubah

1

atau mata pencaharian atau
kegiatan sehari-hari, dipidana
dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) bulan atau
denda paling banyak Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

16.

17.

Pasal 46

Efektifitas
Pelaksanaa
Setiap orang yang memaksa orang n Peraturan
yang menetap dalam rumah
Perundangtangganya melakukan hubungan Undangan
seksual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b dipidana
dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun atau denda paling sedikit Rp

Apabila korbannya anak
mohon disesuaikan dengan
UU Perlindungan Anak

Apabila korbannya anak
mohon disesuaikan dengan
UU Perlindungan Anak
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

3

4

5

6

7

Efektifitas
Pelaksanaa
Dalam hal perbuatan sebagaimana n Peraturan
dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal Perundang47 mengakibatkan korban mendapat Undangan
luka yang tidak memberi harapan
akan
sembuh
sama
sekali,
mengalami gangguan daya pikir atau
kejiwaan
sekurang-kurangnya
selama 4 (empat) minggu terus
menerus atau 1 (satu) tahun tidak
berturut-turut, gugur atau matinya
janin dalam kandungan, atau
mengakibatkan tidak berfungsinya
alat reproduksi, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan pidana penjara
paling lama 20 (dua puluh) tahun
atau denda paling sedikit Rp
25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) dan denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Aspek
Relevansi
Dengan Situasi
Saat Ini

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Khusus untuk kekerasan seksual agar
menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 81
dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang.

Pasal 49

Ketertiban dan Tidak adanya Perlu diatur lebih jelas terkait unsur-unsur Ubah
Kepastian
ketentuan
tindak pidana dan akibat dari tindakan
Hukum
yang
jelas tersebut,
hal
ini
penting
untuk Dengan memperjelas unsur-

1

12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah) atau denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
18.

19.

Pasal 48

Dipidana dengan pidana penjara

Pancasila

Ubah
Apabila korbannya anak
mohon disesuaikan dengan
UU Perlindungan Anak
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NO
1

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

2

3

4

paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda
paling
banyak
Rp
15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah), setiap orang yang:
a. menelantarkan orang lain dalam
lingkup
rumah
tangganya
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1);
b. menelantarkan
orang
lain
sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 ayat (2)

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

5

6

7

mengenai
saksi
yang
jelas
terhadap
pelanggaran

mempermudah penegakkan hukum.
Untuk sanksi dalam ketentuan pasal 49 huruf
(a),
Undang-Undang
PKDRT,
agar
menyesuaikan dengan ketentuan pasal 77
huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

unsur tindak pidana seperti
sanksi apa jika;
 tidak
memberikan
nafkah
 tidak
melakukan
pengasuhan
dan
dampak tidak diasuh
atau tidak dirwat atau
tidak dipelihara
 apabila penelantaran
tersebut menyebabkan
penderitaan,
luka
parah,
timbulnya
penyakit
atau
menyebabkan
meninggal dunia.


20.
21.

Pasal 50
Pasal 51
Tindak pidana kekerasan fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Kejelasan
rumusan

Pengunaan
Bahasa istilah
dan kata

Menimbulka
n
ambiguitas/
multitafsir

Apabila korbannya anak
mohon
disesuaikan
dengan
UU
Perlindungan Anak

Tetap
Tidak ada temuan
Pasal 51 UU Nomor 23 Tahun 2004 Ubah
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

73

NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

1

2

3

4

5

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

mengakibatkan luka-luka dan kematian
seharusnya bisa dikategorikan termasuk ke
dalam “delik biasa” untuk itu perlu adanya
perubahan rumusan terhadap ketentuan
tersebut.
22.

Pasal 52 – Pasal 56

-

-

-

Tidak ada temuan

Tetap
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5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

NO

PENGATURAN

1

1.
2.

: 67 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 3 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi Pancasila
: - Dimensi Potensi disharmoni
: - Dimensi kejelasan Rumusan
: Pasal 1 angka 5, Pasal 43,
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU
: Pasal 48 ayat 5

2

Pasal 1 – Pasal 42
Pasal 1 angka 5
Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

3.

Pasal 43
“Ketentuan mengenai perlindungan
saksi dan korban dalam perkara
tindak pidana perdagangan orang
dilaksanakan berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006

DIMENSI
3

VARIABEL

INDIKATOR

4

5

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Bahasa, istilah,
dan kata

Kejelasan
rumusan

Penggunaan
Tidak efisien.
Bahasa, istilah
dan kata

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

Tidak ada temuan
Tetap
Perlu ditambahkan definisi anak. Anak Ubah
bukan
Tambahkan dalam definisi
bahwa yang dimaksud anak
Artinya apapun status orang tersebut baik dalam Undang-Undang ini
sudah menikah atau belum, sepanjang adalah seseorang yang
usianya belum berusia 18 tahun masih berusia kurang dari 18
menjadi obyek perlindungan Undang- tahun baik yang belum
Undang ini.
ataupun sudah menikah.
Pasal 43 terdapat potensi permasalahan Ubah
yang terkait dengan perumusan norma. Di
dalam Pasal tersebut di sebutkan Ubah menjadi “Ketentuan
perlindungan
“Ketentuan mengenai perlindungan saksi mengenai
dan korban dalam perkara tindak pidana saksi dan korban dalam
perdagangan
orang
dilaksanakan perkara tindak pidana
orang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 perdagangan
75

NO
1

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

2

3

4

5

tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini”

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan dilaksanakan berdasarkan
Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang
yang
Undang-Undang ini”
berlaku”
ketentuan ini mengakibatkan adanya
pembatasan di dalam implementasinya juga
membatasi keberlakuan sebuah norma.
Adanya norma yang menyebutkan secara
tegas menyebutkan nomor dan tahun dari
sebuah undang-undang menunjukan bahwa
penormaan tersebut memang secara
terbatas harus terkait dengan peraturan
yang dimaksud dan tidak dapat ditafsirkan
berbeda, hal ini tentu akan menimbulkan
masalah
dikemudian
hari
bilamana
peraturan yang dirujuk telah mengalami
perubahan atau telah dicabut sehingga
secara otomatis Pasal yang merujuk pada
aturan tersebut tidak dapat dilaksanakan
atau tidak berlaku.

4.
5.

Pasal 44 – Pasal 47
Pasal 48 ayat(5)

Efektivitas
Aspek
Pelaksanaan kekosongan
(5) Restitusi sebagaimana dimaksud
pengaturan
pada ayat (4) dapat dititipkan
terlebih dahulu di pengadilan
tempat perkara diputus.

Tidak ada temuan
Belum ada Untuk mempermudah pelaksanaan putusan
pengaturan
restitusi juga perlu diatur tentang sita
restitusi. Pada ayat ini dirubah dengan
menambahkan sita restitusi.

Tetap
Ubah
Tambahkan pengaturan sita
restitusi.

6.

Pasal 49 – Pasal 67

-

Tetap

-

-

Tidak ada temuan
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6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

NO
1
1.

: 56 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk
diubah yaitu:
- Dimensi Pancasila
: - Dimensi Potensi disharmoni
: - Dimensi kejelasan Rumusan
: Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 10
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU
: Pasal 8

PENGATURAN
2

Pasal 1 angka 1:
Pornografi adalah gambar, sketsa,
ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,
gambar bergerak, animasi, kartun,
percakapan, gerak tubuh, atau
bentuk pesan lainnya melalui
berbagai bentuk media komunikasi
dan/atau pertunjukan di muka
umum, yang memuat kecabulan atau
eksploitasi seksual yang melanggar
norma kesusilaan dalam masyarakat.

DIMENSI
3

Kejelasan
rumusan

VARIABEL

INDIKATOR

4

5

Penggunaan
Menimbulka
bahasa, istilah, n
kata
ambiguitas/
multitafsir

ANALISIS

REKOMENDASI

6

Bahwa Pasal 1 angka 1 dapat menimbulkan
macam-macam penafsiran, apa yang
kemudian dijadikan sebagai standar nilainilai
kesusilaan
dalam
masyarakat?
Masyarakat yang mana? Indonesia terdapat
banyak suku dan budaya yang memilki
standar nilai kesusilaan yang berbeda-beda.
Definisi mengenai unsur-unsur eksploitasi
seks,
kecabulan,
dan/atau
erotika
merupakan definisi yang terpisah, berbeda.
Namun dalam rumusan tsb disatukan.
Dari definisi yang tertuang dalam Pasal 1
angka 1 tersebut, adanya ketidakjelasan
pengertian tentang apa yang dimaksud
dengan frasa “yang memuat kecabulan atau

7

Ubah
Pertimbangan MK Nomor
10-17-23/PUU-VII/2009:
perlunya ada rumusan lima
bidang yang tidak dapat
dikategorikan
sebagai
pornografi, yaitu, seni,
sastra,
adat
istiadat
(custom),
ilmu
pengetahuan, dan olah
raga.
Selama
gambar,
sketsa,
ilustrasi,
foto,
tulisan,
suara,
bunyi,
gambar bergerak, animasi,
kartun, percakapan, gerak
tubuh, atau bentuk pesan
77

NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

1

2

3

4

5

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

eksploitasi seksual yang melanggar norma
kesusilaan dalam masyarakat”. Rumusan
“melanggar norma kesusilaan dalam
masyarakat” tidak mungkin dapat dipisahkan
dengan norma adat dan norma agama yang
berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian
penerapan UU Pornografi tersebut akan
berlaku secara berbeda-beda dalam
masyarakat, permasalahannya adalah, siapa
yang dapat memaknai rumusan tersebut
dengan tepat?2

lainnya melalui berbagai
bentuk media komunikasi
dan/atau pertunjukan di
muka umum, dalam rangka
seni, sastra, adat istiadat
(custom),
ilmu
pengetahuan, dan olah raga
maka hal tersebut bukanlah
perbuatan pornografi5

Dokumentasi
Komnas
Perempuan
menunjukan bahwa dalam praktiknya
perempuan korban dalam kasus Pemidanaan
UU ini, yang sebenarnya adalah korban
justru dianggap sebagai pelaku kejahatan.
Hal ini terjadi pada kasus Karang Anyar,
dimana keinginan perempuan untuk
menikah, dan tidak memahami telah
dieksploitasi melalui pornografi, APH tidak
memperhitungkan kondisi tersebut dan
tetap dihukum karena dianggap terbukti
tampil dalam video tentang hubungan
seksual. Hal serupa terjadi pada kasus di
Bandung, yang sebenarnya adalah korban
perdagangan organg namun dipidanakan

2

PUTUSAN MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Maria Farida, Hal. 399
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

1

2

3

4

5

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

dengan UU ini, karena dianggap ikut serta
dalam pertunjukan bermuatan seksual3.
Dari pemantauan yang dilakukan pada tahun
2015, terdapat 58 Kasus Putusan UU
Pornografi, 19 Kasus (33%) mengungkapkan
fakta bahwa terdapat kekerasan seksual di
dalamnya, dimana perempuan menjadi
korban. 7 kasus (12%) kasus terkait yang
dikategorikan dengan kesusialaan/sopan
santun, 55% Kasus dikenakan karena pasal
29 UUP.4
2.
3.

Pasal 2
Pasal 3
Undang-Undang ini bertujuan:

Efektifitas
Pelaksanaa
n

-

-

Tidak ada temuan
Tetap
Asas dapat dilaksanakan dan asas Ubah
kedayagunaan dan kehasilgunaan. Terhadap
“asas dapat dilaksanakan” dan “asas
kedayagunaan dan kehasilgunaan” saya
sependapat dengan Ahli Pemohon, yaitu,
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA. yang
mempermasalahkan tentang apa yang
menjadi pertimbangan ketika Rancangan
Undang-Undang tersebut diajukan, dan
apakah suatu materi yang berupa nilai atau
moral masyarakat selayaknya masuk dan
dijadikan bahan dalam rumusan suatu

a) mewujudkan dan memelihara
tatanan kehidupan masyarakat
yang beretika, berkepribadian
luhur, menjunjung tinggi nilainilai Ketuhanan Yang Maha Esa,
serta menghormati harkat dan
martabat kemanusiaan;
b) menghormati, melindungi, dan
5

Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Hal. 387

3

Dokumen Internal, kajian Kajian Implementasi Undang-undang

4

Ibid, Komnas Perempuan, hal. 17

Nomor 44

Tahun

2008 tentang

Pornografi Tahun 2008- 2014
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NO
1

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

2

3

4

5

melestarikan nilai seni dan
budaya, adat istiadat, dan ritual
keagamaan
masyarakat
Indonesia yang majemuk;
c) memberikan pembinaan dan
pendidikan terhadap moral dan
akhlak masyarakat;
d) memberikan kepastian hukum
dan perlindungan bagi warga
negara dari pornografi, terutama
bagi anak dan perempuan; dan
e) mencegah
berkembangnya
pornografi dan komersialisasi
seks di masyarakat.

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

Undang-Undang, yang akan berpotensi
mengundang
kontroversi
dalam
hal
penafsirannya dan bagaimana pula hukum
merespons fakta adanya perbedaan nilai dan
moral
dalam
masyarakat.
Terhadap
permasalahan tersebut beliau menyatakan
sebagai berikut: “Dalam suatu kehidupan
bernegara bangsa yang demokratik, dan
berkonstitusi setiap hukum dan UndangUndang yang dibentuk ataupun dibuat pada
asasnya haruslah diwujudkan atas dasar
suatu konsensus. Apabila konsensus tercapai
sebagai hasil kemufakatan yang bulat, lebihlebih kemufakatan di parlemen, yang juga
merupakan konsensus dalam kehidupan
bermasyarakat sehari-hari, maka daya
keefektifan Undang-Undang itu akan tinggi,
tetapi tidak sebaliknya. Makin besar
kontroversi yang terjadi dalam pembentukan
Undang-Undang, makin besar kemungkinan
kontroversi dan konflik sosial atau setidaktidaknya akan terjadi apa yang disebut civil
disobedience
oleh
sebagian
warga
masyarakat yang menyebabkan tidak
efektifnya
Undang-Undang
tersebut.”
Kontroversi dalam proses pembentukan
Undang-Undang hampir selalu terjadi
apabila materi yang akan dibentuk dalam
Undang-Undang tersebut berasal dari nilainilai moral atau nilai-nilai sosial yang
menurut faktanya dalam kehidupan negeri
80

NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

1

2

3

4

5

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

yang sedang berkembang ini amat berbedabeda dalam keragaman yang cukup besar.6
4.

Penjelasan Pasal 3:
Perlindungan terhadap seni dan
budaya yang termasuk cagar budaya
diatur berdasarkan undang-undang
yang berlaku.

5.

Pasal 4

Kejelasan
rumusan

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
PUU

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

1) Setiap
orang
dilarang
memproduksi,
membuat,
memperbanyak, menggandakan,
menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor,
mengekspor,
menawarkan,
memperjualbelikan,
menyewakan, atau menyediakan
pornografi yang secara eksplisit
memuat:
a. persenggamaan,
termasuk
persenggamaan
yang

Lampiran II
UU
No.12
Tahun 2011
Point
D
Penutup
petunjuk no
176
Tidak Tegas

6

PUTUSAN Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009, Ibid, Hal. 398

7

PUTUSAN Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 , Disenting Opinion Maria Farida, Hal, 397

8

Nomor 48/PUU-VIII/2010, Putusan MK Hal, 31

“perlindungan terhadap seni dan budaya Ubah penjelasan
yang termasuk cagar budaya” tidak
dilakukan oleh UU Pornografi tetapi
menunjuk kepada Undang-Undang yang
lainnya. Pertanyaannya adalah, UndangUndang mana yang dimaksudkan?7
Terdapat pertentangan pengertian antara Ubah
rumusan norma dalam Pasal 4 ayat (1) dan
Penjelasan pasalnya. Adanya pertentangan
pengertian
antara
pasal-pasal
dan
penjelasan pasalnya dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum yang menjadi salah
satu tonggak utama berdirinya negara yang
berdasar atas hukum (rechtsstaat), yang
secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat
(3) UUD 1945, yang menetapkan bahwa,
“Negara Indonesia adalah negara hukum”8
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NO
1

b.
c.
d.

e.
f.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

3

4

5

6

7

menyimpang;
kekerasan seksual;
masturbasi atau onani;
ketelanjangan atau tampilan
yang
mengesankan
ketelanjangan;
alat kelamin; atau
pornografi anak.

Penjelasan Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "membuat"
adalah tidak termasuk untuk dirinya
sendiri dan kepentingan sendiri.
Huruf a
Yang
dimaksud
dengan
"persenggamaan yang menyimpang"
antara lain persenggamaan atau
aktivitas seksual lainnya dengan
mayat, binatang, oral seks, anal seks,
lesbian, dan homoseksual.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”kekerasan
seksual” antara lain persenggamaan
yang didahului dengan tindakan
kekerasan (penganiayaan) atau
mencabuli dengan paksaan atau
82

NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

3

4

5

6

7

Penggunaan
bahasa,istilah,
dan kata

Menimbulka
n
ambiguitas/
multitafsir

1

pemerkosaan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang
dimaksud
dengan
"mengesankan
ketelanjangan”
adalah suatu kondisi seseorang yang
menggunakan penutup tubuh, tetapi
masih menampakkan alat kelamin
secara eksplisit.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Pornografi anak adalah segala
bentuk pornografi yang melibatkan
anak atau yang melibatkan orang
dewasa yang berperan atau bersikap
seperti anak.
6.
7.

Pasal 5
Pasal 6
Setiap
orang
dilarang
memperdengarkan,
mempertontonkan, memanfaatkan,
memiliki, atau menyimpan produk
pornografi sebagaimana dimaksud

Kejelasan
rumusan

Tidak ada temuan
Tetap
Terdapat pertentangan pengertian antara Ubah
rumusan norma dalam Pasal 6 dan
Penjelasan pasalnya. Adanya pertentangan
pengertian
antara
pasal-pasal
dan
penjelasan pasalnya dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum yang menjadi salah
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NO
1

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

2

3

4

5

dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang
diberi kewenangan oleh peraturan
perundang-undangan.
Penjelasan:

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

satu tonggak utama berdirinya negara yang
berdasar atas hukum (rechtsstaat), yang
secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat
(3) UUD 1945, yang menetapkan bahwa,
“Negara Indonesia adalah negara hukum”9

Larangan
"memiliki
atau
menyimpan" tidak termasuk untuk
dirinya sendiri dan kepentingan
sendiri.
Yang dimaksud dengan "yang diberi
kewenangan
oleh
perundangundangan" misalnya lembaga yang
diberi kewenangan menyensor film,
lembaga yang mengawasi penyiaran,
lembaga penegak hukum, lembaga
pelayanan kesehatan atau terapi
kesehatan seksual, dan lembaga
pendidikan. Lembaga pendidikan
tersebut
termasuk
pula
perpustakaan, laboratorium, dan
sarana pendidikan lainnya.
Kegiatan
memperdengarkan,
mempertontonkan, memanfaatkan,
memiliki, atau menyimpan barang
pornografi dalam ketentuan ini
hanya dapat digunakan di tempat
atau di lokasi yang disediakan untuk

9

Nomor 48/PUU-VIII/2010, Putusan MK Hal, 31
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NO
1

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

3

4

5

6

7

tujuan lembaga yang dimaksud.
8.
9.

Pasal 7
Pasal 8

Efektivitas
pelaksanaa
Setiap orang dilarang dengan
n PUU
sengaja atau atas persetujuan
dirinya menjadi objek atau model
yang
mengandung
muatan
pornografi.

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan
masih belum
dilaksanakan
secara
efektif

Tidak ada temuan
Tetap
Dalam Pengaturan pasal ini, pada ubah
prtakteknya UU mengabaikan adanya
tindakan kekerasan yang dilakukan oleh
Pelaku. Dalam kasus yang dipantau oleh
Komnas
Perempuan
pada
putusan
pengadilan terkait UU Pornografi antara lain
pelecehan seksual, perkosaan, UUP tidak
mempertimbangkan fakta, posisi, dan
kondisi
psikologi
perempuan
dalam
masyarakat berkaitan dengan industri
pornografi. Hal tersebut mempelihatkan
bahwa perempuan dianggap sebagai subjek
hukum yang turut serta melanggengkan
industri pornografi dan peredarannya.

10.
11.

Pasal 9
Pasal 10

Kejelasan
rumusan

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Menimbulka
n
ambiguitas/
multitafsir

Tidak ada temuan
Tetap
definisi yang kabur mengenai istilah ubah
“menggambarkan ketelanjangan”. Istilah
“menggambarkan
ketelanjangan”
mengandung tafsir subjektif yang beragam di
antara
daerah-daerah
di
Indonesia.
Sebagaimana telah disebutkan di atas,
bahwa Negara Republik Indonesia adalah
Negara yang pluralis sehingga penilaian
“menggambarkan ketelanjangan” berbeda
antara daerah yang satu dengan yang lain.

-

-

-

Tidak ada temuan

Setiap
orang
dilarang
mempertontonkan diri atau orang
lain dalam pertunjukan atau di muka
umum
yang
menggambarkan
ketelanjangan, eksploitasi seksual,
persenggamaan,
atau
yang
bermuatan pornografi lainnya.

12.

Pasal 11- 56

Tetap
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7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

: 25 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 1 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi Pancasila
: - Dimensi Potensi disharmoni
: Pasal 1 ayat (2)
- Dimensi kejelasan Rumusan
: - Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU
: -

NO

PENGATURAN

1
1.

2

DIMENSI

3
Pasal 1 ayat (2)
Potensi
disharmoni
“Penerima Bantuan Hukum adalah pengaturan
orang atau kelompok orang miskin”

VARIABEL

INDIKATOR

4

5
Adanya
pengaturan
mengenai
hak
yang
sama pada 2
(dua)
atau
lebih
peraturan
setingkat,
tetapi
memberikan
hak tersebut
pada subjek
yang

Hak

ANALISIS
6
Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 16

REKOMENDASI
7
Ubah

Tahun 2011 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 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
86

NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

1

2

3

4

2.

Pasal 2 – Pasal 25

-

-

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

5
berbeda.

6
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 perubahan terhadap
ketentuan mengenai “penerima bantuan
hukum” yakni dengan memasukan frasa
“setiap anak yang berhadapan dengan
hukum” ke dalam ketentuan “penerima
bantuan hukum”.

7

-

Tidak ada temuan

Tetap
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8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

NO
1.

: Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 26 pasal yang perlu diubah dan 1 pasal perlu dicabut, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal
yang direkomendasikan untuk diubah yaitu:
- Dimensi Pancasila
: Pasal 21, Pasal 53, Pasal 81
- Dimensi Ketepatan Jenis
: Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101
- Dimensi Potensi disharmoni
: Pasal 60 ayat (2), Pasal 75 ayat (1) huruf b
- Dimensi kejelasan Rumusan
: Pasal 1 ayat (3), Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (3) huruf c,
Pasal 30 ayat (1), Pasal 41 ayat (2) huruf c, Pasal 43 ayat (2) huruf c
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU
: Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4),
Pasal 32 ayat (1) dan (5), Pasal 62 ayat (1) dan (2), Pasal 65 huruf d dan
e, Pasal 71 ayat (5), Pasal 80 ayat (1), Pasal 90 ayat (2), Pasal 91 ayat (1),
Pasal 97

PENGATURAN
Pasal 1 ayat (3)

DIMENSI

Penilaian
Kejelasan
Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Rumusan
yang selanjutnya disebut Anak
adalah anak yang telah berumur 12
(dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun
yang diduga melakukan tindak
pidana.

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

Penggunaan
Bahasa,
istilah,kata

Menimbulka
n
ambiguitas/
multitafsir

Dalam ketentuan pasal ini, definisi anak yang
berkonflik dengan hukum (ABH) ialah anak
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun

REKOMENDASI
Ubah

Perlu perubahan dengan
membuat definisi untuk
anak yang melakukan
tindak pidana dan belum
Ketentuan
pasal
ini
menimbulkan berusia 12 tahun.
“ketidakpastian”. Bagaimana dengan anak
pelaku tindak pidana yang belum berusia 12
tahun, apa sebutan untuk anak yang belum
berusia 12 tahun? Lebih lanjut tidak adanya
88

NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

penjelasan terkait anak yang belum berusia
12 tahun, berdampak pada “ketidakpastian”
aparat penegak hukum yang menangani ABH
yang usianya dibawah 12 tahun (mau
dimasukkan sebagai apa, apakah masuk
kategori anak sebagai korban, anak sebagai
pelaku atau anak sebagai saksi).
2.

Pasal 2 – Pasal 6

3.

Pasal 7 ayat (1) dan (2)

-

-

Efektifitas
Aspek
pelaksanaa Penegakkan
1. Pada
tingkat
penyidikan,
n Peraturan Hukum
penuntutan, dan pemeriksaan
Perundangperkara Anak di pengadilan
Undangan.
negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1)
dilaksanaka dalam hal tindak
pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana
penjara di bawah 7 (tujuh)
tahun; dan
b. bukan
merupakan
pengulangan tindak pidana.

-

Tidak ada temuan

Tetap

Rumusan
saksi Pidana.
Ketidakefekti
fan
dapat
juga
dikarenakan
oleh
rumusan
saksi pidana
dalam
UU
yang tidak
jelas/tidak
tegas/ambig
u/tidak
cermat.

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA perlu ditambahkan
frasa “bahwa diluar ketentuan pasal tersebut
diversi tidak dapat dilaksanakan”
Hal ini perlu menjadi perhatian dikarenakan
tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait
definisi “diancam dengan pidana penjara di
bawah 7 (tujuh) tahun”. Hal ini berdampak
pada Aparat Penegak Hukum dapat
menafsirkan bahwa
“wajib diupayakan
diversi (Pasal 7 ayat 1 UU SPPA)” hanya
untuk tindak pidana yang ancaman
hukumanya di bawah 7 (tujuh) tahun,
sementara tindak pidana yang ancaman
hukumanya diatas 7 (tujuh) dan atau 7
(tujuh) tahun tidak wajib diupayakan diversi.
Hal ini berdampak pada penerapan pasal 7
UU SPPA tidak berjalan sebagaimana
mestinya (ancaman pidana diatas 7 (tujuh)

Ubah
Dalam Pasal 3 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun
2014
Tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Diversi
Dalam
Sistem
Peradilan Pidana Anak,
terkait diversi mengatur
bahwa
diversi
dapat
dilakukan apabila ada salah
satu dakwaan nya kurang
dari 7 tahun.

89

NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

tahun dapat diupayakan diversi)
4.

Pasal 8

5.

Pasal 9 ayat (2);

-

Efektifitas
pelaksanaa
Kesepakatan
Diversi
harus n Peraturan
mendapatkan persetujuan
Perundangkorban dan/atau keluarga Anak Undangan
Korban serta kesediaan Anak dan
keluarganya, kecuali untuk:
a. tindak pidana yang berupa
pelanggaran;
b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban;atau
d. nilai kerugian korban tidak lebih
dari nilai upah minimum provinsi
setempat.

-

-

Tidak ada temuan

Aspek
operasional
atau tidaknya
Peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan
masih belum
dilaksanakan
secara
efektif

Penerapan ketentuan pasal 9 ayat (2) ini Ubah
menimbulkan beberapa permasalahan yang
Perlu diatur usia anak
terjadi;
korban dan saksi yang
a. Apakah persetujuan anak korban /saksi dapat
memberikan
harus disetujui juga oleh orang tua/wali/ persetujuan sendiri.
orang tua asuh?
b. Apabila ada ketidaksamaan antara orang
tua dan anak korban mengenai
persetujuan , mana yang harus diikuti
keinginan anak korban atau orang tua
dan apa dasanya?
c. Berapa usia anak korban yang dapat
menentukan sendiri persetujuannya?

Belum
adanya
pengaturan;
Belum ada
Peraturan
PerundangUndangan
Yang
Mengatur.

Belum adanya pengaturan dalam baik dalam
UU 11 Tahun 2012 Tentang SPPA dan juga
UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak mengenai persetujuan
korban dan atau saksi dapat dianggap sah
dalam usia berapa tahun.

Efektifitas
Aspek
pelaksanaa kekosongan
n Peraturan pengaturan
PerundangUndangan

Tetap
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NO

PENGATURAN

6.

Pasal 10 – Pasal 11

7.

Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4)

8.

DIMENSI
-

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

-

-

Tidak ada temuan

Tetap

Efektifitas
pelaksanaa
(2) Hasil
kesepakatan
Diversi n Peraturan
sebagaimana dimaksud pada Perundangayat (1) disampaikan oleh atasan Undangan
langsung
pejabat
yang
bertanggung jawab di setiap
tingkat
pemeriksaan
ke
pengadilan negeri sesuai dengan
daerah hukumnya dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari sejak
kesepakatan
dicapai
untuk
memperoleh penetapan.
(3) Penetapan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dalam waktu paling lama 3 (tiga)
hari terhitung sejak diterimanya
kesepakatan Diversi.
(4) Penetapan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
disampaikan kepada Pembimbing
Kemasyarakatan,
Penyidik,
Penuntut Umum, atau Hakim
dalam waktu paling lama 3 (tiga)
hari sejak ditetapkan.

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan
masih belum
dilaksanakan
secara
efektif

Ketentuan mengenai waktu 3 (tiga) hari akan
berdampak "memperlambat" pengawasan
yang dilakukan oleh
Pembimbing
Kemasyarakatan yang tugasnya diatur dalam
Pasal 65 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
(membuat
laporan
penelitian
kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi,
melakukan pendampingan, pembimbingan,
dan pengawasan terhadap Anak selama
proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan,
termasuk melaporkannya kepada pengadilan
apabila Diversi tidak dilaksanakan) dan
kadangkala
penetapan
diversi
tidak
diberikan langsung kepada pembimbing
kemasyarakatan, namun harus diminta lagi
ke
pengadilan
(penetapan
diversi
disampaikan
kepada
Pembimbing
kemasyarakatan paling lama 3 (tiga) hari
sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan
pasal 12 angka (4) UU 12 Tahun 2011
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Ubah

Pasal 13 – Pasal 18

-

-

Tidak ada temuan

Tetap

-

Perlu perubahan terkait
ketentuan
yang
mengsyaratkan 3 (tiga)
hari, bisa diperpanjang.
mengingat
dalam
ketentuan pasal 8 ayat (1)
UU 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana
Anak, diuraikan tentang
proses diversi yang cukup
panjang, ditambah lagi
pihak-pihak yang terlibat
dalam
proses
diversi
melibatkan tidak hanya
satu lembaga saja (lintas
kementerian dan lembaga).
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NO
9.

PENGATURAN
Pasal 19

DIMENSI
Kejelasan
Rumusan

(1) Identitas Anak, Anak Korban,
dan/atau Anak Saksi wajib
dirahasiakan dalam pemberitaan
di
media
cetak
ataupun
elektronik.
(2) Identitas
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
meliputi nama Anak, nama Anak
Korban, nama Anak Saksi, nama
orang tua, alamat, wajah, dan hal
lain yang dapat mengungkapkan
jati diri Anak, Anak Korban,
dan/atau Anak Saksi

VARIABEL

INDIKATOR

Penggunaan
Menimbulka
Bahasa, Istilah, n
Kata
Ambiguitas/
Multitafsir

ANALISIS
Identitas ABH (Anak Berhadapan Dengan
Hukum) dalam ketentuan pasal 19 sangatlah
luas, khususnya dalam ayat 2 frasa “dan hal
lain yang dapat megungkapkan jati diri Anak,
Anak Korban, dan/atau Anak Saksi”. Terkait
dengan hal-hal apa saja yang dimaksud
dengan identitas khususnya frasa “dan hal
lain yang dapat megungkapkan jati diri Anak,
Anak Korban, dan/atau Anak Saksi” pun
tidak ada dalam penjelasan pasal 19 ayat (2).
Dampak dari hal ialah, identitas ABH dapat
diketahui, sementara ketentuan pasal 19 ini
ialah “Wajib” merahasiakan identitas ABH.

REKOMENDASI
Ubah
Dengan
memberikan
penjelasan terkait Frasa
“dan hal lain yang dapat
megungkapkan jati diri
Anak,
Anak
Korban,
dan/atau Anak Saksi”.

Sebagai contoh apabila ABH tersebut berada
di daerah yang sekolahnya hanya ada satu,
ketika sekolah ABH tersebut diberitakan di
media cetak ataupun elektronik
maka
dengan sangat mudah identitas ABH
terungkap.

10.

Pasal 20

-

-

-

Tidak ada temuan

Tetap

11.

Pasal 21

Pancasila

Kemanusiaan

Adanya
ketentuan
yang
menjamin
pemenuhan

Dalam pasal 21 UU SPPA , hak korban tidak
disinggung sama sekali, padahal paradigma
SPPA adalah keadilan restoratif , pasal ini
bertentangan dengan semangat restoratif,
karena korban tidak dipulihkan. Kondisi ini

Ubah

(1) Dalam hal Anak belum berumur

12 (dua belas) tahun melakukan
atau diduga melakukan tindak

Perlu perubahan dengan
membuat perluasan subjek
hukum
pelaku,
orang
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

pidana, Penyidik, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Pekerja
Sosial Profesional mengambil
keputusan untuk:
a. menyerahkannya
kembali
kepada orang tua/Wali; atau
b. mengikutsertakannya dalam
program
pendidikan,
pembinaan,
dan
pembimbingan di instansi
pemerintah atau LPKS di
instansi yang menangani
bidang kesejahteraan sosial,
baik di tingkat pusat maupun
daerah, paling lama 6 (enam)
bulan
12.

Pasal 22

-

-

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

HAM, atau
tidak
ditemukanny
a ketentuan
yang dapat
menghambat
pemenuhan
HAM

juga berdampak terhadap korban. korban
tidak mendapat ganti rugi dikarenakan
pelaku tindak pidana belum berusia 12 (dua
belas) tahun.

tua/keluarga yang harus
ikut bertangung jawab
terhadap tindakan yang
dilakukan oleh anak yang
belum berusia 12 tahun.
Hal
ini
diperlukan
mengingat
dalam
ketentuan Pasal 26 UU
Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23
Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
mengatur
tentang
kewajiban dan tangung
jawab orang tua.

-

Tidak ada temuan

Tetap
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NO
13.

PENGATURAN
Pasal 23 ayat (1)

DIMENSI
Penilaian

Dalam setiap tingkat pemeriksaan,
Anak wajib diberikan bantuan
hukum dan didampingi oleh
Pembimbing Kemasyarakatan atau
pendamping lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

14.

Pasal 26 ayat (3) huruf c

Penilaian
Kejelasan
(2) Syarat untuk dapat ditetapkan
Rumusan
sebagai Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. telah berpengalaman sebagai
penyidik;
b. mempunyai minat, perhatian,
dedikasi, dan memahami

VARIABEL

INDIKATOR

Penggunaan
Menimbulka
Bahasa, Istilah, n
Ambiguitas/
Kata
Multitafsir

Penggunaan
Menimbulka
Bahasa, Istilah, n
Ambiguitas/
Kata
Multitafsir

ANALISIS
Semangat dari ketentuan pasal 23 ayat (1)
ini, bahwa Negara hadir untuk memberikan
perlindungan serta menjamin hak Anak
Berhadapan Dengan Huku (ABH) terpenuhi
melalui pendampingan bantuan hukum
dalam setiap tingkat pemeriksaan, namun
siapa yang wajib memberikan bantuan
hukum tidak disebutkan dengan jelas dalam
Undang-Undang SPPA. Hal ini menjadi
sangat penting mengingat dalam Konsideran
Menimbang huruf (a) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum menyebutkan “bahwa negara
menjamin hak konstitusional setiap orang
untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum sebagai sarana perlindungan hak
asasi manusia”
Redaksional dalam ketentuan pasal 26 ayat
(3) huruf c (pelatihan teknis tentang
peradilan anak) tidak dikaitkan dengan
ketentuan yang ada dalam Pasal 92 UU SPPA
(pelatihan terpadu bagi penegak hukum)
atau dengan kata lain tidak dijelaskan
keterkaitan antara pelatihan teknis dan
pelatihan terpadu.

REKOMENDASI
Ubah
Perlu perubahan Dengan
memberikan
penjelasan
siapa
yang
wajib
memberikan
bantuan
hukum.

Ubah
Dengan
menambahkan
frasa “pelatihan terpadu”
dalam ketentuan pasal 26
ayat (3) huruf c, hal ini
sangatlah
penting
dikarenakan
ketentuan
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PENGATURAN

c.

masalah anak; dan
telah mengikuti pelatihan
teknis tentang peradilan
anak.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI
dalam pasal 105 UU SPPA
yang mengamantkan setiap
Kantor
Kepolisian,
Kejaksaan,
Pengadilan
(Penyidik, Penuntut Umum,
dan
Hakim)
sudah
mengikuti
Pelatihan
Terpadu.
Dalam prakteknya hal ini
belum dapat dipenuhi oleh
APH.
Hal ini berdampak pada
APH yang hanya mampu
mengikuti pelatihan teknis
(Ketentuan Pasal 26 ayat 3
huruf c) dan terabaikanya
pelatihan
terpadu
(ketentuan
pasal
92).
Kondisi
ini
jelas
bertentangan
dengan
semangat dari UU SPPA
yaitu untuk menyamakan
persepsi
antar
APH,
Kementerian
yang
menyelengarakan urusan
pemerintahan di bidang
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DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI
hukum dan social terkait
Sistem Peradilan Pidana
Anak.

15.

Pasal 27 – Pasal 29

16.

Pasal 30 ayat (1)

Penilaian
Kejelasan
Penangkapan
terhadap
Anak
Rumusan
dilakukan
guna
kepentingan
penyidikan paling lama 24 (dua
puluh empat) jam
Penjelasan Pasal 30 ayat (1):
Penghitungan 24 (dua puluh empat)
jam masa penangkapan oleh
Penyidik dihitung berdasarkan waktu
kerja.

17.

-

Pasal 32 ayat (1) dan (5):
(1) Penahanan terhadap Anak tidak

boleh dilakukan dalam hal Anak
memperoleh jaminan dari orang

-

-

Penggunaan
Menimbulka
Bahasa, Istilah, n
Ambiguitas/
Kata
Multitafsir

Tidak ada temuan

Redaksional Penjelasan Pasal 30 ayat (1)
“Penghitungan 24 (dua puluh empat) jam
masa penangkapan
oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu
kerja”
Redaksional
Penjelasan pasal 31 ini,
Menimbulkan multitafsir, terkait frasa
“dihitung berdasarkan waktu kerja”. Apakah
waktu kerja yang dimaksud ialah hari senin
sampai dengan hari jumat. Hal ini perlu
dijelaskan lebih lanjut, mengingat dampak
dari ketidak jelasan penjelasan pasal ini akan
sangat berdampak pada ABH.
Efektifitas
Aspek
Pengaturan
Dalam implementasinya penjamin anak
Pelaksanaa Operasional
dalam
(orang
tua/wali
dan/atau
lembaga)
n Peraturan atau tidaknya peraturan
menjamin anak tidak akan melarikan diri,
Perundang- peraturan
masih belum menghilangkan atau merusak barang bukti
dilaksanakan dan atau tidak akan mengulangi tindak

Tetap
Ubah

Ubah
Untuk membuat rumusan
baru
dengan
menambahkan sanksi bagi
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PENGATURAN
tua/Wali dan/atau lembaga
bahwa
Anak
tidak
akan
melarikan diri, tidak akan
menghilangkan atau merusak
barang bukti, dan/atau tidak
akan mengulangi tindak pidana.
(2) Penahanan terhadap Anak hanya
dapat dilakukan dengan syarat
sebagai berikut:
a. Anak telah berumur 14
(empat belas) tahun atau
lebih; dan
b. diduga melakukan tindak
pidana dengan ancaman
pidana penjara 7 (tujuh)
tahun atau lebih.

DIMENSI

VARIABEL

Undangan

Efektifitas
Aspek
Pelaksanaa Kekosongan
n Peraturan Pengaturan
Perundang(3) Syarat penahanan sebagaimana Undangan
dimaksud pada ayat (2) harus
dinyatakan secara tegas dalam
surat perintah penahanan.
(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan
jasmani, rohani,dan sosial Anak
harus tetap dipenuhi.
(5) Untuk melindungi keamanan
Anak,
dapat
dilakukan
penempatan Anak di LPKS.

INDIKATOR
secara
efektif

ANALISIS

REKOMENDASI

pidana,
menimbulkan
permasalah, penjamin.
khususnya “kualitas” penjamin anak, dalam
hal ini sejauh mana pertangung jawaban dari
penjamin, apabila anak melarikan diri. Hal ini
tidak dijelaskan dalam penjelasan pasal 32
ayat (1) dan tidak ada ketentuan lain dalam
UU SPPA ini yang mengatur atau
menjelaskan sejauh mana pertangung
jawaban penjamin apabila ABH melanggar
ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) UU SPPA.

Belum ada Dalam pasal 32 ayat (5) UU SPPA
memberikan
perlindungan
keamanan
pengaturan
kepada anak yang ditahan, dilakukan dengan
penempatan anak di LPKS. lebih lanjut dalam
pasal 33 ayat (2), pasal 34 ayat (1) dan (2),
pasal 35 ayat (1) dan (2), pasal 37 ayat (1)
dan (2), dan pasal 38 ayat (1) dan (2) UU
SPPA hanya mengatur penahanan di tingkat
penyidikan, penuntutan dan pengadilan baik
banding hingga kasasi, namun dalam UU
SPPA tidak mengatur waktu penitipan di
LPKS. ketidakadaan norma yang mengatur
terkait berapa lama anak harus dititipkan di
LPKS sangat merugikan ABH itu sendiri.

Ubah
Perlu perubahan dengan
menambah norma baru,
atau penjelasan terkait
ketentuan berapa lama
ABH, dititipkan di LPKS.

Sebagai contoh jika seorang anak yang
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PENGATURAN

18.

Pasal 33 – Pasal 40

19.

Pasal 41 ayat (2) huruf c

DIMENSI

-

Penilaian
Kejelasan
(2) Syarat untuk dapat ditetapkan
Rumusan
sebagai
Penuntut Umum
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
c. telah mengikuti pelatihan
teknis tentang peradilan
Anak.

VARIABEL

-

INDIKATOR

-

Penggunaan
Menimbulka
Bahasa, Istilah, n
Kata
Ambiguitas/
Multitafsir

ANALISIS

REKOMENDASI

dijatuhkan pidana dan selama proses
persidangan ABH dititipkan di LPKS, apakah
waktu selama ABH dititipkan di LPKS
dihitung, jika tidak tentu akan sangat
merugikan ABH itu sendiri, contoh
selanjutnya ialah dalam hal pemberian
remisi, jika tidak dihitung waktu selama ABH
dititipkan di LPKS, maka hak-haka ABH akan
dirugikan.
Tidak ada temuan
Tetap
Redaksional dalam ketentuan pasal 41 ayat
(2) huruf c (pelatihan teknis tentang
peradilan anak) tidak dikaitkan dengan
ketentuan yang ada dalam Pasal 92 UU SPPA
(pelatihan terpadu bagi penegak hukum)
atau dengan kata lain tidak dijelaskan
keterkaitan antara pelatihan teknis dan
pelatihan terpadu.

Ubah
Dengan
menambahkan
frasa “pelatihan terpadu”
dalam ketentuan pasal 41
ayat (2) huruf c, hal ini
sangatlah
penting
dikarenakan
ketentuan
dalam pasal 105 UU SPPA
yang mengamantkan setiap
Kantor
Kepolisian,
Kejaksaan,
Pengadilan
(Penyidik, Penuntut Umum,
dan
Hakim)
sudah
mengikuti
Pelatihan
Terpadu.
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DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI
Dalam prakteknya hal ini
belum dapat dipenuhi oleh
APH.
Hal ini berdampak pada
APH yang hanya mampu
mengikuti pelatihan teknis
(Ketentuan Pasal 41 ayat 2
huruf c) dan terabaikanya
pelatihan
terpadu
(ketentuan
pasal
92).
Kondisi
ini
jelas
bertentangan
dengan
semangat dari UU SPPA
yaitu untuk menyamakan
persepsi
antar
APH,
Kementerian
yang
menyelengarakan urusan
pemerintahan di bidang
hukum dan sosial terkait
Sistem Peradilan Pidana
Anak.

20.

Pasal 42

-

-

-

Tidak ada temuan

Tetap
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NO
21.

PENGATURAN
Pasal 43 ayat (2) huruf c

DIMENSI

Penilaian
Kejelasan
Syarat untuk dapat ditetapkan
Rumusan
sebagai
Hakim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
c. telah mengikuti pelatihan teknis
tentang peradilan Anak.

VARIABEL

INDIKATOR

Penggunaan
Menimbulka
Bahasa, Istilah, n
Ambiguitas/
Kata
Multitafsir

ANALISIS
Redaksional dalam ketentuan pasal 43 ayat
(2) huruf c (pelatihan teknis tentang
peradilan anak) tidak dikaitkan dengan
ketentuan yang ada dalam Pasal 92 UU SPPA
(pelatihan terpadu bagi penegak hukum)
atau dengan kata lain tidak dijelaskan
keterkaitan antara pelatihan teknis dan
pelatihan terpadu.

REKOMENDASI
Ubah
Dengan
menambahkan
frasa “pelatihan terpadu”
dalam ketentuan pasal 43
ayat (2) huruf c, hal ini
sangatlah
penting
dikarenakan
ketentuan
dalam pasal 105 UU SPPA
yang mengamantkan setiap
Kantor
Kepolisian,
Kejaksaan,
Pengadilan
(Penyidik, Penuntut Umum,
dan
Hakim)
sudah
mengikuti
Pelatihan
Terpadu.
Dalam prakteknya hal ini
belum dapat dipenuhi oleh
APH.
Hal ini berdampak pada
APH yang hanya mampu
mengikuti pelatihan teknis
(Ketentuan Pasal 41 ayat 2
huruf c) dan terabaikanya
pelatihan
terpadu
(ketentuan
pasal
92).
Kondisi
ini
jelas
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DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI
bertentangan
dengan
semangat dari UU SPPA
yaitu untuk menyamakan
persepsi
antar
APH,
Kementerian
yang
menyelengarakan urusan
pemerintahan di bidang
hukum dan social terkait
Sistem Peradilan Pidana
Anak

22.

Pasal 44 – Pasal 52

-

-

-

Tidak ada temuan

Tetap

23.

Pasal 53

Pancasila

Keadilan

Adanya
ketentuan
yang tidak
jelas terkait
dengan nilainilai keadilan
atau
ditemukanya
ketentuan
yang
bertentanga
n
dengan
nilai-nilai
keadilan

Dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) terdapat
istilah “ruang sidang anak dan ruang tunggu
sidang anak”. Dalam penjelasan pasal 53
ayat (1) dan (2), tidak dijelaskan terkait
definisi tersebut. Dalam prakteknya ruang
sidang dan ruang tunggu sidang di
khususkan untuk anak sebagai pelaku.

Ubah

(1) Anak disidangkan dalam ruang
sidang khusus Anak.
(2) Ruang tunggu sidang Anak
dipisahkan dari ruang tunggu
sidang orang dewasa.
(3) Waktu sidang Anak didahulukan
dari waktu sidang orang dewasa.

Dengan
menambahkan
Frasa “Anak sebagai korban
dan anak sebagai saksi”.

Kalau kita bicara Negara Hukum, baik pelaku,
korban dan saksi mendapat perlakuan yang
sama. Terkait ruang sidang dan ruang
tunggu sidang anak sebagai korban dan anak
sebagai saksi juga harus diperlakukan sama
dengan anak sebagai pelaku. Hal ini
diperlukan karena dalam prakteknya anak
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DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

sebagai saksi ataupun korban dengan pelaku
orang dewasa, makan anak sebagai saksi dan
anak sebagai korban akan disidangkan di
ruang sidang orang dewasa. Hal ini tentu
merugikan anak sebagai saksi dan anak
sebagai korban (Perlakuan berbeda kepada
anak korban jika pelakunya adalah anak,
dengan anak sebagai korban jika pelakunya
orang dewasa).

24.

Pasal 54 – Pasal 59

25.

Pasal 60 ayat (2)

Efektifitas
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Kepatuhan
aparat
penegak
hukum
(Pemahaman
yang kurang)

Pasal 53 ayat (3) UU SPPA mengatur bahwa
waktu sidang anak didahulukan dari sidang
orang dewasa, namun pada prakteknya
perkara anak sering didahului perkara orang
dewasa yang mengakibatkan sidang anak
berlangsung hingga sore hari. Praktek ini
tentu saja tidak hanya melanggar apa yang
sudah diamanatkan oleh UU namun juga
sangat merugikan anak itu sendiri

Ubah

-

-

-

Tidak ada temuan

Tetap

Perlindungan

Adanya
pengaturan
perlindungan
yang tidak
konsisten/sal
ing

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Ubah
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”

Potensi
disharmoni
Dalam hal tertentu Anak Korban
peraturan
diberi kesempatan oleh Hakim untuk
menyampaikan pendapat tentang
perkara yang bersangkutan.

Perlu
memberikan
sosialisasi kepada penegak
hukum
terkait
memprioritaskan perkara
anak ketimbang perkara
dewasa.
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DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

bertentanga
n antar pasal
(dalam
peraturan
yang sama).

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.

REKOMENDASI

Kemudian terhadap pendapat anak yang 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.
26.

Pasal 61

27.

Pasal 62 ayat (1) dan (2)

-

-

Efektifitas
Aspek
Pelaksanaa operasional
(1) Pengadilan wajib memberikan
n Peraturan atau tidaknya
petikan putusan pada hari
peraturan
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

-

Tidak ada temuan

Pengaturan

dalam
peraturan
masih belum
dilaksanakan
secara
efektif

Tetap

Pada prakteknya pihak Pembimbing Ubah
Kemasyarakatan (Bapas) terkadang tidak
memberikan
mendapat petikan putusan. Hal ini  Perlu
sosialisasi
terkait
sangat penting dikarenakan ketentuan
ketentuan yang ada
pasal 62 ayat (1) dan (2) menyebutkan
dalam pasal 62 ayat (1)
"WAJIB". Lebih lanjut salinan putusan
dan (2), mengingat
pengadilan memiliki peran yang vital
dalam ketentuan pasal
dalam bersengketa di pengadilan. Lewat
52A ayat (1) dan (2)
salinan putusan, dapat diketahui legal
Undang-Undang No.49
reasoning dibalik keputusan hakim
Tahun 2009 tentang
dalam menyelesaikan sebuah sengeketa.
Perubahan Kedua Atas
Selain itu, salinan putusan pengadilan
Undang-Undang
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DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

Advokat atau pemberi bantuan
hukum lainnya, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Penuntut
Umum.

juga merupakan prasyarat bagi para
pihak ketika hendak mengajukan upaya
hukum. Sebab, bahan utama dalam
menyusun memori banding atau memori
kasasi adalah salinan putusan pada
tingkat pertama. Dapat dibayangkan apa
yang terjadi jika salinan putusan
pengadilan membutuhkan waktu yang
sangat lama untuk sampai ketangan
para pihak. Jika salinan putusan tak
kunjung sampai ke tangan para pihak,
ada peluang hilangnya kesempatan para
pencari keadilan untuk mengajukan
upaya hukum. Hal ini disebabkan adanya
jangka waktu penyampaian memori
banding atau kasasi. Atas hal tersebut,
sudah seyogyanya salinan putusan 
sampai kepada para pihak yang
bersengketa
dalam
waktu
yang
sesingkat-singkatnya


REKOMENDASI
Nomor 2 Tahun 1986
Tentang
Peradilan
Umum
mengamanatkan
bahwa
sejak
pembacaan
putusan
pengadilan, Pengadilan
Negeri memiliki waktu
paling lama 14 (empat
belas)
hari
untuk
mengirimkan salinan
putusan
pengadilan
agar sampai ke tangan
para
pihak
yang
bersengketa.
Perlu
perubahan
dengan menambahkan
frasa “Anak Korban”

Dalam Pasal 62 ayat (2) terkait
“KEWAJIABAN”
Pengadilan
untuk
memberikan Salinan putusan kepada
anak, dalam prakteknya hal ini tidak
dilaksanakan. Khusus untuk anak,
sebaiknya tidak hanya anak sebagai
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DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

pelaku tapi juga anak sebagai korban, hal
ini perlu dikarenakan hak atas informasi
perkembangan perkara juga berlaku
untuk korban.
28.

Pasal 63 – Pasal 64

29.

Pasal 65 huruf d dan e
Pembimbing
bertugas:

Efektivitas
Pelaksanaa
Kemasyarakatan
n PUU

-

-

Tidak ada temuan

Aspek
penegakkan
hukum

Kepatuhan
aparat
penegak
hukum
(pemahaman
yang kurang)

Saat ini yang terjadi seringkali tidak ada Ubah
penetapan Hakim PN sebagai dasar Bapas
melaksanakan tugas mengawasi pidana yang
dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang
anak.

-

-

Tidak ada temuan

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.
30.

Pasal 66 – Pasal 70

-

Tetap

Tetap
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31.

Pasal 71 ayat (5)

32.

Pasal 70 – Pasal 74

33.

Pasal 75 ayat (1) huruf b:

DIMENSI

Efektivitas
Pelaksanaa
Ketentuan lebih lanjut mengenai
n PUU
bentuk dan tata cara pelaksanaan
pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

Aspek
penegakkan
hukum

Belum
Adanya
Peraturan
Pelaksana

Perlu adanya Peraturan Pemerintah sebagai Ubah
tindak lanjut ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU
No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengenai
pidana pokok, pidana tambahan, hukum
materiil pidana kumulatif pidana penjara
dan denda, pidana denda diganti dengan
pelatihan kerja.

-

-

Tidak ada temuan

Penilaian
Potensi
(1) Pidana pembinaan di luar Disharmoni
lembaga berupa keharusan:
Pengaturan
b. Mengikuti terapi rumah sakit
jiwa;

Penegakkan
Hukum

Adanya
pengaturan
mengenai
aspek
penegakkan
hukum yang
tidak
konsisten/sal
ing
bertentanga
n antar pasal
(dalam
peraturan
yang sama)

Perlu
perubahan
dengan
membuat Ubah
kriteria/indikator yang membedakan pidana
pembinaan (pasal 75 ayat 1 huruf b) dan
tindakan (pasal 82 ayat 1 huruf c)

34.

Pasal 76 – Pasal 79

-

-

-

Tidak ada temuan

35.

Pasal 80 ayat (1)

Efektivitas
Pelaksanaa

Aspek
kekosongan

Dari
segi Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 Ubah
peraturan
menyebutkan Pidana pembinaan di dalam Perlu

-

Tetap

Tetap

adanya
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NO

36.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

Pidana pembinaan di dalam lembaga n PUU
dilakukan di tempat pelatihan kerja
atau lembaga pembinaan yang
diselenggarakan,
baik
oleh
pemerintah maupun swasta

pengaturan

pelaksanany
a

lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja Permenkumham
terkait
atau
lembaga
pembinaan
yang pembebasan bersyarat
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 bersyarat terhadap
pidana pembinaan yang diselenggarakan
oleh lembaga di luar Kemenkumham,
mengingat proses pembebasan bersyarat
merupakan produk hukum yang dikeluarkan
oleh
Kemenkumham,
dan
terdapat
persyaratan atau unsur yang harus dipenuhi
dalam pemberian pembebasan bersyarat.

Pasal 81

Kemanusiaan

Ditemukanny
a ketentuan
yang
menghambat
pemenuhan
HAM

Mengenai pengaturan mengenai pemberian Ubah
pembebasan bersyarat ditemukan dalam
Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 81 ayat (4) UU
Nomor 11 Tahun 2012, dimana disebutkan
pembebasan bersyarat diberikan terhadap
anak yang dijatuhi hukuman pembinaan di
dalam lembaga dan pidana penjara di LPKA.

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di
LPKA apabila keadaan dan
perbuatan
Anak
akan
membahayakan masyarakat.
(2) Pidana penjara yang dapat
dijatuhkan kepada Anak paling

Pancasila
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

lama 1/2 (satu perdua) dari
maksimum ancaman pidana
penjara bagi orang dewasa.
(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan
sampai Anak berumur 18
(delapan belas) tahun.
(4) Anak yang telah menjalani 1/2
(satu perdua) dari lamanya
pembinaan
di
LPKA
dan
berkelakuan
baik
berhak
mendapatkan
pembebasan
bersyarat.
(5) Pidana penjara terhadap Anak
hanya digunakan sebagai upaya
terakhir.
(6) Jika tindak pidana yang dilakukan
Anak merupakan tindak pidana
yang diancam dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur
hidup, pidana yang dijatuhkan
adalah pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun.

ANALISIS

REKOMENDASI

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.

37.

Pasal 82 – Pasal 89

-

-

-

Tidak ada temuan

38.

Pasal 90 ayat (2)

Efektivitas
Pelaksanaa

Aspek
penegakkan

Belum
Adanya
Peraturan

Perlu adanya Peraturan Presiden sebagai Ubah
tindak lanjut ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU
No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengenai

Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan hak Anak Korban dan

Tetap
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NO

39.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

Anak Saksi sebagaimana dimaksud
n PUU
pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.

hukum

Pelaksana

pidana pokok, pidana tambahan, hukum
materiil pidana kumulatif pidana penjara
dan denda, pidana denda diganti dengan
pelatihan kerja.

Pasal 91 ayat (1)

Efektifitas
Pelaksanaa
Berdasarkan pertimbangan atau
n Peraturan
saran Pembimbing Kemasyarakatan,
PerundangPekerja Sosial Profesional atau
Undangan
Tenaga Kesejahteraan Sosial atau
Penyidik dapat merujuk Anak, Anak
Korban, atau Anak Saksi ke instansi
atau lembaga yang menangani
pelindungan anak atau lembaga
kesejahteraan sosial anak.

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan
masih belum
dilaksanakan
secara
efektif

Hak atas rujukan adalah hak atas korban.
Dalam
implementasinya,
Pembimbing
Kemasyarakatan
sering
kebingungan
dikarenakan
harus
memberikan
rekomendasi/pertimbangan atau saran
terkait rujukan kepada anak korban. Dalam
Pasal 22, 23 ayat (1), 27 ayat (1), 55 ayat (1)
dan (2), 56, Pasal 57, 58, 60 dan 62 UndangUndang SPPA sejatinya sudah membagi
tugas
dan
fungsi
Pembimbing
Kemasyarakatan yang lebih mengurusi anak
sebagai pelaku, bukan anak sebagai korban.

Pasal 91 ayat (3):

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan
masih belum

Dalam
implementasinya
Pembimbing Ubah
Kemasyarakatan
sering
kebingungan
Perlu merubah redaksional
dikarenakan harus memberikan hasil
laporan penelitian kemasyarakatan kepada ketentuan pasal 91 ayat

Efektifitas
Pelaksanaa
Berdasarkan
hasil
Penelitian n Peraturan
Kemasyarakatan dari Pembimbing Perundang-

Ubah
Perlu merubah redaksional
ketentuan pasal 91 ayat
(1):
 Rujukan untuk anak
sebagai
pelaku
berdasarkan
pertimbangan
atau
saran dari Pembimbing
Kemasyarakatan
 Rujukan untuk anak
korban atau anak saksi
berdasarkan
pertimbangan
atau
saran dari Pekerja
Sosial atau Tenaga
Kesejahteraan Sosial.
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

Kemasyarakatan dan laporan sosial Undangan
dari Pekerja Sosial Profesional atau
Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak,
Anak Korban, dan/atau Anak Saksi
berhak memperoleh rehabilitasi
medis, rehabilitasi sosial, dan
reintegrasi sosial dari lembaga atau
instansi
yang
menangani
pelindungan anak.

40.

Pasal 92 – Pasal 95

41.

Pasal 96

-

Ketepatan
Jenis
Penyidik, Penuntut Umum, dan
Peraturan
Hakim yang dengan sengaja tidak
Perundangmelaksanakan
kewajiban
Undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau
denda
paling
banyak

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

dilaksanakan
secara
efektif

anak korban dan anak saksi. Dalam Pasal 65 (3):
huruf (a) dan (b) Undang-Undang SPPA
dan
sudah membangi laporan penelitian  Rehabilitasi
Reintegrasi untuk anak
kemasyarakatan
yang
dibuat
oleh
pelaku
berdasarkan
Pembimbing Kemasyarakatan diberikan
laporan
penelitian
untuk anak sebagai pelaku bukan anak
kemasyarakatan dari
korban atau anak saksi.
Pembimbing
Kemasyarakatan
 Rehabilitasi
dan
Reintegrasi untuk anak
korban atau anak saksi
berdasarkan laporan
sosial dari Pekerja
Sosial Profesional atau
Tenaga Kesejahteraan
Sosial.

-

-

Tidak ada temuan

Tindaka Lanjut
Putusan
Mahkamah
Konstitusi

Pengaturan
Akibat
Putusan
Mahkamah
Kontitusi.

Ketentuan pasal
ini sudah dibatalkan Cabut
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 110/PUU-X/2012

Tetap
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
42.

Pasal 97

Efektifitas
Aspek
pelaksanaa kekosongan
Setiap orang yang melanggar
n Peraturan Pengaturan
kewajiban sebagaimana dimaksud
Perundangdalam Pasal 19 ayat (1) dipidana
Undangan
dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah)

Belum ada Belum ada pengaturan siapa yang harus Ubah
pengaturan. melapor (apakah ini delik umum atau delik
aduan) apabila ketentuan dalam Pasal 97 ini
dilanggar, dikarenakan dalam pasal 19 ayat
(1) maupun penjelasanya
tidak ada
ketentuan soal siapa yang harus melaporkan
apabila identitas Anak Berhadapan Dengan
Hukum (ABH) terungkap dalam pemberitaan
media cetak ataupun elektronik.

43.

Pasal 98

-

-

Tidak ada temuan

44.

Pasal 99

Ketepatan
Jenis
Penuntut Umum yang dengan
Peraturan
sengaja
tidak
melaksanakan
Perundangkewajiban sebagaimana dimaksud
Undangan
dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun.

Ketepatan
Jenis
Peraturan
PerundangUndangan

Pengaturan
Akibat
Putusan
Mahkamah
Kosntitusi.

Ketentuan pasal
ini sudah dibatalkan Cabut
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 110/PUU-X/2012

45.

Pasal 100

Tindak Lanjut
Putusan
Mahkamah
Konstitusi

Pengaturan
Akibat
Putusan
Mahkamah
Kosntitusi.

Ketentuan pasal
ini sudah dibatalkan Cabut
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 110/PUU-X/2012

-

Ketepatan
Jenis
Hakim yang dengan sengaja tidak
Peraturan
melaksanakan
kewajiban
Perundangsebagaimana dimaksud dalam Pasal
Undangan
35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan

Tetap
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun.
46.

Pasal 101

Ketepatan
Jenis
Pejabat pengadilan yang dengan
Peraturan
sengaja
tidak
melaksanakan
Perundangkewajiban sebagaimana dimaksud
Undangan
dalam Pasal 62 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun.

Tindak Lanjut
Putusan
Mahkamah
Konstitusi

Pengaturan
Akibat
Putusan
Mahkamah
Kosntitusi.

Ketentuan pasal
ini sudah dibatalkan Cabut
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 110/PUU-X/2012

47.

Pasal 102 – pasal 108

-

-

Tidak ada temuan

-

Tetap
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9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

NO

: 25 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 2 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi Kesesuaian norma dan asas : Pasal 5 angka 1, Pasal 10 ayat (2)
ateri muatan

PENGATURAN

DIMENSI

2

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

1
1.
2.

Pasal 1 – Pasal 4
Pasal 5 angka (1)

3
Kesesuaian
norma
Saksi dan Korban berhak:
dengan
f. mendapat informasi mengenai asas materi
muatan
perkembangan kasus
g. mendapat informasi mengenai
putusan pengadilan
h. mendapat informasi dalam hal
terpidana dibebaskan

4
Aspek
kekosongan
pengaturan

5
6
Tidak ada temuan
Tetap
Belum ada Hak mendapatkan informasi merupakan Ubah
pengaturan. salah satu hak yang diberikan terhadap saksi
dan korban namun pengaturan hak atas
informasi tersebut tidak didukung dengan
pengaturan lebih lanjut mengenai hak
tersebut, padahal hak tersebut bersifat
teknis sehingga diperlukan adanya prosedur
dan tata cara guna memperoleh hak
tersebut, untuk itu diperlukan adanya
pengaturan
lebih
lanjut
terhadap
pemenuhak hak tersebut.

3.
4.

Pasal 6 – Pasal 9
Pasal 10 ayat (2)

Aspek
Kekosongan
Hukum

Dari
segi
peraturan
pelaksana

Kesesuaian
norma
Dalam hal terdapat tuntutan hukum dengan
terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, asas materi

REKOMENDASI
7

Tidak ada temuan
Tetap
Kewajiban yang diatur dalam Pasal 10 ayat Ubah
(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
sebenarnya memberikan perlindungan bagi
Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

1

2
3
dan/atau Pelapor atas kesaksian muatan
dan/atau laporan yang akan, sedang,
atau telah diberikan, tuntutan
hukum tersebut wajib ditunda
hingga kasus yang ia laporkan atau ia
berikan kesaksian telah diputus oleh
pengadilan
dan
memperoleh
kekuatan hukum tetap.

5.

Pasal 11 – Pasal 43

-

-

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

4

5

6
Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan
yang diberikan yaitu dengan memerintahkan
untuk menunda hingga kasus yang ia
laporkan atau ia berikan kesaksian telah
diputus oleh pengadilan dan memperoleh
kekuatan hukum tetap. Namun hal tersebut
masih berpotensi bermasalah karena tidak
ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal
tersebut, tidak terdapat ketentuan yang
menerangkan “wajib ditunda” dalam proses
ditingkat mana?
Pendidikan/penuntutan/pemeriksaan
pengadilan dan apakah penundaan tersebut
memerlukan surat penetapan atau surat
perintah? Hal ini yang seharusnya perlu
diatur lebih lanjut.

7

-

Tidak ada temuan

Tetap
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10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

NO

PENGATURAN

1
1.

2

:
: Seluruhnya
: Terdapat 12 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi Pancasila
: Pasal 1 angka 1,
-

Dimensi kejelasan Rumusan

:

-

Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU

:

Pasal 1 angka 1:
Anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.

DIMENSI
3
Pancasila

Pasal 76A, Pasal 77A ayat (1), Pasal 76B, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G,
Pasal 76I, Pasal 76J
Pasal 76H, Pasal 80, Pasal 90 ayat (1)

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

4
Kemanusiaan

5
Ditemukan ketentuan
yang
dapat
menghambat
pemajuan HAM

6
Dalam ketentuan pasal 45 A, dimana
Setiap Orang dilarang melakukan aborsi
terhadap Anak yang masih dalam
kandungan, kecuali dengan alasan dan
tata cara yang dibenarkan sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan dan Ketentuan Pasal 77A
Undang-Undang ini yang pada intinya
memberikan saksi pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) dan denda paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar
rupiah). Dari ketentuan pasal 45 A dan
77 A jelas mengambarkan bahwa anak
yang masih dalam kandungan diakui
sebagai subjek hukum

7
Ubah
Definisi perlu diperluas,
bahwa seseorang yang
belum berusia 18 tahun
walaupun sudah menikah
masih tetap dianggap
anak. Status pernikahan
tidak
membedakan
perlindungan terhadap
anak (non diskriminasi).
Sehingga
definisi
menjadi:
“Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18
tahun, termasuk anak
yang
masih
dalam
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6
Lebih lanjut terkait status anak dibawah
18 tahun dan telah menikah, dalam
ketentuan Pasal 1 angka (5) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak
adalah “setiap manusia yang berusia di
bawah 18 (delapan belas) tahun dan
belum menikah, termasuk anak yang
masih dalam kandungan apabila hal
tersebut adalah demi kepentingannya”.
Terkait dengan perlindungan anak,
difinisi anak dalam Undang-Undang HAM
jelas tidak memberikan perlindungan
yang cukup kepada anak, hal ini
dikarenakan anak yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun namun sudah
menikah dapat dikategorikan sebagai
orang dewasa, tentu saja kondisi ini
sangat merugikan anak, khusunya anak
yang berhadapan dengan hukum yang
diperlakukan sebagimana layaknya orang
dewasa. Untuk itu definisi yang ada
dalam pasal 1 angka (1) perlu diperluas.

7

2.

Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21,
Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal
25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28,
Pasal 33, Pasal 38A, Pasal 39,

-

-

Tidak ada temuan

kandungan,
walaupun
sudah menikah apabila
usianya belum 18 tahun
masih tetap dianggap
anak.”

Tetap
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2
Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 43,
Pasal 44, Pasal 45, Pasal 45A,
Pasal 45B, Pasal 46, Pasal 47,
Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal
53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56,
Pasal 58, Pasal 59, Pasal 59A,
Pasal 60, Pasal 64, Pasal 65, Pasal
66, Pasal 67, Pasal 67A, Pasal 67B,
Pasal 67C, Pasal 68 , Pasal 69,
Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 70,
Pasal 71, Pasal 71A, Pasal 71B,
Pasal 71C, Pasal 71D, Pasal 71E,
Pasal 72, Pasal 73, Pasal 73A,
Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76

3

4

5

6

7

3.

Pasal 76A
Setiap orang dilarang:
a. memperlakukan Anak secara
diskriminatif
yang
mengakibatkan
Anak
mengalami kerugian, baik
materiil
maupun
moril
sehingga menghambat fungsi
sosialnya; atau
b. memperlakukan
Anak
Penyandang Disabilitas secara
diskriminatif.

4.

Penilaian
Kejelasan
Rumusan

Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G,

Pengunaan
bahasa,
istilah, kata

-

Menimbulkan
Ketidak
jelasan
pengertian
ambiguitas/multitafsir “diskriminatif” dalam ketentuan pasal ini
dapat
menimbulkan
ambiguitas/multitafsir,
hal
ini
dikarenakan tidak ada penjelasan
tentang pengertian “diskriminatif”. Lebih
lanjut tidak adanya indikator seseorang
dalam
melakukan
“perlakuan
diskriminatif” mengakibatkan terlalu
luasnya pengertian “diskriminatif”. Hal
ini berdampak pada terbukanya peluang
bagi siapa saja untuk mendefinisikan
secara subjektif termaksud Aparat
Penegak Hukum (APH).
Tidak ada temuan

Ubah
Perlu diuraikan indikator
menghambat
fungsi
sosial anak,
indikator
perlakuan diskriminatif,
Kegiatannya
atau
dampaknya.

Tetap
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2
Pasal 76H, Pasal 76I, Pasal 76J,
Pasal 77

3

4

5

6

7

5.

Pasal 77A ayat (1)
Penilaian
(1) Setiap Orang yang dengan Kejelasan
sengaja melakukan aborsi Rumusan
terhadap Anak yang masih
dalam kandungan dengan
alasan dan tata cara yang
tidak
dibenarkan
oleh
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45A, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda
paling
banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu
miliar rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
adalah kejahatan.

Pengunaan
bahasa,
istilah, kata

Tidak jelas

Perlu dijelaskan peran dari pelaku, orang Ubah
yang menyuruh, membantu, turut serta
dst. Perlu diatur secara tegas bagaimana
apabila pelaku masih anak dan dia
disuruh atau dibujuk untuk melakukan
aborsi.

6.

Pasal 76B
Penilaian
Setiap
Orang
dilarang Kejelasan
menempatkan,
membiarkan, Rumusan
melibatkan,
menyuruh
melibatkan Anak dalam situasi
perlakuan
salah
dan
penelantaran.

Pengunaan
bahasa,
istilah, kata

Tidak jelas

Ketentuan dalam pasal 76B tidak jelas,
hal ini dikarenakan perbuatan yang
dilarang dalam ketentuan pasal ini
‘kabur’.
Lebih lanjut ketentuan yang mengatur
tentang anak terlantar ada dalam Pasal 1
angka (6) Undang-Undang ini “Anak
Terlantar adalah Anak yang tidak

Ubah
Diperlukan
perumusan
unsur penelantaran dan
perlakuan salah. Apa
batasan situasi pelakuan
salah dan penelantaran.
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6
terpenuhi kebutuhannya secara wajar,
baik fisik, mental, spiritual, maupun
sosial”,
ketentuan
ini
hanya
mendefinisikan
pengertian
anak
terlantar dan unsur-unsur penelantaran
sebagaimana yang dimaksud tidak
dijelaskan dalam penjelasan.
Ketentuan pasal 76B tidak cukup
memastikan seseorang yang telah
terbukti secara sah dan menyakinkan
telah melanggar ketentuan pasal 76B.
Ketentuan pasal ini, belum merumuskan
secara jelas batasan/unsur atau rumusan
yang secara spesifik pada jenis tindak
pidana pada anak maupun kekerasan
seksual (cabul) pada anak.
Lebih lanjut ketentuan pasal ini tidak
memberikan ukuran yang jelas yang bisa
digunakan oleh Aparat Penegak Hukum,
ukuran yang dimaksud ialah unsur
kekerasan mental, fisik dan seksual tidak
diuraikan sebagai unsur deliknya secara
rinci. Hal ini sangat penting dikarenakan
kekerasan pada anak yang terjadi dalam
masyarakat saat ini sulit dibuktikan.
Sanksi pidana dalam Ketentuan pasal 83
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak (dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

7

7.

8.

Pasal 76E
Penilaian
Pasal 76E Setiap Orang dilarang Kejelasan
melakukan
Kekerasan
atau Rumusan
ancaman Kekerasan, memaksa,
melakukan
tipu
muslihat,
melakukan
serangkaian
kebohongan, atau membujuk
Anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan
cabul

Pengunaan
bahasa,
istilah, kata

Tidak jelas

Pasal 76F dan Pasal 83
Penilaian
Pasal 76F
Kejelasan
Setiap
Orang
dilarang Rumusan
menempatkan,
membiarkan,
melakukan,
menyuruh

Pengunaan
bahasa,
istilah, kata

Tidak Subjektif

Ubah
Perlu diperjelas batasan
/unsur perbuatan cabul,
hal
ini
untuk
mempermudah
penegakan hukum. Perlu
disinkronkan dengan UU
PKDRT

Ubah
Pasal
ini
perlu
disinkronkan
dengan
Undang-Undang
Pemberantasan Tindak
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2
melakukan, atau turut serta
melakukan penculikan, penjualan,
dan/atau perdagangan Anak.

3

4

5

6
belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah), berpotensi disharmoni dengan
ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 21 tahun 2007 Tentang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Perdagangan orang (dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
juta rupiah) dan paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah). Hal ini dikarenakan dalam
ketentuan pasal 76F Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak, tidak menjelaskan
terkait
batasan
dari
penculikan,
perdagangan, penjualan dan tidak ada
redaksional dalam ketentuan pasal 76F
yang menyebutkan perbedaan ancaman
hukuman bagi peran pelaku.
Perlu dibuat batasan kata menghalanghalangi. Perlu ada penjelasan pasal
ini,karena pasal ini sulit penegakan
hukumnya.

7
Pidana
Perdagangan
Orang, dan KUHP. Perlu
dibuat
batasan
penculikan, perdagangan
dan penjualan. Perlu ada
perbedaan
ancaman
hukuman bagi peran
pelaku

Pasal 83
“Pasal 83 Setiap orang yang
melanggar
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76F dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling
sedikit Rp60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).”

9.

Pasal 76G
Penilaian
Setiap
Orang
dilarang Kejelasan
menghalang-halangi Anak untuk Rumusan
menikmati budayanya sendiri,
mengakui dan melaksanakan
ajaran
agamanya
dan/atau

Pengunaan
bahasa,
istilah, kata

Tidak jelas

Ubah
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2
menggunakan bahasanya sendiri
tanpa
mengabaikan
akses
pembangunan Masyarakat dan
budaya.

3

4

5

6

7

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pasal 86A
Setiap Orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76G dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta )
10. Pasal 76H
Setiap Orang dilarang merekrut
atau memperalat Anak untuk
kepentingan militer dan/atau
lainnya dan membiarkan Anak
tanpa perlindungan jiwa.
Pasal 87
Setiap Orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76H dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).”

Pengaturan
peraturan
relevan
diberlakukan
efisien

dalam •
tidak
untuk
secara
•

•

Perlu dibuat penjelasan yang Ubah
dimaksud “lainnya”, apakah ini bisa
digunakan
untuk
anak
yang
dilibatkan dalam tindak pidana
terorisme ?
Perlu diatur ancaman hukuman bagi
masing-masing
peran
pelaku:
menempatkan,
membiarkan,
melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan dengan
cara bujuk rayu atau dengan
paksaan, dst.
Perlu disinkronkan dengan UU
teroris
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

1
2
3
11. Pasal 76I
Penilaian
Setiap
Orang
dilarang Kejelasan
menempatkan,
membiarkan, Rumusan
melakukan,
menyuruh
melakukan, atau turut serta
melakukan eksploitasi secara
ekonomi
dan/atau
seksual
terhadap Anak.

4
Pengunaan
bahasa,
istilah, kata

12. Pasal 76J
Penilaian
(1) Setiap Orang dilarang dengan Kejelasan
sengaja
menempatkan, Rumusan
membiarkan,
melibatkan,

Pengunaan
bahasa,
istilah, kata

INDIKATOR
5
Tidak jelas

Tidak jelas

ANALISIS

REKOMENDASI

6
7
Rumusan dalam pasal 76I tidak jelas Ubah
serta unsur-unsur dari perbuatan yang • Perlu dibuat batasan
dilarang juga tidak ada dalam rumusan
eksploitasi ekonomi
pasal 76I.
dan
eksploitasi
seksual
Tidak ada pengertian dari ‘eksploitasi’ • Perlu dibuat batasan
ataupun penjelasan dari ‘eksploitasi,
antara
eksploitasi
tentu berdampak jika unsur ekpoitasi ini
seksual
dan
terpenuhi maka siapa saja yang
kekerasan seksual
melakukan tindak pidana ‘eksploitasi’ • Perlu diatur ancaman
dapat dipidana. Lebih lanjut unsur
hukuman
bagi
eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi
masing-masing peran
perlu
dijelaskan
sehingga
dapat
pelaku:
dibedakan mana eksploitasi ekonomi
menempatkan,
dan eksploitasi seksual pada anak.
membiarkan,
melakukan,
menyuruh
melakukan,
atau
turut
serta
melakukan, dengan
cara bujuk rayu atau
dengan paksaan, dst.
• Perlu merujuk antara
lain pada UU TPPO
terkait
dengan
eksploitasi seksual.
Unsur ‘setiap orang’ yang ada dalam Ubah
pasal 76J perlu dijelaskan atau  Perlu
disinkronkan
dijabarkan lebih lanjut, misalnya peran
dengan
Undangdari pelaku yang menempatkan,
Undang Narkotika
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

1

2
menyuruh melibatkan Anak
dalam penyalahgunaan, serta
produksi
dan
distribusi
narkotika
dan/atau
psikotropika.
(2) Setiap Orang dilarang dengan
sengaja
menempatkan,
membiarkan,
melibatkan,
menyuruh melibatkan Anak
dalam penyalahgunaan, serta
produksi dan distribusi alkohol
dan zat adiktif lainnya.”

3

4

5

ANALISIS
6
mebiarkan,
melibatkan,
menyuruh 
melibatkan dst. Lebih lanjut perbuatan
yang dilarang dalam pasal 76J berpotensi
disharmoni dengan ketentuan yang ada
dalam Undang-Undang Narkotika untuk
itu rumusan perbuatan yang dilarang
yang ada dalam pasal 76J haruslah jelas.

REKOMENDASI
7
Perlu diatur ancaman
hukuman
bagi
masing-masing peran
pelaku:
menempatkan,
membiarkan,
melakukan,
menyuruh
melakukan,
atau
turut
serta
melakukan, dengan
cara bujuk rayu atau
dengan paksaan, dst.

Pasal 89
(1) Setiap Orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana
dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan pidana
denda
paling
sedikit
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
(2) Setiap orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Seiring perkembangan yang ada kasus
kekerasan terhadap anak tidak hanya
secara fisik namu juga dapat terjadi
secara psikhis atau bullying.
Ketentuan pasal 76C merupakan rujukan
dari ketentuan pasal 80 ayat (1).
Ketentuan pasal 76C sendiri memberikan
peringatan kepada setiap orang yang
melakukan kekerasan terhadap anak
dengan ancaman pidana yang ada dalam
pasal 80, namun ketentuan pasal 76C
tidak memberi penjelasan lebih lanjut
dan tidak adanya unsur-unsur yang
dimaksud dengan kekerasan terhadap
anak.

Ubah.
Perlu
menambahkan
redaksional
khususnya
kekerasan
psikhis/bullying
yang
mengakibatkan trauma,
dipresi, stress, ketakutan
dst.

dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda
paling
sedikit
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) dan denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).”
13. Pasal 80
(1) Setiap Orang yang melanggar
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76C,
dipidana
dengan
pidana
penjara paling lama 3 (tiga)
tahun 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh
dua juta rupiah).
(2) Dalam hal Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) luka
berat, maka pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda
paling
banyak
Rp100.000.000,00
(seratus
juta rupiah).
(3) Dalam hal Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mati,
maka pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15

Pengaturan
peraturan
relevan
diberlakukan
efisien

dalam
tidak
untuk
secara
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2
(lima belas) tahun dan/atau
denda
paling
banyak
Rp3.000.000.000,00
(tiga
miliar rupiah).
(4) Pidana ditambah sepertiga
dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) apabila yang
melakukan
penganiayaan
tersebut Orang Tuanya.”

3

4

5

6

7

14. Pasal 90 ayat (1)

Efektifitas
Pelaksanaan
Dalam
hal
tindak
pidana Peraturan
sebagaimana dimaksud dalam PerundangPasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal Undangan
80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83,
Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal
87, Pasal 88, dan Pasal 89
dilakukan oleh korporasi, maka
pidana dapat dijatuhkan kepada
pengurus dan/atau korporasinya.
(2) Pidana yang dijatuhkan
kepada korporasi hanya pidana
denda dengan ketentuan pidana
denda yang dijatuhkan ditambah
1/3 (sepertiga) pidana denda
masing-masing
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
peraturan
relevan
diberlakukan
efisien

dalam
tidak
untuk
secara

Saksi yang ada dalam Ketentuan Pasal 15
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan orang, jauh lebih berat jika
dibandingkan dengan sanksi yang ada
dalam ketentuan pasal 90 ayat (1),
dimana dalam pasal 15 UU PTPPO
menambahkan sanksi administrasi.
Sementara pasal 90 ayat (2) hanya
menambahkan 1/3 (sepertiga) pidana
denda dari masing-masing ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 90
ayat (1).

Ubah
Pasal
90
Perlu
disinkronkan dengan UU
terkait termasuk dengan
UU PT PPO
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11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

: Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 1 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi Pancasila
: Pasal 81 ayat (7)
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU
: Pasal 81 ayat (7)

NO

PENGATURAN

1
1.

2
Pasal 81 ayat (7)

DIMENSI
3
Pancasila

VARIABEL

INDIKATOR

4

5

Terhadap
pelaku
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
dapat dikenai tindakan berupa kebiri
kimia
dan
pemasangan
alat
pendeteksi elektronik.

Efektivitas
Aspek
Pelaksanaan penegakan
hukum

ANALISIS
6
Dari perspektif HAM hukuman kebiri Cabut
merupakan bagian dari hukuman fisik yang
dilarang dalam konvensi antipenyiksaan
yang telah diratifikasi. Dalam konteks hak
asasi manusia, hukuman fisik apalagi sampai
permanen
menyalahi
konvensi
antipenyiksaan yang sudah diratifikasi
sebagai UU. Sistem pemidanaan di Indonesia
sudah
semakin
mengarah
pada
penghapusan
hukuman-hukuman
fisik
sehingga putusan kebiri kimia dapat menjadi
langkah
mundur
dalam
reformasi
pemidanaan di Indonesia.

REKOMENDASI
7

Pelaksanaan eksekusi kebiri mendapat
kendala dengan penolakan dari Ikatan
Dokter Indonesia (IDI). Dalam etika
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6
kedokteran, seorang dokter dilarang
mengubah kondisi fisik pasien yang sudah
normal ke kondisi yang abnormal. Jika
dilakukan dalam perspektif hukuman, kebiri
kimiawi belum tentu menyembuhkan
pelaku/predator seksual dari kelainan yang
dideritanya karena kelainan seksual bisa
dipicu oleh hormon atau kejiwaan.

7

Wakil Ketua IDI dalam tulisan Kompas, (25
Juli 2016) berpendapat kebiri kimiawi
sebaiknya dilakukan dalam perspektif
rehabilitasi. Jika dilakukan dalam perpektif
hukuman, kebiri kimia belum tentu
menyembuhkan predator seksual dari
kelainan yang dideritanya. Selain itu dalam
etika kedokteran seorand dokter dilarang
mengubah kondisi pasien yang sudah
normal ke kondisi yang abnormal. Dalam
Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII
DPR, Senin (25/7/2016), IDI menyatakan
bahwa jika kebiri kimiawi dilakukan dalam
perspektif rehabilitasi, IDI dengan sukarela
jadi eksekutornya. Menjadikan kebiri
sebagai hukuman berpotensi menimbulkan
ketidakadilan bagi pelaku. Seorang predator
belum tentu melakukan kekerasan seksual
berdasarkan
dorongan
libido
atau
hormonal. Belum tentu pula orang yang
dihukum kebiri serta-merta akan sembuh
127

NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6
dari kelainan seksual karena kelainan
seksual bisa dipicu oleh hormon atau
kejiwaan.

7
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

: 23 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 9 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi kejelasan Rumusan
: Pasal 1 angka 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16
ayat (1)
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU
: Pasal 2 ayat (2), Pasal 8 ayat (5) dan (6), Pasal 15 ayat (1), Pasal 19

NO

PENGATURAN

1
1.

2
Pasal 1 angka 6
Menteri adalah menteri yang
lingkup tugas dan tanggung
jawabnya
di
bidang
pemberdayaan perempuan

2.

Pasal 2

3.

Pasal 3 ayat (2)

DIMENSI
3
Kejelasan
Rumusan

VARIABEL
4
Penggunaan
bahasa,istilah,
kata

INDIKATOR
5
Tidak tepat

ANALISIS

REKOMENDASI

6
Dalam pendefinisan terdapat kata yang ubah
seharusnya didefinisikan. Jadi makna
yang disampaikan dalam definisi dapat
bias dan kurang jelas.

7

tidak menjelaskan definisi menteri itu
sendiri. Sebaiknya kata menteri diganti
oleh seseorang
-

-

-

Efektivitas
Aspek
Belum
Pelaksanaan Operasional atau dijelaskan
Pedoman
pemulihan
korban PUU
tidaknya
secara
sebagaimana dimaksud pada ayat
eksplisit
(1) dilaksanakan berdasarkan
terkait
standar pelayanan minimal sesuai
peraturan
dengan peraturan perundangterkait
undangan.

Tidak ada temuan

Tetap

Tidak tertulis peraturan yang relevan Ubah
dan pendukung terkait terhadap
ketentuan yang dimaksud.
Perlu dicantumkan peraturan terkait
yang sesuai agar lebih jelas
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1
4.

2

3

4

5

6

7

Pasal 4 – Pasal 7

5.

Pasal 8 ayat (5)

-

-

Efektivitas
Aspek
Sumber
Pelaksanaan Daya Manusia
Untuk keperluan penyidikan,
PUU
tenaga kesehatan yang berwenang
harus membuat visum et repertum
dan/atau visum et repertum
psichiatricum atau membuat surat
keterangan medis.

-

Tidak ada temuan

Belum
dijelaskan
penentuan
integritas
dan
penunjukkan
kewenangan

Penunjukkan kewenangan dokter belum Ubah
terjelaskan lebih detail oleh siapa dan
apakah dengan atau tanpa syarat
tertentu.

Pasal 8 ayat (6)

6.

Tetap

Akan lebih baik jika dijelaskan untuk
penunjukkan kewenangan dokter dan
adanya syarat jika dibutuhkan.

Efektivitas
Aspek
Belum
Pelaksanaan Operasional atau dijelaskan
Ketentuan
lebih
lanjut PUU
tidaknya
secara
sebagaimana dimaksud pada ayat
eksplisit
(1) dan ayat (2) diatur dengan
terkait
Peraturan Menteri Kesehatan.
peraturan
terkait

Tidak tertulis peraturan yang relevan Ubah
dan pendukung terkait terhadap
Perlu
dicantumkan
ketentuan yang dimaksud
peraturan terkait yang
sesuai agar lebih jelas

Pasal 9 ayat (1)

Tidak adanya pendefinisian terkait rumah
aman, pusat pelayanan, atau tempat
tinggal alternatif sebagai batasan
pengertian agar tidak terdapat salah
tafsir atau multi tafsir

Pekerja sosial dalam memberikan
pelayanan kepada korban, dapat
dilakukan di rumah aman, pusat
pelayanan atau tempat tinggal
alternatif
milik
pemerintah,
pemerintah
daerah,
atau
masyarakat.

Pasal 9 ayat (3)
Pengadaan rumah aman, pusat

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
Belum cukup
dengan
terpenuhinya
sistematika dan pendefinisian
teknik
atau batasan
penyusunan
pengertian
peraturan
dalam
perundangketentuan
undangan
umum
terkait
konten isi

Efektivitas
Aspek
Belum
Pelaksanaan Operasional atau dijelaskan

Ubah
Perlu diuraikan secara
detail, jelas, dan rinci
terkait batasan pengertian
dalam
pendefinisian
terkait rumah aman, pusat
pelayanan, atau tempat
tinggal alternatif

Tidak tertulis peraturan yang relevan Ubah
dan pendukung terkait terhadap
Perlu

dicantumkan
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NO
1

PENGATURAN

DIMENSI

2
3
pelayanan, atau tempat tinggal PUU
alternatif
yang
dilakukan
masyarakat dapat difasilitasi oleh
pemerintah dan/atau pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

VARIABEL
4
tidaknya

INDIKATOR
5
secara
eksplisit
terkait
peraturan
terkait

Pasal 9 ayat (4)

ANALISIS
6
ketentuan yang dimaksud

REKOMENDASI
7
peraturan terkait yang
sesuai agar lebih jelas

Efektivitas
Aspek
Belum
Pelaksanaan Operasional atau dijelaskan
Ketentuan lebih lanjut mengenai PUU
tidaknya
secara
tata
cara
penyelenggaraan
eksplisit
pelayanan pada rumah aman, atau
terkait
tempat tinggal alternatif milik
peraturan
pemerintah,
diatur
dengan
terkait
Peraturan Menteri Sosial.

Tidak tertulis peraturan yang relevan Ubah
dan pendukung terkait terhadap
Perlu
dicantumkan
ketentuan yang dimaksud
peraturan terkait yang
sesuai agar lebih jelas

7.

Pasal 10 – Pasal 12

-

-

Tidak ada temuan

Tetap

8.

Pasal 13

Kejelasan
Rumusan

Pengguanaan
Belum
bahasa,
istilah, adanya
kata
kejelasan
terkait acuan
pemahaman
terkait
pengetahuan
tentang
kesetaraan
laki laki dan
perempuan

Penentuan acuan pemahamam pada
pernyataan pemberian pemahaman
terkait kesetaraan
laki laki dan
perempuan tidak dijelaskan. Hal tersebut
dirasa perlu agar terjadi keselarasan
pemahaman dan pemikiran

Ubah

Dalam memberikan pelayanan
pemulihan
kepada
korban,
pembimbing rohani melakukan
upaya :
a. menggali
informasi
dan
mendengarkan keluh kesah
dari korban;
b. mempertebal keimanan dan
ketakwaan
korban
serta
mendorong
untuk
menjalankan ibadat menurut
agama masing-masing korban

-

Perlu
diinformasikan
acuan pemahaman terkait
kesetaraan laki-laki dan
perempuan.
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2
dan kepercayaannya itu.
c. menyarankan
pemecahan
masalah kekerasan dalam
rumah tangga menurut agama
masing-masing korban dan
kepercayaannya itu.
d. memberikan
pemahaman
mengenai kesetaraan laki-laki
dan perempuan.

3

4

5

6

7

9.

Pasal 14

10.

Pasal 15 ayat (1)

-

-

Efektivitas
Aspek koordinasi
Pelaksanaan kelembagaan/tata
Menteri
dapat
melakukan PUU
organisasi
koordinasi mengenai pelaksanaan
kerjasama
dalam
rangka
pemulihan korban.

Pasal 15 ayat (2)
Untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menteri dapat membentuk
forum koordinasi pusat yang
keanggotaannya berasal dari
instansi terkait dan masyarakat
yang
peduli
terhadap
penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga.

Kejelasan
Rumusan

-

Tidak ada temuan

Belum
dijelaskan
partner
koordinasi
yang relevan

Pelaksanaan
koordinasi
dalam Ubah
pelaksanaan kerjasama belum dijelaskan
dengan siapa dan bagaimana pembagian Perlu dinyatakan secara
jelas terkait koordinasi
kewenangan dan tugasnya
baik
dari
partner,
kewenangan, dan tugas
(bila dirasa perlu lebih
detail)

Pengguanaan
Belum
bahasa,
istilah, dijelaskan
kata
terkait
masyarakat
peduli
penghapusan
kekerasan
dalam rumah
tangga dan
teknis
keanggotaan

Teknis penunjukkan dan kejelasan terkait
masyarakat yang peduli penghapusan
kekerasan
dalam
rumah
tangga
diperlukan untuk menginformasikan
lebih jelas masyarakat yang seperi apa

Tetap

Ubah
Perlu dinyatakan lebih
jelas lagi masyarakat yang
peduli
penghapusan
kekerasan dalam rumah
tangga itu seperti apa,
apakah dalam individu,
asosiasi,
organisasi,dll.
Apakah
ada
syarat
pembuktian
tertentu
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

1

2

3

4

INDIKATOR
5
pada forum

Pasal 15 ayat (3)

11.

6

REKOMENDASI
7
terkait
dan
keanggotaan

teknis

Efektivitas
Aspek
Belum
Pelaksanaan Operasional atau dijelaskan
Ketentuan lebih lanjut mengenai PUU
tidaknya
secara
pelaksanaan koordinasi, syarat
eksplisit
dan tata cara pembentukan forum
terkait
koordinasi
diatur
dengan
peraturan
Peraturan Menteri.
terkait

Tidak tertulis peraturan yang relevan Ubah
dan pendukung terkait terhadap
Perlu
dicantumkan
ketentuan yang dimaksud
peraturan terkait yang
sesuai agar lebih jelas

Pasal 16 ayat (1)

Ditemukan pengulangan pernyataan Cabut
yang menjelaskan substansi yang sama.
Pernyataan di pasal 16 ayat (1) telah ada
di pasal 15 ayat (1) dan (2)

Untuk melaksanakan kerjasama
dalam rangka pemulihan korban,
pemerintah
daerah
dapat
melakukan
koordinasi
antar
instansi terkait dengan masyarakat
yang
peduli
terhadap
penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga.
Pasal 16 ayat (3)
Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibentuk oleh
Gubernur.

12.

ANALISIS

Pasal 17 – Pasal 18

Kejelasan
rumusan

Pengulangan
pernyataan

Terdapat
pengulangan
pernyataan

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Tidak sesuai Penujuan ayat pada ayat (3) mungkin
bahasa,
istilah, pada
ayat yang dimaksudkan ayat (2). dan karena
kata
yang dituju
ditunjuk oleh Gubernur (yang dalam hal
ini adalah pemerintah daerah tingkat
provinsi) apakah berarti sisem koordinasi
dilakukan pada setiap provinsi dengan
jumlah badan yang sejumlah dengan
jumlah provinsi

Ubah

-

-

Tetap

-

Tidak ada temuan

Perlu
ditelaah
dan
diperbaiki bila perlu.
Dinyatakan lebih jelas lagi
terkait
kejelasan
koordinasi
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

1
13.

2

3
4
5
Pasal 19
Efektivitas
Aspek
Belum
Pelaksanaan Operasional atau dijelaskan
Untuk
penyelenggaraan PUU
tidaknya
secara
pemulihan,
pemerintah
dan
eksplisit
pemerintah daerah sesuai dengan
terkait
tugas dan fungsi masing-masing
peraturan
dapat
melakukan
kerjasama
terkait
dengan masyarakat atau lembaga
sosial, baik nasional maupun
internasional
yang
pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

6
7
Tidak tertulis peraturan yang relevan Ubah
dan pendukung terkait terhadap
Perlu
dicantumkan
ketentuan yang dimaksud
peraturan terkait yang
sesuai agar lebih jelas

14.

Pasal 20 – Pasal 23

Tidak ada temuan

-

VARIABEL

-

INDIKATOR

-

ANALISIS

REKOMENDASI

Tetap
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13. Peraturan Pemerintah 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

NO

: 44 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 6 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi kejelasan Rumusan
: Pasal 1, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 39, Pasal 41

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR
5

1
1.

2
3
Bagian Menimbang:
Kejelasan
bahwa
untuk
melaksanakan Rumusan
ketentuan mengenai pengangkatan
anak sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak,
perlu
menetapkan
Peraturan
Pemerintah tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak;

4
Penilaian
Kesesuaian
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
PUU

2.

Pasal 1

Penggunaan
Tidak tepat
bahasa, istilah,
kata

Pengangkatan anak adalah suatu
perbuatan hukum yang mengalihkan
seorang anak dari lingkungan
kekuasaan orang tua, wali yang sah,
atau orang lain yang bertanggung
jawab atas perawatan, pendidikan
dan membesarkan anak tersebut, ke
dalam lingkungan keluarga orang tua

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS

REKOMENDASI

6
Perintah pembuatan PP ini berdasarkan Ubah.
pasal 41 A UU No 35 tahun 2015 tentang
perubahan UU no 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
Pasal pengangkatan anak ada perubahan
dalam pasal 39 a dengan UU no 35 tahun
2014, Dengan demikian konsideran PP
tersebut harus dirubah /disesuaikan
Penggunaan
kata
“angkat”
menjelaskan kata pengangkatan
kurang tepat

7

untuk Ubah
dirasa
Mengganti angkat menjadi
berbeda
Mengalihkannya
ke
lingkungan orang tua yang
berbeda
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

angkat.
3.

Pasal 2 – Pasal 11

-

-

4.

Pasal 12 ayat (2)

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Menimbulkan Penggunaan kata “sepanjang ada alasan Ubah
bahasa, istilah, ambiguitas
mendesak”
Bisa
ditambahkan
kata
penjelasan tentang alasan
mendesak

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Menimbulkan d. Berkelakuan baik dan tidak pernah Ubah
bahasa, istilah, ambiguitas
dihukum karena melakukan tindak
a. Menambahkan
bukti
kata
kejahatan
berkelakuan baik seperti,
SKCK
l. Kalimat “telah mengasuh calon anak
angkat paling singkat 6 (enam) bulan,
sejak izin pengasuhan diberikan;”

Usia anak angkat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

-

Tidak ada temuan

Tetap

a. anak belum berusia 6 (enam)
tahun, merupakan prioritas
utama;
b. anak berusia 6 (enam) tahun
sampai dengan belum berusia 12
(dua belas) tahun, sepanjang ada
alasan mendesak; dan
c. anak berusia 12 (dua belas)
tahun sampai dengan belum
berusia 18 (delapan belas)
tahun,
sepanjang
anak
memerlukan
perlindungan
khusus.
5.

Pasal 13
calon orang tua angkat
memenuhi syarat-syarat,

harus

a. sehat jasmani dan rohani
b. berumur paling rendah 30 (tiga
puluh) tahun dan paling tinggi 55
(lima puluh lima) tahun
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NO

PENGATURAN

1
c.
d.

e.
f.
g.

h.
i.

j.

k.
l.

m.

2
beragama sama dengan agama
calon anak angkat
berkelakuan baik dan tidak
pernah
dihukum
karena
melakukan tindak kejahatan;
berstatus menikah paling singkat
5 (lima) tahun;
tidak merupakan pasangan
sejenis;
tidak atau belum mempunyai
anak atau hanya memiliki satu
orang anak
dalam keadaan mampu ekonomi
dan sosial;
memperoleh persetujuan anak
dan izin tertulis orang tua atau
wali anak
membuat pernyataan tertulis
bahwa
pengangkatan anak
adalah demi kepentingan terbaik
bagi anak, kesejahteraan dan
perlindungan anak;
adanya laporan sosial dari
pekerja sosial setempat;
telah mengasuh calon anak
angkat paling singkat 6 (enam)
bulan, sejak izin pengasuhan
diberikan;
memperoleh
izin
Menteri
dan/atau kepala instansi sosial.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

3

4

5

ANALISIS
6
Jadi izin dulu atau mengasuh dulu?

REKOMENDASI
7
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1
6.

2

3

4

5

6

7

Pasal 14

-

-

7.

Pasal 15

Kejelasan
Rumusan

Pengangkatan anak Warga Negara
Asing oleh Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi
syarat:

-

Tidak ada temuan

Tetap

Penggunaan
Tidak jelas
bahasa, istilah,
kata

Pemerintah Republik Indonesia

Ubah

Tidak ada temuan

tetap

Isi PP 54 tahun 2007 menjabarkan pasal
39-41 UU 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan anak. Pasal 39 dan pasal 41 UU
23 tahun 2002 , sudah dirubah dengan UU
no 35 tahun 2014 , sehingga PP ini harus
menyesuaikan dengan perubahan tersebut

Ubah.
Sesuaikan
dengan
perubahan
UU
Perlindungan Anak.

Tidak ada temuan

Tetap

Pemerintah Republik Indonesia yang mana? Menambahkan penjelasan
Diplomat boleh?
tentang pemerintah yang
mana saja

a. memperoleh
persetujuan
tertulis
dari
pemerintah
Republik Indonesia;
b. memperoleh
persetujuan
tertulis dari pemerintah negara
asal anak.
8.

Pasal 16 – Pasal 38

-

-

9.

Pasal 39

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
PUU

10. Pasal 40

-

-

11. Pasal 41

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
dengan
sistematika

Pekerja
sosial
menyampaikan
laporan sosial mengenai kelayakan
orang tua angkat dan perkembangan
anak dalam pengasuhan keluarga
orang tua angkat kepada Menteri
atau kepala instansi sosial setempat.

Semua administrasi yang berkaitan

-

-

Isi PP 54 tahun 2007 menjabarkan pasal Ubah.
39-41 UU 23 tahun 2002 tentang Sesuaikan
Perlindungan anak. Pasal 39 dan pasal 41 UU perubahan

dengan
UU
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

1

2
dengan pengangkatan anak berada
di departemen yang bertanggung
jawab di bidang sosial.

3

4

5

12. Pasal 42 – Pasal 44

dan
teknik
penyusunan
PUU
-

-

-

ANALISIS

REKOMENDASI

6
7
23 tahun 2002 , sudah dirubah dengan UU Perlindungan Anak.
no 35 tahun 2014 , sehingga PP ini harus
menyesuaikan dengan perubahan tersebut
Tidak ada temuan

Tetap
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua
belas)
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

: 92 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 7 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi kejelasan Rumusan
: Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Bab IV PP
Nomor 65 Tahun 2015
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU
: Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 65

NO

PENGATURAN

1
1.

2
Pasal 1 angka 3
Anak yang Berkonflik dengan Hukum
yang selanjutnya disebut Anak
adalah anak yang telah berumur 12
(dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun
yang diduga melakukan tindak
pidana.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI
7

3
Kejelasan
Rumusan

4
5
Penggunaan
Kurang tepat
bahasa, istilah,
kata

6
Kalimat “anak yang telah berumur 12 (dua
belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana.” mungkin bisa
dipersingkat

Ubah
Ambiguitas. Mungkin bisa
diganti dengan minimal 12
tahun dan maksimal 18
tahun

2.

Pasal 2

-

-

-

Tidak ada temuan

3.

Pasal 3

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Tidak tegas

Pasal 3 PP perlu ditegaskan bahwa diversi Ubah
tidak boleh dilakukan diluar ketentuan pasal
3 ayat (2). Pasal ini harus disesuaikan
dengan pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

(1) Setiap
Penyidik,
Penuntut
Umum, dan Hakim dalam
memeriksa
Anak
wajib

Tetap
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2
mengupayakan Diversi.
(2) Diversi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan
dalam hal tindak pidana yang
dilakukan:
a. diancam dengan pidana
penjara di bawah 7
(tujuh) tahun; dan
b. bukan
merupakan
pengulangan
tindak
pidana.

3

4

5

6

7

4.

Pasal 4 – Pasal 5

-

-

5.

Pasal 6 ayat (2)

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Menimbulkan Dukungan
lingkungan
keluarga
bahasa, istilah, ambiguitas
masyarakat
kata
Dukungan seperti apa? Tertulis
bagaimana

Penyidik, Penuntut Umum, dan
Hakim dalam melakukan Diversi
harus mempertimbangkan:

-

Tidak ada temuan

Tetap
dan Ubah
Ditambahkan
penjelasan
atau dukungan dalam bentuk
seperti apa

a. kategori tindak pidana;
b. umur Anak;
c. hasil penelitian kemasyarakatan;
dan
d. dukungan lingkungan keluarga
dan masyarakat.
6.
7.

Pasal 7 – Pasal 10
Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa Efektivitas
Kekosongan
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan
tata cara penempatan Anak selama
proses Diversi diatur dengan
Peraturan
Menteri
yang

Tidak ada temuan
Tetap
Belum
ada Belum adanya permenkumham yang Kebutuhan hukum
pengaturan
mengatur tentang tata cara penempatan
Perlu
disusun
anak selama proses diversi
Permenkumham
yang
mengatur
tata
cara
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang hukum dan
hak asasi manusia.

3

4

5

6

7
penempatan anak selama
proses diversi

8.
9.

Pasal 12 – Pasal 28
Pasal 29 menyatakan bahwa Efektivitas
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
prosedur
pendampingan,
pembimbingan, dan pengawasan
pelaksanaan kesepakatan Diversi
oleh Pembimbing Kemasyarakatan di
tahap penyidikan diatur dengan
Peraturan
Menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang hukum dan
hak asasi manusia.

10. Pasal 30 ayat (1)
Ketentuan lebih lanjut mengenai
prosedur pelaksanaan Diversi di
tingkat penyidikan diatur dengan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
11. Pasal 31 – Pasal 64
12. Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai
prosedur
pendampingan,
pembimbingan, dan pengawasan
pelaksanaan kesepakatan Diversi

Aspek
Kekosongan
peraturan

Tidak ada temuan
Belum
ada Belum adanya Permenkumham yang
pengaturan
mengatur tentang prosedur pendampingan,
pembimbingan,
dan
pengawasan
pelaksanaan kesepekatan diversi oleh
pembimbing kemasyarakatan

Tetap
Kebutuhan Hukum
Perlu
Permenkumham

disusun

Efektivitas
Kekosongan
pelaksanaan peraturan

Belum
ada Belum adanya Perkapolri yang mengatur Kebutuhan Hukum
pengaturan
tentang prosedur pelaksanaan diversi
Perlu disusun Perkapolri

Efektivitas
Kekosongan
pelaksanaan peraturan

Tidak ada temuan
Belum
ada Belum adanya permenkumham tentang
pngaturan
prosedur pendampingan, pembimbingan,
dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan
Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di
tahap penuntutan

Tetap
Kebutuhan Hukum
Perlu
Permenkumham

disusun
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2
oleh Pembimbing Kemasyarakatan di
tahap persidangan diatur dengan
Peraturan
Menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang hukum dan
hak asasi manusia.

3

4

5

6

7

13. BAB IV tentang Penanganan Anak Kejelasan
Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Rumusan
Tahun
(Pasal 67 – Pasal 85)

Penggunaan
Tidak tegas
bahasa, istilah,
kata

Bab IV PP perlu diatur lebih tegas terkait Ubah
pelaksanaan putusan dan sanksi bagi yang
tidak melaksanakan, ini harus disesuaikan
dengan perubahan pasal 21 UU SPPA.
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15. Peraturan Pemerintah 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

: 23 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk
diubah yaitu:
- Dimensi kejelasan Rumusan
: Pasal 3, Pasal 21 ayat (2)
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU
: Pasal 11 ayat (3)

NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1
1.
2.

2

3

4

5

6

7

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan

sudah
dijelaskan
lebih detail
di huruf a
dan b

Pasal 1 – Pasal 2
Pasal 3 huruf b
ganti kerugian atas penderitaan
sebagai akibat tindak pidana

Kejelasan
Rumusan

Tidak ada temuan
Tetap
Ketidakjelasan frasa “ganti rugi” karena Cabut
tumpang tindih dengan penjelasan di huruf a
dan huruf b

3.
4.

Pasal 4 – Pasal 10
Pasal 11 ayat (3)

Efektivitas
Pelaksanaa
Pemohon sebagaimana dimaksud n PUU
pada ayat 21, dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari sejak tanggal
diterimanya pemberitahuan harus
melengkapi permohonan

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

Tidak ada temuan
Tetap
Pengaturan
Mungkin bisa diberikan waktu yang lebih Ubah
dalam
lama
peraturan
masih belum
dilaksanakan
secara
efektif

5.

Pasal 12 – Pasal 20

-

-

-

Tidak ada temuan

Tetap
144

NO

PENGATURAN

1
6.

2
Pasal 21 ayat (2)
Dalam hal pelaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan
Anak, pemberian Restitusi dilakukan
oleh Orang Tua

7.

Pasal 22 – Pasal 23

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

3
Kejelasan
rumusan

4
Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

5

-

-

-

ANALISIS

REKOMENDASI

6
Perlu ditambahkan kata "Wali" jika tidak Ubah
memiliki orang tua

Tidak ada temuan

7

Tetap
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16. Peraturan Pemerintah 44 tahun 2017 tentang Pengasuhan
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

NO
1
1.

: 45 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 6 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi Potensi disharmoni
: Pasal 1 angka 2 dan 13
- Dimensi kejelasan Rumusan
: Pasal 2 huruf b, Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal
18

PENGATURAN

DIMENSI

2

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

3
Potensi
disharmoni
Anak adalah seseorang yang belum sasi
berusia 18 (delapan belas) tahun, peraturan
termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

4
Menciptakan
keadaan
hukum baru

5
Adanya
pengaturan
mengenai
hal
yang
sama pada 2
(dua)
atau
lebih
peraturan
yang
berbeda
hierarki,
tetapi
memberikan
kewenangan
yang
berbeda;

6
Pengertian kata “anak” pada ketentuan
tersebut terjadi perbedaan
pengertian
”anak” pada (pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak), pengertiannya dapat
menimbulkan tumpang tindih antara
peraturan yang satu terhadap peraturan
yang lainnya.

Pasal 1 angka 13

Kewenangan

Ada

Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Ubah

Pasal 1 angka 2:

Disharmoni

7
Ubah
Perlu dijelaskan secara
detail dalam penjelasan
Pasal 1 angka 2 terkait
pengertian ” Anak”, demi
kepastian hukum
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NO
1

2.

PENGATURAN

2
3
Pendampingan adalah kegiatan Pengaturan
Pekerja Sosial Profesional atau
Tenaga Kesejahteraan Sosial yang
ditugaskan oleh dinas sosial untuk
memastikan
terpenuhinya
kebutuhan Anak akan kasih sayang,
kelekatan,
keselamatan,
dan
kesejahteraan yang menetap dan
berkelanjutan.
Pasal 2 huruf b
Pelaksanaan Pengasuhan Anak
bertujuan diperolehnya kepastian
pengasuhan yang layak bagi setiap
Anak.

3.

DIMENSI

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Pasal 3 ayat (2)
Dalam
hal
pemisahan
Anak Rumusan
dilakukan demi kepentingan terbaik
bagi anak, Pengasuhan Anak harus
dilakukan oleh Lembaga Asuhan
Anak.

VARIABEL
4

INDIKATOR

ANALISIS

5
6
pengaturan
Sosial dapat ditugaskan
mengenai
Kementerian Sosial
kewenangan
yang tidak
konsisten

REKOMENDASI
7
juga

oleh Perlu
ditambahkan
Kementerian Sosial

Penggunaan
Menimbulka
bahasa, istilah, n multitafsir
kata
Tidak tepat

Penggunaan kata “layak” pada ketentuan
tersebut dapat dijelaskan secara detail agar
tidak menimbulkan potensi multitafsir yang
bergantung pada tindakan dan/atau
keputusan administrasi dari pengambil
kebijakan.

Ubah

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Perlu dirubah , disesuaikan dengan pasal 1 Ubah
definisi lembaga Asuhan Anak dan pasal 6
ayat (1).

Perlu dijelaskan secara
detail dalam penjelasan
Pasal 2 huruf b terkait
penggunaan kata “layak”
demi kepastian hukum.

Pasal 1 angka 7
Anak Asuh adalah Anak yang diasuh
oleh seseorang atau lembaga untuk
diberikan bimbingan, pemeliharaan,
perawatan,
pendidikan,
dan
kesehatan, karena Orang Tuanya
atau salah satu Orang Tuanya tidak
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2
mampu menjamin tumbuh kembang
Anak secara wajar.

3

4

5

6

7

4.
5.

Pasal 4 – Pasal 5
Pasal 6 ayat (1)
Kejelasan
Pengasuhan Anak oleh Lembaga rumusan
Asuhan Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) dapat
dilakukan:
a. di luar Panti Sosial; atau
b. di dalam Panti Sosial.

Penggunaan
Menimbulka
bahasa, istilah, n multitafsir
kata

Tidak ada temuan
Tetap
Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga Ubah
di
bidang kesejahteraan sosial yang
melaksanakan fungsi Pengasuhan Anak baik
milik pemerintah pusat, pemerintah daerah,
maupun milik masyarakat.
Lembaga
Pengasuhan
Anak
adalah
lembaga kesejahteraan
sosial
yang
memiliki kewenangan untuk melakukan
proses pengusulan calon Orang Tua Asuh
dan calon Anak Asuh.

6.

Pasal 7 ayat (1)
Kejelasan
Pengasuhan Anak di luar dimaksud rumusan
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh:
a. Keluarga sedarah dalam garis
lurus ke atas atau ke bawah
sampai dengan derajat ketiga;
b. Keluarga sedarah dalam garis
menyimpang; atau
c. Orang Tua Asuh.

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Pengasuhan Anak di luar Panti Sosial Ubah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) dilakukan dengan Pendampingan dari
Lembaga Asuhan Anak.

7.
8.

Pasal 8 – Pasal 17
pasal 18

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Kriteria Anak Asuh dan Persyaratan
Orang Tua Asuh

Kejelasan
Rumusan

Menimbulka
n multitafsir
Tidak tepat

Tidak ada temuan
Penggunaan frasa “perlindungan Khusus”
pada ketentuan tersebut dapat dijelaskan
secara detail dalam penjelasan umum
pengertiannya dapat menimbulkan potensi

Tetap
Ubah
Dijelaskan secara terperinci
dalam penjelasan umum
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NO
1

PENGATURAN
2
Kriteria Anak Asuh meliputi

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

3

4

5

6
multitafsir yang bergantung pada tindakan
dan/atau keputusan administrasi dari
pengambil kebijakan.

7

a. Anak terlantar
b. Anak dalam asuhan Keluarga
yang
tidak
mampu
melaksanakan kewajiban dan
tanggung jawabnya sebagai
Orang Tua
c. Anak
yang
memerlukan
perlindungan khusus
d. Anak yang diasuh oleh
Lembaga Asuhan Anak
9.

Pasal 19 – Pasal 45

-

-

-

Tidak ada temuan

Tetap
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17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam
Pembangunan
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

NO
1
1.

: 10 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 5 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi kejelasan Rumusan
: Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9

PENGATURAN
2
Pasal 1 angka 3
Anak adalah seorang yang belum
berusia 18 (delapan) belas tahun.

2.

Pasal 2

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

3
Kejelasan
Rumusan

4
5
Penggunaan
Konsistensi
bahasa, istilah, antar
kata
ketentuan

6
Pasal 1 angka 3 Peraturan menteri PPPA
Nomor 3 Tahun 2011 disebutkan “Anak
adalah seorang yang belum berusia 18
(delapan) belas tahun” sementara dalam
pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, disebutkan
"Anak adalah seorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termaksud anak yang
masih dalam kandungan. penambahan
kalimat "termaksud anak yang masih dalam
kandungan" hal ini tentu akan memiliki
dampak, sebaiknya diubah disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan
yang terbaru.

-

-

Tidak ada temuan

-

REKOMENDASI
7
Ubah
Disesuaikan
dengan
peraturan
perundangundangan terbaru (yang
berlaku) demi kepastian
hukum. (Petunjuk Lampiran
II UU No. 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
PerundangUndangan)

Tetap
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NO

PENGATURAN

1
3.

2
Pasal 3
(1) Kebijakan Paritisipasi Anak dalam
Pembangunan meliputi arah dan
kebijakan, model partisipasi anak,
program partisipasi anak, serta
monitoring dan evaluasi.
(2) Program partisipasi anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirumuskan
sesuai
dengan
permasalahan dan kegiatan yang
diperlukan dalam mewujudkan
partisipasi
anak
dalam
pembangunan.

4. Pasal 4
Mengenai
langkah
kegiatan
termasuk
kementerian/lembaga
terkait yang melaksanakan program
partisipasi
anak,
tahapan
pembentukan model partisipasi
anak,
serta
langkah
dalam
melakukan monitoring dan evaluasi
sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI
7

3
Kejelasan
Rumusan

4
Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perundangu
ndangan

5
Materi
pokok ditulis
dengan
sistematika
umumkhusus

6
Pasal 1 ayat (3) ; Menurut Petunjuk No. 85
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun
2011
Tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan , bahwa jika
satu pasal atau ayat memuat rincian unsur,
selain dirumuskan dalam bentuk kalimat
dengan rincian, juga dapat dirumuskan
dalam bentuk tabulasi.

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perundangu
ndangan

Materi
pokok ditulis
dengan
sistematika
umumkhusus

Perlu memperhatikan petunjuk Nomor 192
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun
2011
Tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan disebutkan
"Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan
memerlukan lampiran,
hal
tersebut
dinyatakan dalam batang tubuh bahwa
lampiran dimaksudkan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Perundang-Undangan". Hal ini sangatlah
penting
mengingat
suatu
peraturan
perundang-undangan yang memerlukan
suatu lampiran misalnya untuk memuat
uraian, tabel atau peta, dapat memuat

Ubah
Sebaiknya materi muatan
dalam Pasal 1 ayat (3)
diubah
dengan
memperhatikan Petunjuk
No. 85 Lampiran II
Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, hal
ini dimaksudkan agar isi
pasal tersebut dapat lebih
mudah dipahami, jika
menggunakan rumusan
tabulasi.
Ubah
Disesuaikan
dengan
Petunjuk Lampiran II UU
No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6
lampiran sebagai suatu bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Perundangundangan itu sendiri. Sehingga lampiran
harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan
pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan
perundang-undangan,
dan
memiliki
kekuatan mengikat layaknya peraturan
perundang-undangan itu sendiri,

7

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perundangund
angan

Materi
pokok ditulis
dengan
sistematika
umumkhusus

5.
6.

Pasal 5 – Pasal 7
Pasal 8
Bimbingan pelaksanaan partisipasi
anak
dalam
pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui
kegiatan:
a. advokasi;
b. sosialisasi;
c. fasilitasi; dan
d. bimbingan.

Kejelasan
Rumusan

Tidak ada temuan
sebaiknya perlu menambahkan dengan
jelas, dan tepat terkait pengertian dari;
advokasi,
sosialisasi,
fasilitasi,
dan
bimbingan.Hal ini sangat diperlukan
mengingat dalam Peraturan Perundangundagan yang lain (Peraturan PerundangUndangan
yang
terkait
dengan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak) juga menyebutkan
istilah yang sama, agar ada konsistensi
antar ketentuan terkait pengertian
advokasi,
soialisasi,
fasilitasi
dan
bimbingan, serta tidak menimbulkan
multitafsir.

Tetap
Ubah
Dengan memperhatikan
petunjuk Nomor 62 s.d 69
Lampiran
II
UndangUndang Nomor 12 Tahun
2011
Tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

1. sebaiknya pengertian dari advokasi,
sosialisasi, fasilitasi, dan bimbingan
dimuat dalam BAB I (Ketentuan
Umum) dalam Peraturan Menteri ini
(sesuai dengan Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011).
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NO

PENGATURAN

1
7.

2
Pasal 9
(1) Advokasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a
dimaksudkan
agar
kementerian/lembaga, provinsi
dan
kabupaten/kota
mendapatkan informasi dan
memahami tentang kebijakan
partisipasi
anak
dalam
pembangunan.
(2) Sosialisasi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
ayat (1) bertujuan untuk
meningkatkan
pemahaman
tentang pentingnya partisipasi
anak dalam pembangunan.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf c
dimaksudkan
untuk
melaksanakan
kebijakan
partisipasi
anak
dalam
pembangunan.
(4) Bimbingan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf d
dimaksudkan
untuk
mengarahkan
dan
mempersiapkan
kementerian/lembaga, provinsi
dan
kabupaten/kota
agar
mempunyai kesiapan dalam

DIMENSI
3
Kejelasan
Rumusan

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

4
Kesesuaian
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perundangund
angan

5
Materi
pokok ditulis
dengan
sistematika
umumkhusus

6
materi muatan yang ada di dalam pasal 9
sebaiknya dicabut, dan materi mauatanya
dimaksukkan ke dalam BAB Ketentuan
Umum, yang didalamnya memuat hal-hal
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 (Petunjuk
Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
Tentang
Pembentukan
Peraturan
PerundangUndangan)

7
Cabut
sesuai dengan petunjuk No.
62 s.d No. 69 Lampiran II
Undang-Undang Nomor 12
Tahun
2011
Tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
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NO
1

8.

PENGATURAN
2
melaksanakan
partisipasi
anak
pembangunan.
Pasal 10

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

3

4

5

6

7

kebijakan
dalam

-

-

-

Tidak ada temuan

Tetap
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18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban
Kekerasan
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

: 6 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 3 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi kejelasan Rumusan
: Pasal 1, Pasal 4
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU
: Pasal 2

NO

PENGATURAN

1
1.

2
Pasal 1
(1) Pedoman Penanganan Anak
Korban Kekerasan meliputi:
a. pelayanan identifikasi;
b. rehabilitasi kesehatan;
c. rehabilitasi sosial;
d. pemulangan;
e. bantuan hukum; dan
f. reintegrasi sosial.
(2) Penanganan
anak
korban
kekerasan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan secara khusus
sesuai kepentingan terbaik bagi
anak.

2.

Pasal 2

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

3
Kejelasan
Rumusan

4
Kesesuaian
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perundangun
dangan

5
Ketentuan
umum berisi
batasan
pengertian
atau definisi

6
perlu dijelaskan pengertian pelayanan
identifikasi,
rehabilitasi
kesehatan,
rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan
hukum, reintegrasi sosial dan juga beberapa
istilah dalam Permen ini.

7

Efektivitas

Aspek

Ketersediaan

Dalam

lampiran

khususnya

BAB

Ubah
sesuai dengan petunjuk No
97, 98 Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan
Peraturan
PerundangUndangan.

VI Ubah
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NO

PENGATURAN

1

2
Mekanisme dan langkah-langkah
penanganan anak korban kekerasan,
koordinasi pelayanan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 serta formulir data
anak korban kekerasan adalah
sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini yang
merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

3
4
Pelaksanaan Pengawasan
Peraturan
Perundang Undangan

5
instrumen
monitoring
dan evaluasi.

ANALISIS

REKOMENDASI

6
7
Pemantauan, Evalusi dan Pelaporan hanya Belum memiliki SOP yang
menjelaskan terkait;
harus ditindaklanjuti oleh
pengawas.
1. pelaksanaan pedoman penanganan anak
korban kekerasanyang dilakukan unit
yang menangani kekerasan terhadap
anak baik milik pemerintah maupun
masyarakat seperti Pusat Pelayanan
Terpadu, shelter/rumah aman, RPTC,
RPSA, P2TP2A maupun Pusat Pelayanan
Terpadu
2. Pemantauan dilakukan secara berjenjang
sesuai dengan hierarkhi fungsi mulai dari
pusat,
provinsi
sampai
dengan
kabupaten/kota baik sendiri sendiri atau
bersama-sama. Pemantauan dapat
dilakukan
dengan
menggunakan
perangkat pemantauan berupa daftar
pertanyaan,
wawancara,
maupun
kunjungan ke unit yang menangani anak
korban kekerasan untuk melihat secara
langsung kegiatan, sarana dan prasarana
SDM yang tersedia serta kendala yang
dihadapi dalam hal melayani anak
korban kekerasan.
3. evaluasi dilakukan dengan cara meminta
rencana kerja tahunan penanganan anak
korban kekerasan, meminta hasil
pelaksanaan
tugas,
melakukan
perbandingan antara perencanaan dan
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

1

2

3

4

5

ANALISIS

REKOMENDASI

6
hasil kerja yang dicapai dalam
penanganan anak korban kekerasan.

7

dari beberapa poin diatas dapat
disimpulkan, belum jelas atau tidak
lengkap terkait SOP dalam hal monitoring
dan evaluasi yang harus ditindaklanjuti
oleh pengawas.
3.
4.

Pasal 3
Pasal 4

Kejelasan
Rumusan

5.

Pemerintah, Pemerintahan Daerah,
Organisasi Masyarakat, Lembaga
Layanan yang menangani anak
korban
kekerasan
dalam
melaksanakan
Pedoman
Penanganan Anak Korban Kekerasan
disesuaikan dengan perkembangan
kebutuhan,
kemampuan
kelembagaan, sarana, prasarana,
dan petugas yang menangani anak
korban kekerasan.
Pasal 5 – Pasal 6
-

Penggunaan
Kejelasan
bahasa, istilah,
kata

Tidak ada temuan
perlu dijelaskan kembali terkait pengertian
Lembaga layanan dan organisasi masyarakat
yang ada dalam Permen ini, hal ini sangat
penting mengingat Permen ini terdapat
beberapa lembaga yang terlibat dalam
penanganan anak korban kekerasan,
mengingat dalam konsideran mengingat
terdapat 7 PUU yang merupakan rujukan
dari Permen ini, namun tidak terdapat
pengertian terkait Lembaga Layanan.

Tetap
Ubah

-

Tidak ada temuan

Tetap

-

Perlu
ditambahkan
pengertian
demi
kepastian hukum
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19. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

: 34 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 3 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi kejelasan Rumusan
: Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26

NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1
1.
2.

2

3

4

5

6

7

Pasal 1 – Pasal 8
Pasal 9
Seksi Registrasi, Perawatan dan
Pelayanan
mempunyai
tugas
melaksanakan registrasi, penilaian
dan pengklasifikasian, perencanaan
program pelayanan, dan pelayanan
informasi, perawatan kesehatan,
pelayanan makanan dan minuman,
perlengkapan, pelayanan kesehatan,
pelayanan
hukum,
pelayanan
mental,
pelayanan
sosial,
pendidikan,
dan
pelatihan
keterampilan.

3.

Pasal 10
Untuk
melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9, Seksi Registrasi, Perawatan dan

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Menimbulkan
bahasa, istilah, multitafsir
kata
Tidak tepat

Tidak ada temuan
Penggunaan frasa “pelayanan mental” pada
ketentuan tersebut dapat dijelaskan secara
detail agar tidak menimbulkan potensi
multitafsir yang bergantung pada tindakan
dan/atau keputusan

Tetap
Ubah

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Menimbulkan Penggunaan istilah “preventif”, “kuratif”
bahasa, istilah, multitafsir
dan “promotif” pada pasal 10 huruf c
kata
tersebut dapat dijelaskan secara detail agar
Tidak tepat
tidak menimbulkan potensi multitafsir yang
bergantung pada tindakan dan/atau

Ubah

Perlu dijelaskan secara
detail dalam penjelasan
Pasal 9 terkait penggunaan
kata “pelayanan mental”
demi kepastian hukum.

Perlu dijelaskan secara
detail dalam penjelasan
Pasal 10 huruf c terkait
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NO

PENGATURAN

1
Pelayanan
fungsi:

2
menyelenggarakan

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

3

4

5

6

7

keputusan

penggunaan
istilah
“preventif”, “kuratif”, dan
“promotif” demi kepastian
hukum.

Tidak ada temuan
Penggunaan istilah prinsip “koordinasi”,
“integrasi” dan “sinkronisasi” pada pasal 26
ketentuan tersebut dapat dijelaskan secara
detail agar tidak menimbulkan potensi
multitafsir yang bergantung pada tindakan
dan/atau keputusan

Tetap
Ubah

a. pelaksanaan registrasi, penilaian
dan pengklasifikasian;
b. perencanaan
program
pelayanan
dan
pelayanan
informasi;
c. perawatan kesehatan yang
meliputi preventif, kuratif, dan
promotif;
d. pengelolaan
makanan
dan
minuman;
e. pendistribusian perlengkapan;
f. pelayanan hukum, pelayanan
mental dan pelayanan sosial;
g. pendidikan; dan
h. pelatihan keterampilan.
4.
5.

Pasal 11 – Pasal 25
Pasal 26
Dalam
melaksanakan tugasnya
Kepala LPAS, Kepala Seksi, Kepala
Subseksi, Kepala Subbagian, dan
Kepala Urusan wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing,
antarsatuan
organisasi dalam lingkungan LPAS,
ataupun dengan instansi lain di luar
LPAS sesuai dengan tugas dan

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Menimbulkan
bahasa, istilah, multitafsir
kata
Tidak tepat

Perlu dijelaskan secara
detail dalam penjelasan
Pasal
26
terkait
penggunaan
istilah
“koordinasi”,
“integrasi”
dan “sinkronisasi”
demi
kepastian hukum.
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NO

PENGATURAN

1

2
fungsinya masing-masing.

6.

Pasal 27 – Pasal 34

-

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

3

4

5

6

7

-

-

Tidak ada temuan

Tetap
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20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
Jumlah pasal
Berlaku pasal
Rekomendasi

NO

: 54 Pasal
: Seluruhnya
: Terdapat 1 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan
untuk diubah yaitu:
- Dimensi Potensi disharmoni
: Pasal 1 ayat (10)
- Dimensi kejelasan Rumusan
: Pasal 1 ayat (12), ayat (13), dan ayat (14)

PENGATURAN

1
1.

2
Konsiderans menimbang

2.

Pasal 1 ayat (10)

DIMENSI
3
Kejelasan
Rumusan

Potensi
disharmoni
Lembaga Pengasuhan Anak adalah
sasi
lembaga atau organisasi sosial atau
peraturan
yayasan yang berbadan hukum yang
menyelenggarakan pengasuhan anak
terlantar dan telah mendapat izin
dari Menteri untuk melaksanakan
proses pengangkatan anak

VARIABEL

INDIKATOR

4
Kesesuaian
dengan
sistematika
dan
teknis
penyusunan
UU

5

Menciptakan
keadaan
hukum baru

ANALISIS

6
Peraturan menteri ini perlu dicabut dan
diganti dengan yang baru, karena yang
menjadi dasar pertimbangan pembuatan
peraturan menteri ini adalah PP No. 54
tahun 2007, seharusnya sudah dirubah
karena dasar pembuatannya adalah UU no.
23 tahun 2002 pasal 41, yang sudah dirubah
dengan UU no. 35 tahun 20014 menjadi
pasal 41 A
Adanya
Pengertian istlah “lembaga pengasuhan
pengaturan
anak” pada ketentuan tersebut terjadi
mengenai
perbedaan
pengertian
”lembaga
hal
yang pengasuhan anak” pada (pasal 1 angka 3
sama pada 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
(dua)
atau 2017
tentang
Kesejahteraan
Anak),
lebih
pengertiannya dapat menimbulkan tumpang
peraturan
tindih antara peraturan yang satu terhadap
yang

REKOMENDASI
7
Cabut

Diubah
Perlu mengikuti peraturan
perundang-undangan yang
lebih tinggi tentang istilah
“lembaga
pengasuhan
anak”, demi kepastian
hukum
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

1

2

3

4

5
berbeda
hierarki,
tetapi
memberikan
kewenangan
yang
berbeda;

Pasal 1 ayat (12)
Tim
Pertimbangan
Perizinan
Pengangkatan Anak yang selanjutnya
disingkat Tim PIPA adalah suatu
wadah pertemuan koordinasi lintas
Instansi
guna
memberikan
pertimbangan kepada Menteri untuk
pemberian izin pengangkatan anak
yang dilaksanakan antara Warga
Negara Indonesia dengan Warga
Negara Asing atau kepada Gubernur
untuk pemberian izin pengangkatan
anak yang dilaksanakan antar Warga
Negara
Indonesia,
yang
diselenggarakan
secara
komperhensif dan terpadu
Pasal 1 ayat (13)

ANALISIS

REKOMENDASI

6
peraturan yang lainnya.

7

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Menimbulka
bahasa, istilah, n multitafsir
kata
Tidak tepat

Penggunaan istilah “komperhensif” dan
“terpadu” pada ketentuan tersebut dapat
dijelaskan secara detail dalam penjelasan
umum pengertiannya dapat menimbulkan
potensi multitafsir yang bergantung pada
tindakan dan/atau keputusan administrasi
dari pengambil kebijakan

Diubah

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Menimbulka
bahasa, istilah, n multitafsir

Penggunaan istilah
“spiritual” pada Diubah
ketentuan tersebut dapat dijelaskan secara

Perlu dijelaskan secara
detail dalam penjelasan
Pasal 1 ayat (12) terkait
penggunaan
istilah
“komperhensif”
dan
“terpadu” demi kepastian
hukum.
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

1

2
Anak terlantar atau diterlantarkan
adalah anak yang tidak terpenuhi
kebutuhannya secara wajar, baik
fisik, mental, spritual maupun
sosialnya

3

4

Pasal 1 ayat (14)
Anak
yang
memerlukan
perlindungan
khusus,
adalah
perlindungan yang diberikan kepada
anak dalam situasi darurat, anak
yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi, anak yang dieksploitasi
secara ekonomi dan/atau seksual,
anak yang diperdagangkan, anak
yang
menjadi
korban
dari
penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza), anak korban penculikan,
penjualan,
perdagangan,
anak
korban
kekerasan,
baik
fisik
dan/atau mental, anak yang
menyandang cacat, dan anak korban
perlakuan salah dan penelantaran

kata

Kejelasan
Rumusan

INDIKATOR
5
Tidak tepat

Penggunaan
Menimbulka
bahasa, istilah, n multitafsir
kata
Tidak tepat

ANALISIS

REKOMENDASI

6
detail
dalam
penjelasan
umum
pengertiannya dapat menimbulkan potensi
multitafsir yang bergantung pada tindakan
dan/atau keputusan administrasi dari
pengambil kebijakan

7
Perlu dijelaskan secara
detail dalam penjelasan
Pasal 1 ayat (13) terkait
penggunaan
istilah
“spiritual” demi kepastian
hukum.

Penggunaan istilah “minoritas”, “terisolasi”,
“ekspoitasi”, dan” seksual” pada ketentuan
tersebut dapat dijelaskan secara detail
dalam penjelasan umum pengertiannya
dapat menimbulkan potensi multitafsir yang
bergantung pada tindakan dan/atau
keputusan administrasi dari pengambil
kebijakan

Diubah
Perlu dijelaskan secara
detail dalam penjelasan
Pasal 1 ayat (14) terkait
penggunaan
istilah
“minoritas”,
“terisolasi”,
“ekspoitasi”, dan” seksual”
demi kepastian hukum
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BAB III
PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap 21 (duapuluh satu)
peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis dan evaluasi Pokja, maka
disimpulkan sebagai berikut:
1. Sebanyak 10 Undang-Undang yang beberapa ketentuan pasalnya perlu diubah,

yakni:
-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

-

UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

-

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan orang

-

Undang-UndangNomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

-

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

-

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
-

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O16 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

2. Sebanyak 5 Peraturan Pemerintah yang beberapa ketentuan pasalnya perlu diubah,

yakni:
-

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
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-

Peraturan Pemerintah 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

-

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas)
Peraturan Pemerintah 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak

-

yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Peraturan Pemerintah 44 tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak

-

3. Sebanyak 4 Peraturan Menteri yang beberapa ketentuan pasalnya perlu dirubah,

yakni:
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor

-

3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor

-

2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan
Permenkumham Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

-

Lembaga Penempatan Anak Sementara
-

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan
Anak

4. Sebanyak 2 (dua) Undang-Undang perlu dicabut, yaitu:

-

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
UU ini direkomendasikan untuk dicabut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
sudah berusia 40 tahun. UU ini disahkan pada tahun 1979 sehingga belum
mengakomodir Konvensi Hak Anak. Secara substansi UU ini mengatur hal-hal yang
terkait dengan hak anak, sementara terkait hak-hak anak sudah diatur dalam UU
yang lebih baru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Menjadi

Undang-Undang.

Agar

tidak

terjadi

duplikasi

pengaturan

yang

mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan UU tersebut, sebaiknya UU ini dicabut
atau dihapus.

-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena
banyak materi muatan lebih dari 50% berubah, disarankan agar dibuat UU
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baru berupa penggantian agar secara teknik penulisan menjadi sederhana
dan mudah dipahami oleh masyarakat banyak. Hal ini sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Petunjuk Lampiran II
perubahan

No. 237 yang menyatakan bahwa jika

suatu

Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: sistematika

Peraturan Perundang-undangan berubah; materi Peraturan Perundangundangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau esensinya
berubah. Maka Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih
baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-Undangan
yang baru mengenai masalah tersebut.

B. REKOMENDASI
1. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama
2. Perubahan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditindaklanjuti oleh
Kementerian Hukum dan HAM
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditindaklanjuti oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan orang ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM
5. Perubahan

Undang-UndangNomor

44

Tahun

2008

tentang

Pornografi

ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM
6. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM
7. Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak ditindaklanjuti oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
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8. Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
ditindaklanjuti oleh kementerian Hukum dan HAM
9. Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditindaklanjuti
oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O16 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
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LAMPIRAN

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan

4
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
12

5

Peraturan Menteri

Efektivitas Pelaksanaan PUU
CABUT
Kesesuaian Norma dengan Asas
Materi Muatan
Kejelasan Rumusan
UBAH
Potensi Disharmoni
Ketepatan Jenis PUU
TETAP
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Statistik Jumlah Temuan
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