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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dengan rahmat dan
karunia NYA, Laporan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka
Pembangunan Industri Wisata Bahari dapat selesai. Kegiatan ini dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor PHN-03.HN.01.01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri,
Perdagangan dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2017, Pokja bekerja selama 9
(Sembilan) bulan.
Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal
penting, Pertama, Ketepatan Jenis dan Hierarki perundang-undangan yang
terkait dengan masalah Industri Wisata bahari. Kedua, Kejelasan rumusan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Industri Wisata
Bahari. Ketiga, penilaian kesesuaian materi muatan peraturan perundangundangan yang terkait Industri Wisata Bahari. Keempat, ada potensi disharmoni
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Industri Wisata
Bahari. Kelima, implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan Industri Wisata Bahari.
Dalam melakukan analisis dan evaluasi tersebut, Pokja Pembangunan
Industri Wisata Bahari selain mengundang narasumber, juga menyelenggarakan
Focus Group Discussion, dan melaksanakan Diskusi Publik di Propinsi Maluku
Utara guna memperoleh masukan dari para pakar, praktisi, akademisi, serta para
pemangku kepentingan, baik Kementerian/lembaga, maupun dari Pemerintah
Daerah.
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Pokja Pembangunan Industri Wisata
Bahari merekomendasikan

beberapa peraturan perundang-undangan terkait

untuk dicabut atau diubah. Deregulasi peraturan perundang-undangan di bidang
pembangunan industri wisata bahari ke depan diharapkan dapat memenuhi

i

target devisa negara sebesar 20% dari pendapatan sektor pariwisata, sehingga
pariwisata sebagai salah satu sektor pendukung perrtumbuhan ekonomi nasional
dapat terwujud.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Indonesia sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia yang
terdiri dari 17.504 pulau dari Sabang hingga Merauke dengan 95.181 km
garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada) memiliki potensi pariwisata
bahari yang luar biasa besar bahkan terbesar di dunia1. Luas total wilayah
Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25
juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan
menilai luas wilayah laut Indonesia lebih besar dari wilayah daratan maka
sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat besar. Di
wilayah pesisir dan lautan ditemui berbagai sumber daya alam, baik hayati
maupun non-hayati,

yang bernilai ekonomis dan ekologis yang tinggi.

Presiden Jokowi telah menatapkan 10 destinasi pariwisata yang menjadi
prioritas untuk dikembangkan di Tahun 2016 antara lain :2
1. Danau Toba, Sumatera Utara
2. Tanjung Kelayang, Belitung
3. Kepulauan Seribu, Jakarta
4. Tanjung Lesung, Banten
5. Borobudur, Jawa Tengah
6. Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur
7. Mandalika, NTB
8. Labuan Bajo, NTT
9. Wakatobi, Sulawesi Tenggara
10. Morotai, Maluku Utara

1

http://www.kompasiana.com/lhapiye/kinerja-pariwisata-bahari-indonesia-belumoptimal_5641d9ead59273300674a2ea, Kinerja Pariwisata Bahari Indonesia Belum Optimal,
Kompasiana edisi 11 November 2015, diakses tgl 27 Februari 2017.
2
10
Destinasi
Indonesia
yang
Bakal
Unjuk
Gigi.,
https://travel.detik.com/read/2016/01/15/074537/3119053/1382/10-destinasi-indonesia-yangbakal-unjuk-gigi-2016,diakses tanggal 16 Maret 2017.

1

Dari 10 destinasi pariwisata yang menjadi prioritas tersebut, 7 diantaranya
adalah pariwisata bahari. Data kunjungan destinasi pariwisata bahari
unggulan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam 3
tahun belakangan ini. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Taman
Nasional Komodo meningkat sebesar 9,42% pada tahun 2013 dibanding
tahun 2011 (41.833 pada tahun 2011 dan 45.776 pada tahun 2013);
Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat meningkat sebesar 56,48% pada
tahun 2012 dibandingkan tahun 2010 (3.858 pada tahun 2010 dan 6.037
pada tahun 2012); Wakatobi yang meningkat sebesar 45,77% pada tahun
2013 (2.274 pada tahun 2011 menjadi 3.315 pada tahun 2013); Sabang di
Aceh meningkat sebesar 17,5% pada tahun 2013 dibanding tahun 2010
(3.932 pada tahun 2010 dan 4.622 pada tahun 2013).3
Wisata bahari merupakan salah satu program unggulan dan prioritas
serta program Nawacita ke-6 Presiden Jokowi yang memfokuskan kepada
peningkatan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap
dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi
pertumbuhan ekonomi nasional yakni industri manufaktur, industri pangan,
sektor maritim dan pariwisata. Hal tersebut akan meningkatkan semangat
percepatan laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang serta dapat menjadi
andalan pembangunan ekonomi kelautan untuk mengembangkan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, Salah satu arah kebijakan industri
dalam RPJMN 2014-2019 adalah peningkatan daya saing pariwisata melalui
Pembangunan Industri Pariwisata yang
partisipasi

usaha

lokal

dalam

diarahkan untuk meningkatkan

industri

pariwisata

nasional

serta

meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional
di setiap destinasi periwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (1)
pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, (2) fasilitasi investasi
usaha sektor pariwisata, serta (3) fasilitasi pengembangan dan peningkatan
3

http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2817. SEMINAR NASIONAL
PARIWISATA BAHARI INDONESIA Harmonisasi Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan dan
Pelestarian Lingkungan, diakses tanggal 1 Maret 2017.

2

jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata. Presiden Joko
Widodo telah menetapkan sektor pariwisata sebagai bisnis unggulan
Nasional, dengan menargetkan 12 juta wisatawan mancanegara ke
Indonesia. Namun penerimaan devisa negara sampai saat ini sebanyak US$
12 miliar hitungannya hanya berkontribusi 10% dari total devisa negara kita4.
Kinerja pariwisata bahari Indonesia masih rendah dibanding negara –negara
tetangga dengan potensi bahari yang lebih kecil seperti Singapura, Malaysia,
Thailand dan Australia. Pekerja dan masyarakat di lokasi pariwisata pun
sebagian besar belum sejahtera. Target pemerintah ke depan wisata bahari
dapat memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto 8%, devisa Rp 240
Triliun, lapangan Kerja 13 juta orang, indeks daya saing pariwisata berada di
ranking 30 dunia dengan target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara
dan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 275 juta pada tahun 2019.5
Dalam Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Tahun 2010-2025 disebutkan

bahwa pembangunan kepariwisataan nasional meliputi destinasi pariwisata,
pemasaran pariwisata, industri parisiwata dan kelembagaan kepariwisataan.
Pembangunan

industri

pariwisata

bertujuan

untuk

menggerakan

perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan industri wisata
bahari selain harus memberikan dampak positif berupa peningkatan
terhadap devisa Negara juga harus dapat meningkatkan perekonomian di
lokasi-lokasi tujuan wisata misalnya meningkatkan jumlah tenaga kerja,
meningkatkan jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara, meningkatkan
perkembangan kebudayaan dan seni budaya Indonesia, semakin maraknya
bisnis kuliner, perhotelan, restoran serta sarana dan transportasi yang lebih
mudah. Dengan kata lain industri wisata bahari dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal. Masyarakat juga terus dituntut aktif untuk
4

Ibid.
http://bisniswisata.co.id/wisata-bahari-besar-potensi-kecil-konstrubusi/Menteri
Pariwisata Arief Yahya saat membuka pameran Deep and Extreme Indonesia 2016 di Jakarta
Convention Center (JCC), Senayan, akhir Maret 2016.
5

3

mengembangkan industri kreatif. Industri kreatif telah menyumbang Rp 642
triliun atau 7,05 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia 6.
Pasar ekonomi kreatif ada di sektor pariwisata dan akan menjadi sektor yang
sangat

menjanjikan

jika

pariwisata

dan

ekonomi

kreatif

mampu

memaksimalkan peluang yang ada.
Sektor pariwisata bahari Indonesia yang belum dimanfaatkan dengan
baik, harus terus didorong agar meningkatkan kunjungan wisatawan baik
lokal maupun luar negeri. Kendala yang dihadapi pariwisata Indonesia, di
antaranya

infrastruktur

pariwisata,

infrastrutur

ICT(

Information,

Communication, and Technology), aksesibilitas dan konektivitas, serta
regulasi7. Terkait regulasi di bidang pariwisata khususnya pariwisata bahari,
dalam rangka pengembangan wisata bahari telah diberikan kemudahan di
bidang Clearence Approval Indonesia for Territory (CAIT) kepelabuhanan,
kepabeanan, keimigrasian dan karantina melalui Perpres No 79 Tahun 2011
tentang tentang Kunjungan Kapal Wisata (yacht) Asing ke Indonesia. Dengan
keluarnya Perpres ini setiap kapal wisata asing beserta awak kapal dan
penumpang termasuk barang bawaan dan kendaraan yang akan memasuki
wilayah perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata diberikan
kemudahan dibidang Clearance Approval Indonesia for Territory (CAIT),
kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina. Setiap kapal asing
yang ingin masuk ke perairan Indonesia diharuskan mengurus CAIT yang
berlaku selama 2-3 bulan. Di Tahun 2015, Perpres No. 79 Tahun 2011 diganti
dengan Perpres No. 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan kapal Wisata (Yacht)
Asing Ke Indonesia yang menghapus ketentuan CAIT, yang dalam Perpres
6

Kontribusi terbesar berasal dari usaha kuliner sebanyak 32,4 persen, mode 27,9
persen, dan kerajinan 14,88 persen., Menurut Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan Badan
Ekonomi
Kreatif
(BEKRAF)
Abdur
Rohim
Boy
Berawi
di
https://m.tempo.co/read/news/2016/03/02/090750007/industri-kreatif-sumbang-rp-642-triliundari-total-pdb-ri, diakses tgl 2 Maret 2016.
7

http://jurnalmaritim.com/2014/11/bangun-wisata-bahari-izin-cruise-dan-yacht-akandisederhanakan/, diakses tgl 2 Maret 2017.

4

yang baru diganti menjadi izin Surat Persetujuan Berlayar (PSB), Pernyataan
Kapal (Vessel Declaratian) serta peraturan Bebas Visa Kunjungan (BVK)
hingga Visa on Arrival. Masalahnya izin CAIT dari kapal para operator (Pelaku
dan agen wisata yacht) akan habis masa berlakunya, sementara SOP untuk
aturan baru masih dalam taraf persiapan, sehingga implementasi di
lapangan tidak jelas. Padahal, saat ini banyak kapal yacht yang ada di
Indonesia dan CAIT-nya sudah berakhir tapi tidak bisa diperpanjang karena
CAIT dihapus, sehingga semua yacht yang ada di Indonesia illegal.
Pembangunan industri pariwisata masih terhambat perkembangannya
karena

masih belum maksimalnya pengaturan terkait sertifikasi usaha

pariwisata bagi pengusaha pariwisata (Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 UU No
10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan). Peraturan Pemerintah No 52 Tahun
2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menyatakan bahwa Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha
Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal
24 PP No 52 Tahun 2012), namun belum ada penegakan hukum yang tegas
bagi pengusaha yang tidak memiliki sertifikasi usaha.8 Selain itu adanya isu
kepemilikan di tempat tujuan wisata (destinasi) yang sering memunculkan
konflik antara pengusaha pariwisata dan nelayan dalam kaitanya dengan
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( amanat Pasal 7 UU
No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil ) belum banyak
ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat.
Komitmen dan kepemimpinan serta kemauan politik yang diwujudkan
dalam RPJMD untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas
relatif masih rendah, tata ruang dan penggunaan/pemanfaatan lahan yang
8

Saat ini belum ada 1% industri pariwisata yang memeiliki Tanda Daftar Usaha
Pariwisata, padahal TDUP merupakan salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat usaha
pariwisata,
Sertifikasi
Usaha
Pariwisata
Indonesia
Belum
Maksimal,
http://travel.kompas.com/read/2017/03/18/171100127/sertifikasi.usaha.pariwisata.indonesia.b
elum.maksimal, diakses tanggal 20 Maret 2017.
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sering menghambat investasi di sektor pariwisata dan berpotensi
memunculkan konflik, regulasi perijinan usaha di sektor pariwisata yang
sering menjadi keluhan pelaku usaha di sektor pariwisata karena proses yang
memerlukan

waktu

lama

dan

biaya

tinggi

merupakan

beberapa

permasalahan yang ada dalam pembangunan industri wisata bahari. Selain
itu, dukungan pendanaan pemerintah yang relatif masih rendah untuk
program pengembangan pariwisata merupakan permasalahan lain disektor
pariwisata. Deregulasi dalam sektor wisata bahari juga diharapkan agar
dapat memenuhi target devisa negara sebesar 20 persen dari pendapatan
sektor pariwisata.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu untuk melakukan
kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Pembangunan Industri
Wisata Bahari dengan menganalisis Peraturan Perundang-undangan mulai
dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden
sampai dengan Peraturan Menteri. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional khususnya
regulasi di bidang industri wisata bahari. Secara khusus kegiatan analisis dan
evaluasi hukum ini selain sebagai bahan dalam penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, juga dapat digunakan untuk
Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dan Penyusunan
Program Legislasi Nasional.
B. PERMASALAHAN
Adapun identifikasi permasalahan dalam kegiatan analisis dan evaluasi
hukum dalam rangka pembangunan industri wisata bahari adalah sebagai berikut
:9
1.

Apakah materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan pembangunan industri wisata bahari sudah sesuai dengan
jenis dan hierarkinya?

9

Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN.
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2.

Apakah rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait pembangunan industri wisata bahari telah dirumuskan secara
jelas?

3.

Bagaimana

penilaian

kesesuaian

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan industri
wisata bahari?
4.

Apakah ada potensi disharmoni ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan pembangunan industri wisata bahari?

5.

Apakah implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan pembangunan industri wisata bahari sudah efektif?

C. TUJUAN KEGIATAN
Tujuan dilaksanakannya kegiatan analisis dan evaluasi hukum dalam rangka
pembangunan industri wisata bahari adalah:
1. Menilai kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan industri wisata
bahari;
2. Menganalisis kejelasan rumusan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan dengan pembangunan industri wisata
bahari;
3. Menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan dengan pembangunan industri wisata bahari, dengan asas materi
muatan peraturan perundang-undangan;
4. Menilai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dengan
pembangunan industri wisata baharin berpotensi tumpang tindih atau
disharmoni;
5. Menganalisis efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan
terkait dengan dengan pembangunan industri wisata bahari.
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D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI
Hasil inventarisasi PUU yang terkait Pembangunan Industri Wisata
Bahari, ditemukan sebanyak 47 (empat puluh tujuh ) PUU, yang terdiri dari: 10
(sepuluh) Undang-Undang, 21 (dua puluh satu) Peraturan Pemerintah, 10
(sepuluh) Peraturan Presiden, 6 (enam) Peraturan Menteri. Hasil inventarisasi
PUU tersebut adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang
No

Undang-Undang

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 10
2009 Tentang Kepariwisataan

2.

UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana
telah diubah dengan UU No 1 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.

4.

Tahun Pasal 20 Dan Pasal 21 UUD
NRI Tahun 1945

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B
ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A,
serta Pasal 33 ayat (3) dan
ayat (4) UUDNRI Tahun
1945.
UU No 32 Tahun 2014 tentang Pasal 20, Pasal 22D ayat (1),
Kelautan
Pasal 25A ayat (3) Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat
Pemerintahan Daerah
(1), Pasal 17 ayat (1) dan
ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A,
Pasal 18B, Pasal 20, Pasal
22D ayat (2), dan Pasal 23E
ayat (2) UUDNRI 1945

5.

UU No
26 Tahun 2007 tentang Pasal 5 ayat(1), Pasal 20,
Penataan Ruang
Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat
(3) UUDNRI Tahun 1945.

6.

UU No 17 Tahun 2008 tentang Pasal 5 ayat(1), Pasal 20,
Pelayaran
Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat
(3) UUDNRI Tahun 1945.
UU No 6 Tahun 2011 tentang Pasal 5 ayat (1), Pasal 20,
Keimigrasian
Pasal 26 ayat (2), dan Pasal
28E ayat (1) UUDNRI Tahun
1945.

7.

8.

UU No. 3 tahun
Perindustrian

2014

tentang Pasal 5 ayat (1), Pasal 20,
dan Pasal 33. Serta TAP
MPR
RI
Nomor
XVI/MPR/1998.
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9.

10.

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Pasal 5 ayat (1), Pasal 20
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati ayat (1), dan Pasal 33
dan Ekosistemnya
Undang-Undang
Dasar
1945;
UU No 13 Tahun 2003 tentang Pasal 5 ayat (1), Pasal 20
Ketenagakerjaan
ayat (2), Pasal 27 ayat (2),
Pasal 28, dan Pasal 33 ayat
(1) UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

2. Peraturan Pemerintah
No

Peraturan Pemerintah

Delegasi

1.

Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 Pasal 9 Undang-Undang
ttg
Rencana
Induk
Pembangunan Nomor 10 Tahun 2009
Kepariwisataan Nasional 2010-2025.
tentang Kepariwisataan

2.

Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2012 Pasal 55 UndangUndang
tentang Sertifikasi Kompetensi dan Nomor 10 Tahun 2009
Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata
tentang Kepariwisataan

3.

Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 2010 Pasal 27 ayat (2)
Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Undang-Undang Nomor
Terluar
27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan
Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil

4.

Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 Pasal 59 ayat (4)
Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Undang-Undang Nomor
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan
Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil,

5.

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Pasal 232 ayat (1)
tentang Perangkat daerah
UndangUndang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

6.

Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (6) tentang
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Penataan Ruang,
Nasional

7.

PeraturanPemerintah No 15 tahun 2010 Pasal 13 ayat (4), Pasal
TentangPenyelenggaraanPenataanRuang
16 ayat (4), Pasal 37
ayat (8), Pasal 38 ayat
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(6), Pasal 40, Pasal 41
ayat (3), Pasal 47 ayat
(2), Pasal 48 ayat (5),
Pasal 48 ayat (6), dan
Pasal
64,
UndangUndang
Nomor
26
Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang,
8.

PeraturanPemerintah No 68 Tahun 2010 Pasal 65 ayat (3)
Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Undang-Undang Nomor
Masyarakat Dalam Penataan Ruang
26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang

9.

PP Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan
di Perairan

10.

PP No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Pasal 2 ayat (2) dan ayat
atas PP No. 61 Tahun 2009 tentang (3) serta Pasal 3 ayat (2)
Kepelabuhanan
Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak

11.

PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun UU No 6 Tahun 2011
2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan tentang Keimigrasian
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

13.

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2017 Pasal 61, Pasal 71, dan
tentang Pembangunan Sarana Dan Pasal 111 ayat (3)
Prasarana Industri
Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2014 tentang

Pasal 10, Pasal 12, Pasal
14, Pasal 17, Pasal 20,
Pasal 23, Pasal 26, Pasal
30, Pasal 34, Pasal 37,
Pasal 39, Pasal 43, Pasal
49, Pasal 58, Pasal 59
ayat (3), Pasal 268, dan
Pasal 273 ayat (2)
Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran

Pasal 177, Pasal 183
ayat (2), Pasal 184, Pasal
186 ayat (2), Pasal 196,
dan Pasal 206 ayat (2)
Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran
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Perindustrian
14.

15.

Peraturan Pemerintah No.142 Tahun 2015 Pasal 63 ayat (5) dan
tentang Kawasan Industri
Pasal 108 UndangUndang Nomor 3 Tahun
2014
tentang
Perindustrian
Peraturan Pemerintah No PP No.107 Pasal 108 UndangTahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
Undang Nomor 3 Tahun
2014
tentang
Perindustrian

16.

PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Pasal 9 ayat (5) UndangInduk Pembangunan Industri Nasional Undang Nomor 3 Tahun
Tahun Tahun 2015-2035
2014
tentang
Perindustrian

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Hutan sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Hutan;

Pasal 16 ayat (2), Pasal
17 ayat (3), Pasal 29
ayat (2), Pasal 31, Pasal
32, Pasal 35, dan Pasal
37
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990
tentang
Konservasi
Sumber Daya Alam
Hayati
dan
Ekosistemnya

18.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010
tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di
Suaka Margasatwa, Taman Nasional,
Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata
Alam

Pasal 17 ayat (2)
Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya
Alam
Hayati
dan
Ekosistemnya

20.

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2004
tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Pasal 18 ayat (5)
Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

21.

Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2006
tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Pasal 20 ayat (2)
Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003

3. Peraturan Presiden
No
1.

Peraturan Presiden

Delegasi

Peraturan Presiden No 50 Tahun 2005 Pasal 30 ayat (3)
tentang Lembaga Produktivitas Nasional
Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003
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tentang
Ketenagakerjaan,
2.

Peraturan Presiden No 50 Tahun 2016 Pasal 31 ayat (4)
tentang Penghargaan Kepariwisataan
Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan

3.

Peraturan Presiden No 64 Tahun 2014 Pasal 35 UU No 10
tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan
Kepariwisataan

4.

Peraturan Presiden No 63 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (2)
Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Undang-Undang
Kepariwisataan
Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan

5.

Peraturan Presiden No 73 Tahun 2015
TentangPelaksanaanKoordinasiPengelolaan
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Tingkat Nasional

6.

Peraturan Presiden No 122 Tahun 2012 Pasal 34 ayat (3)
Tentang Reklamasi Di Wilayah PesisirDan Undang-Undang
Pulau-Pulau Kecil
Nomor 27 Tahun 2007
tentang
Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

7.

Peraturan Presiden No 121 Tahun 2012 Pasal 33 ayat (2)
tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir san Undang-Undang
Pulau-Pulau kecil
Nomor 27 Tahun 2007
tentang
Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

8.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1)
tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
Undang-Undang Dasar
Negara
Republik

Pasal 53 ayat (3)
Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007
tentang
Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau
Kecil
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014
tentang
Perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007
tentang
Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
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Indonesia Tahun 1945
9.

Peraturan Presiden No 105/2015 tentang Tidak ada perintah dari
Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke PUU yang lebih tinggi
Indonesia
(Untuk melaksanakan
penyelenggaraan
kekuasaan
pemerintahan)

10.

Peraturan Presiden No 21 tahun 2016 Pasal 4 ayat (1)
tentang Bebas Visa Kunjungan
Undang-Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945

11.

Peraturan Presiden No 3 Tahun 2017 Instruksi
Presiden
Tentang
Rencana
Aksi
Percepatan Nomor 7 Tahun 2016
Pembangunan Industri Perikanan Nasional
tentang
Percepatan
Pembangunan Industri
Perikanan Nasional

12.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (3)
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Pemerintah
Indonesia
Nomor 31 Tahun 2006
tentang
Sistem
Pelatihan
Kerja
Nasional

4. Peraturan Menteri
NO

Peraturan Menteri

Delegasi

1.

Permenpar No 18 Tahun 2016 tentang Pasal 15 ayat (2) UndangPendaftaran usaha Pariwisata
Undang Nomor 10 Tahun
2009
tentang
Kepariwisataan

2.

Permenpar No 1 Tahun 2016 tentang Pasal 22 ayat (2), Pasal 23
Penyelenggaraan Sertfikasi Usaha ayat (2), dan Pasal 29 ayat
Pariwisata
(3) Peraturan Pemerintah
Nomor 52 Tahun 2012
tentang
Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi
Usaha di Bidang Pariwisata

3.

Peraturan Menteri Kelautan Dan
Perikanan Nomor Per.17/Men/2008
Tentang Kawasan Konservasi Di
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 28 Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007
tentang
Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-
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Pulau Keci
4.

Peraturan Menteri Kelautan Dan
Perikanan Nomor Per. 20/Men/2008
Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau dan
Perairan di Sekitarnya

Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007
tentang
Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil

5.

PeraturanMenteri
Kelautan
Dan
Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2013
TentangPerizinan Reklamasi Di Wilayah
Pesisir
dan
Pulau-Pulau
Kecil
sebagaimana telah diubah dengan
Permen KP No 28/Permen-KP/2014.
Permenpar No 3 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Bidang Pariwisata di Bidang
Koordinasi Penanaman Modal

Pasal 21 dan Pasal 28
Peraturan Presiden Nomor
122 Tahun 2012 tentang
Reklamasi di Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kec

6.

Peraturan
Menteri
Pariwisata Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Bidang Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif di Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
dan
Peraturan
Menteri Pariwisata Nomor
1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan
Menteri Pariwisata Nomor
2 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan
Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif di Badan Koordinasi
Penanaman Moda l

Dari 49 (enam puluh tujuh) PUU hasil inventarisasi tersebut, Kelompok
Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Pembangunan Industri Wisata Bahari
melakukan analisis terhadap 28 ( dua puluh delapan) PUU, yaitu: 10 (sepuluh)
Undang-undang, 9 (sembilan) Peraturan Pemerintah, 7 (tujuh) Peraturan
Presiden dan 2 (dua) Peraturan Menteri terkait.
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E.

METODE
Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi
hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada
5 dimensi penilaian, yaitu:
1. Dimensi Ketepatan jenis peraturan perundang-undangan;
2. Dimensi kejelasan rumusan;
3. Dimensi kesesuaian dengan asas-asas;
4. Dimensi potensi disharmoni ketentuan:
5. Efektivitas pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.
Masing-masing dimensi memiliki variable dan indikator penilaiannya

masing-masing. Berikut variable dan indikator dari masing-masing dimensi
tersebut:
1. Variabel dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis PUU
NO
1.

PUU
UU

VARIABEL
Mengatur lebih lanjut ketentuan
UUD NRI Tahun 1945, yang
diamananatkan secara tegas
dalam Pasal UUD 1945
Mengatur lebih lanjut ketentuan
UUD NRI Tahun 1945, yang
diamanatkan tidak secara tegas
dalam Pasal UUD 1945

Perintah Undang-Undang untuk
diatur dengan Undang-Undang
Tindak lanjut Putusan MK
Pengesahan Perjanjian
Internasional tertentu yang
perlu diatur dengan UU

INDIKATOR
ada 39 pasal,yang memerintahkan secaar tegas
(lihat ket.)

Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan
HAM
Terkait Pembatasan hak dan kewajiban warga
Negara
Terkait Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan
Negara serta pembagian kekuasaan Negara
Terkait Wilayah Negara dan pembagian daerah
Terkait Keuangan Negara
Pengaturan yang dapat membebani harta
kekayaan warga negara

Terkait masalah politik, perdamaian,
pertahanan, dan keamanan negara;
Terkait perubahan wilayah atau penetapan
batas wilayah negara Republik Indonesia;
Terkait kedaulatan atau hak berdaulat negara;
Terkait hak asasi manusia dan lingkungan
hidup;
Terkait pembentukan kaidah hukum baru;
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NO
2.

PUU
Perppu

VARIABEL
Dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa

Materi muatan

3.

PP

Melaksanakan ketentuan
Undang-undang
Tindak lanjut Putusan MA

4.

5.

Perpres

Permen

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

Atribusi

6.

Perda

INDIKATOR
Terkait pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Adanya kebutuhan yang mendesak untuk
menyelesaikan masalah hukum secara cepat
Adanya kekosongan UU/ belum ada UU yang
mengatur
Mengatasi kekosongan UU dengan proses
pembentukan UU secara normal/biasa (yang
dimulai dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan dan pengundangan)
tidak dapat dilakukan , karena kondisi yang
mendesak membutuhkan kepastian dan
penyelesaian dengan cepat
Materi yang diatur dalam perpu harus
termasuk dalam kewenangan presiden, tidak
boleh di luar kewenangan presiden
Materi muatan tidak boleh bertentangan
dengan konstitusi
Materi yang diatur adalah materi yang harus
diatur dengan UU, bukan materi yang sejatinya
untuk melaksanakan UU
Diperintahkan secara tegas
Tidak diperintahkan secara tegas, namun
diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU
Materi muatan PP tidak melebihi hasil Putusan
MA
Diperintahkan secara tegas (delegasian)
Diperintahkan secara tegas (delegasian)
Tidak ada perintah dari PUU yang lebih tinggi

Permen yang didelegasikan oleh UU, materi
muatannya hanya terbatas untuk yang bersifat
teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran
II UU 12/2011)
Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya
Mengatur struktur organisasi
Mengatur standar kerja
Mengatur metode kerja

Penyelenggaraan otonomi
daerah (kewenangan atributif)
Penyelenggaraan tugas
pembantuan (kewenangan
delegatif)
Penjabaran lebih lanjut dari
Peraturan Perundangan16

NO

PUU

VARIABEL
INDIKATOR
Undangan yang lebih tinggi
(kewenangan delegatif)
Tindak lanjut Putusan MA dan
Keputusan Menteri
Keterangan:
Pada Dimensi Ketepatan Jenis PUU ini, komponen yang dinilai adalah:
- Judul, dengan bobot penilaian sebanyak: 10%
- Pembukaan (konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum), dengan bobot penilaian
sebanyak: 20%
- Batang tubuh, dengan bobot penilaian sebanyak: 50%
- Penjelasan, dengan bobot penilaian sebanyak: 20%.

2. Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan
NO.
1

2

VARIABEL
Kesesuaian dengan
sistematika dan teknik
penyusunan PUU

Penggunaan bahasa,
istilah, kata

INDIKATOR
Judul
Mencerminkan isi PUU
Tidak mengandung singkatan atau akronim
Ketentuan umum
Berisi batasan pengertian atau definisi
Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku
bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya
Ditulis dengan sistematika umum-khusus
Materi pokok yang diatur
Ditulis dengan sistematika umum-khusus
Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi
keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk
Ketentuan Pidana (jika ada)
Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas
Tidak merujuk kembali ketentuan di PUU lain
Diatur setelah pengaturan materi pokok
Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif,
alternative, atau kumulatif alternative
Ketentuan Peralihan (jika ada)
Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU
12/2011
Ketentuan Penutup
Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU
12/2011
Konsisten antar ketentuan
Tidak menimbulkan ambiguitas / multitafsir
Tepat
Tegas
Jelas
Efisien
Mudah dipahami
Tidak subjektif
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3. Variabel dan Indikator Penilaian Kesesuaian Norma (dengan asas materiil)
NO
1

VARIABEL
Pengayoman

2

Kemanusiaan

3

Kebangsaan

4

Kekeluargaan

INDIKATOR
Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat / Tidak
ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya
perlindungan masyarakat
Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan
generasi yang akan datang/ Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat
menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang
akan datang
Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum/ tidak
ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya
ketertiban umum
Adanya ketentuan yang menjamin Perlindungan HAM /tidak
ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat perlindungan HAM
Adanya ketentuan yang menjamin PemajuanHAM /tidak ditemukannya
ketentuan yang dapat menghambat pemajuan HAM
Adanya ketentuan yang menjamin Penegakan HAM/tidak
ditemukannya ketentuan yang menghambat penegakan HAM
Adanya ketentuan yang menjamin Pemenuhan HAM/tidak
ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat pemenuhan HAM
Adanya ketentuan yang menjamin Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul / tidak ditemukannya ketentuan yang melarang
kemerdekaan berserikat berkumpul
Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan
pihak asing / Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan
tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing
Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kemandirian
bangsa / Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat
kemandirian bangsa
Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan
bangsa / Tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat
peningkatan kesejahteraan bangsa
Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan dan
peranan nasional /Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat
menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan
peranan nasional
Adanya ketentuan yang menjamin pelaksanaan musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan / Tidak
ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya
pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan
keputusan.
Adanyaketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak
dalam pembentukan kebijakan / Tidak ditemukannya ketentuan yang
menyebabkan tidak terjaminnyapelibatan seluruh pihak terdampak
dalam pembentukan kebijakan.
Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses
pengambilan keputusan / Tidak ditemukannya ketentuan yang
menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses
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NO

VARIABEL

5

Kenusantaraan

6

Bhineka Tunggal
Ika

7

Keadilan

INDIKATOR
pengambilan keputusan.
Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada
masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan
keputusan / Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak
terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan
pendapat terhadap pengambilan keputusan.
Adanya ketentuan yang menjamin masyarakat memberikan penilaian
proses politik dan pemerintahan / Tidak ditemukannya ketentuan yang
menyebabkan tidak terjaminnya masyarakat memberikan penilaian
proses politik dan pemerintahan.
Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan
kolaboratif / Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak
terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.
Adanya ketentuan yang mengedepankan Kepentingan nasional / Tidak
ditemukannya ketentuan yang mengesampingkan kepentingan nasional
Adanya ketentuan yang mengedepankan kepemilikan dan
keikutsertaan nasional / Tidak ditemukannya ketentuan yang
mengesampingkan kepemilikan dan keikutsertaan nasional
Adanya ketentuan yang jelas mengenai Pembagian kewenangan antar
sector secara proporsional
Adanya ketentuan yang jelas mengenai Pembagian kewenangan Pusat
dan Daerah
Adanya ketentuan yang menjamin Kepentingan seluruh wilayah
Indonesia / tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang
membahayakan bagi Kepentingan seluruh wilayah Indonesia
Memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,
kondisi khusus daerah serta budaya nasional / Tidak ditemukannya
ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan
golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional
Adanya ketentuan yang menjamin Pengakuan dan perlindungan nilainilai budaya lokal (kearifan lokal)/ Tidak ditemukannya ketentuan yang
berpotensi mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai
budaya lokal (kearifan lokal)
Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat hukum
adat
Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap
warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya /
Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya
peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan
akses pemanfaatan sumber daya.
Adanya ketentuan yang menjamin penggantian kerugian kepada
masyarakat terkena dampak negatif
Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat marjinal /
Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya
keterlibatan masyarakat marjinal.
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NO

VARIABEL

8

Kesamaan
Kedudukan
Dalam Hukum
Dan
Pemerintahan

9

Ketertiban Dan
Kepastian
Hukum

10

Keseimbangan,
Keserasian, Dan
Keselarasan

INDIKATOR
Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil /
Tidak ditemukannya kebijakan yang menyebabkan tidak
terjaminnyakepentingan masyarakat daerah terpencil.
Adanya ketentuan mengenai afirmatif action sebagai ikhtiar mengatasi
kesenjangan sosial
Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan / Tidak
ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan
Adanya ketentuan Pengakuan pada hak kelompok minoritas / Tidak
ditemukan ketentuan yang menghambat hak kelompok minoritas
Adanya ketentuan yang menjamin non diskriminasi, baik secara
eksplisit, maupun implisit (dampak/efek) / Tidak ditemukannya
ketentuan yang diskriminatif, baik secara eksplisit, maupun implisit
(dampak/efek)
Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan perempuan/ Tidak
ditemukannya ketentuan yang menghambat keterlibatan perempuan
Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi
Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik
Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran
Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan
pengawasan dan penegakan hukum
Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil
atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih.
Adanya ketentuan yang menjamin transparansi (keterbukaan) / Tidak
ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya
tranparansi (keterbukaan)
Adanya ketentuan yang menjamin akuntabilitas pengelolaan / Tidak
ditemukan ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya
akuntabilitas pengelola
Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien /
Tidak ditemukannya ketentuan mengenai prosedur yang jelas dan
efisien.
Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum /
Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan terabaikannya
fungsi kepentingan umum.
Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian / Tidak
ditemukannya ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip
kehati-hatian
Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepemilikan
individu dan korporasi / Tidak ditemukannya ketentuan yang
membatasi kepemilikan individu dan korporasi.
Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepentingan
individu dan korporasi / Tidak ditemukannya ketentuan yang
membatasi kepentingan individu dan korporasi.
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4. Variabel dan Indikator Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
NO
.
1

VARIABEL
Kewenangan

2

Hak

3

Kewajiban

4

Perlindungan

INDIKATOR
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih
PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang
berbeda
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih
PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh
lembaga yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih
PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang
berbeda
Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling
bertentanga anratpasal (dalam PUU yang sama)
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih
PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih
PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih
PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada
subyek yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih
PUU setingkat, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang
berbeda
Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling
bertentanga anratpasal (dalam PUU yang sama)
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih
PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang
berbeda
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih
PUU setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau
lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi membebankan kewajiban
tersebut pada subyek yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau
lebih PUU setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada
subyek yang berbeda
Ada Pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling
bertentanga anratpasal (dalam PUU yang sama)
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih
PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang
berbeda
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih
PUU setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan
perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda
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NO
.

5

VARIABEL

Penegakan
Hukum

INDIKATOR
Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau
lebih PUU setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada
subyek yang berbeda
Ada Pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling
bertentanga anratpasal (dalam PUU yang sama)
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih
PUU yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang
berbeda
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih
PUU setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau
lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang
berbeda
Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau
lebih PUU setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda
Ada Pengaturan mengenai penegakan hukum yang tidak
konsisten/saling bertentanga anratpasal (dalam PUU yang sama)

5. Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU
NO
1.
2.

3.
4.
5.

VARIABEL
Aspek operasional atau tidaknya
PUU
Aspek rasio beban dan manfaat
(cost and benefit ratio)
Aspek Relevansi dengan situasi
saat ini
Aspek Kekosongan pengaturan
Aspek Koordinasi
kelembagaan/tata organisasi

6.

Aspek Sumber Daya Manusia

7.

Aspek Sarana Prasarana

8.

Aspek Budaya Hukum
Masyarakat

9.

Aspek Akses Informasi
Masyarakat

10.

Aspek Penegakan hukum

INDIKATOR
Pengaturan dalam PUU masih diberlakukan secara efektif
Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada
beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di
atas angka 1 (B/C > 1)
Pengaturan dalam PUU masih relevan untuk diberlakukan
secara efisien
Dari segi peraturan pelaksananya
Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam PUU
jelas dan tidak tumpang tindih
Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.
Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan
pengaturan dalam PUU
Terpenuhinya kepasitas, integritas dan kualitas SDM yang
dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam PUU
Terpenuhinya kuantitas SDM yang dibutuhkan dalam
menerapkan pengaturan dalam PUU
Infrasturktir dan anggaran sudah tersedia dalam
menerapkan pengaturan dalam PUU
Dari segi pemahaman masyarakat pada pengaturan PUU
Dari segi kesadaran/kepatuhan masyarakat pada
pengaturan PUU
Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan
PUU
Kemudahan akses informasi
Ditnjau dari rumusan sanksi pidananya
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NO

VARIABEL

11.

Aspek Partisipasi Masyarakat

12.

Aspek Standar Operasional
Pelaksana
Aspek Teknologi Penunjang
Pelayanan
Aspek Pelayanan dan batasan
waktu
Aspek Public Complain
Aspek Pengawasan

13.
14.
15.
16.

INDIKATOR
Ditinjau dari aparat penegak hukumnya
Dari segi partisipasi aktif dari masyarakat pemangku
kepentingan
Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat
Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi
masyarakat
Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar
diterapkan

Penentuan Standar Pelayanan Minumum (SPM)

F. Jadwal Kegiatan

No.

Bulan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kegiatan
A.

POKJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM (AEH) (9 bulan, februari-oktober)

1.

POKJA Analisis dan Evaluasi
Hukum Dalam Rangka
Pembangunan Industri
Wisata Bahari
(a) Rapat Pengarahan
(b) Rapat Pokja (1)
(c) Rapat Narasumber(1)
(d) Rapat Pokja (2)
(e) Rapat Narasumber(2)
(f) FGD di Jakarta
(g) Rapat Pokja (3)
(h) Diskusi Publik di Daerah
(i) Rapat Narasumber(3)
(j) Penyusunan Laporan
Hasil Analisis dan Evaluasi
Hukum

23

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

Penilaian ketepatan jenis peraturan ditinjau dari berbagai sudut pandang,
yaitu dimulai dari namanya, politik hukumnya, dasar hukumnya, maupun dari
materi muatannya. Penamaan suatu peraturan perundang-undangan seharusnya
mencerminkan materi muatannya. Hal ini juga dijelaskan dalam Lampiran II UU
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
petunjuk No 3. Disebutkan dalam petunjuk tersebut bahwa nama peraturan
perundang-undangan (PUU) dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan
satu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi
peraturan perundang-undangan.
Politik hukum suatu peraturan perundang-undangan dapat diketahui dari
konsiderans menimbang dan penjelasan umumnya, dari penjelasan tersebut
dapat diketahui arah kebijakan yang ingin dicapai dengan PUU dimaksud. Dengan
demikian dapat dianalisis apakah materi muatan yang tercantum dalam
ketentuan pasal sudah sejalan dengan arah yang ingin dicapai.
Analisis juga ditinjau dari dasar hukum yang mengamanatkan dibentuknya
suatu PUU. Pada dasarnya UU merupakan pelaksanaan dari amanat atau
penjabaran dari ketentuan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, PP pelaksanaan
amanat atau menjalankan ketentuan pasal dalam UU, Perpres pelaksanaan
amanat atau penjabaran ketentuan pasal dari UU atau PP dan/atau dalam rangka
melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan Peraturan
Menteri pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam PP atau
perpres, Peraturan Menteri dapat pula mengatur lebih lanjut atas dasar
kewenangan pendelegasian dari UU, namun hanya sebatas peraturan yang
bersifat teknis administrative (petunjuk No. 211 Lampiran II UU No. 12 Tahun
2011). Pada bagian dasar hukum dalam suatu PUU, memuat dasar kewenangan
pembentukan PUU (dasar hukum formil) dan PUU yang secara materiil dirujuk
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dalam membentuk PUU lebih lanjut (dasar hukum materiil). 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). Dengan
mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dapat dianalisis apakah materi
muatan dalam suatu PUU tsb sesuai dengan tingkat hierarkinya. Dengan
demikian, materi muatan masing-masing hierarki dapat dibedakan, perbedaan
tersebut dilihat dari cara perumusan normanya pada masing-masing jenis
peraturan peraturan perundang-undangan. Norma dalam peraturan perundangundangan pada jenjang yang semakin ke atas, maka seharusnya semakin abstrak,
begitu juga sebaliknya. Norma dalam peraturan perundang-undangan pada
jenjang yang semakin ke bawah mudah dilaksanakan, begitu juga sebaliknya.
Dari hasil analisis terhadap 28 (dua puluh delapan) peraturan perundangundangan, berdasarkan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan (PUU),
pada umumnya sudah sesuai dengan jenis hierarki dan materi muatan peraturan
perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan yang di analisis
dan evaluasi telah memenuhi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan.
Pada umumnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah delegasi dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan catatan sebagai
berikut:
1.

UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagian besar peraturan
pelaksanaannya sudah disusun dan diundangkan diantaranya yaitu :
-

PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional 2010-2025 merupakan delegasi dari
Pasal 9 UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

-

PP No 52 Tahun 2012 tentang sertifikasi Kompetensi dan
Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata merupakan delegasi dari
Pasal 55 UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
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-

Perpres No 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas
Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan merupakan delegasi
Pasal 35 Uu Kepariwisataan.

-

Perpres No 63 Tahun 2014

tentang Pengawasan dan

Pengendalian Kepariwisataan merupakan delegasi Pasal 23 ayat
(4) UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
-

Perpres No 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas
Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan merupakan delegasi
Pasal 35 UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

-

Permenpar No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran usaha
Pariwisata merupakan delegasi Pasal 15 ayat (2) UU No 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan

-

Permenpar No 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata yang merupakan delegasi dari Pasal 22 ayat (2),
Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan
Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Semua peraturan pelaksanaan UU Kepariwisataan sebagaimana
tersebut diatas telah sesuai dengan jenis, hierarki dan materi muatan
sebagaimana yang didelegasikan oleh peraturan perundangundangan diatasnya. Disamping itu terdapat satu peraturan
perundang-undangan yang belum disusun yang merupakan amanat
UU Kepariwisataan yaitu terkait Kawasan Pariwisata Khusus yang
diamanatkan untuk disusun Undang-undangnya, namun sampai saat
ini UU tersebut belum terbentuk.
2. Ada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang tidak didelegasikan

secara tegas dan peraturan perundang-undangan yang disusun untuk
melaksanakan kekuasaan pemerintahan, yaitu :
-

Perpres No 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
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-

Perpres No 105/ Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata
(Yacht) Asing ke Indonesia

-

Perpres No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

3. Dalam konsiderans menimbang ada yang menyebutkan Pasal 20 ada

juga yang menyebut Pasal 20 ayat (1) . Pada dasarnya penyebutan Pasal
20 adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk
oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (asas
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, sebagaimana Pasal 5
huruf b UU No. 12 tahun 2011). Namun seharusnya Pasal 20 tidak
disebutkan secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) yang terkait
dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil). Hal
tersebut terdapat dalam UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil Kecil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No
1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, UU No
32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,
UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU No 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian, UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU No. 5
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Penamaan Undang undang yang dianalisis dan evaluasi dalam Pokja ini

sudah sesuai dengan materi muatan Undang-undang. UU No 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan termasuk UU yang tidak diamanatkan
secara tegas oleh UUD NRI Tahun 1945, namun karena Kepariwisataan
ini merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi negara,
merupakan core sektor pembangunan ekonomi nasional dan juga
memanfaatkan SDA, maka bentuk UU sudah tepat. Oleh karena
pariwisata ini juga sebagai salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi,
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maka didalam konsideran mengingat bisa ditambahkan Pasal 33 UUD
NKRI Tahun 1945.
5. Pencantuman Pasal 33 ayat (3) masih kurang tepat. Pasal 33 ayat (3)

mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnyak kemakmuran rakyat. Baik dari segi isi, sejarah pencantuman
maupun penafsiran MK, menunjukan bahwa Pasal 33 merupakan satu
kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain.
Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional
dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang
penting dan menguasa hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh
Negara. Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak
tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum
membentuk suatu UU. Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi,
sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal
33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional
harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif
dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya
penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai
hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut,
maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai
dasar hokum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika
suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal
33 UUD 1945 dapat disebutkan sbb:
-

Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup
orang banyak, yang harus dikuasai oleh Negara;

-

Adanya pembatasan hak-hak individu/swasta untuk kepentingan
kolektif dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
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Pencantuman Pasal 33 dalam konsiderans ditemukan dalam UU No 27
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No 1 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (dicantumkan Pasal
33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945), UU No 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (dicantuman Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945), UU No 17
Tahun 2008 Tentang Pelayaran (dicantumkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI
1945), UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (dicantumkan Pasal
33 UUD NRI 1945), UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (dicantumkan Pasal 33 UUD NRI
1945),

dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(dicantumkan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945). Oleh karena itu,
sebaiknya pencantuman Pasal 33 UUD NRI 1945 dilakukan secara utuh
(tidak per pasal).
6. Terdapat catatan terhadap UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Peissir dan Pulau Pulau Kecil. Materi pengaturan yang terkait
penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil hendaknya diatur secara
integral ke dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang,
karena pada hakekatnya ruang pesisir dan pulau-pulau kecil adalah juga
daratan, karena di bawahnya masih terdapat dasar/ tanah yang dapat
diukur. Sehingga, materi pengaturan UU No. 27 Tahun 2007 hanya
terbatas yang berkenaan dengan pengeloalaan WP3K, dengan
memperhatikan penataan ruangnya. Jika ruang wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil dikecualikan dari UU No. 26 Tahun 2007 akan
berpotensi terjadi konflik kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan
Kementerian KKP. Ditinjau dari politik hukum (arah pengaturan) dari UU
ini, seperti yang diuraikan pada Penjelasan Umum UU No. 27 Tahun
2007, bahwa UU ini ingin mengatur pemanfaatan atau pengelolaan
WP3K yang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi, akan tetapi juga
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memperhatikan kelestarian sumber daya, kesadaran nilai strategi WP3K
secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis pemberdayaan masyarakat
lokal, terintegrasi dengan pembangunan daerah. Disebutkann pula
bahwa Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang belum diatur
dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada atau bersifat
lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan. Sedangkan
UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007,
merupakan penyempurnaan dari makna penguasaan Negara terhadap
sumber daya WP3K yang semula diatur dengan HP-3 menjadi Ijin. Oleh
karenanya, seharusnya UU PWP3K tidak mengatur masalah perencanaan
dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi ranah UU Nomor
26/2007, melainkan hanya mengatur masalah pengelolaan yang harus
memperhatikan kelestarian ekosistem, nilai strategis, berkelanjutan,
terpadu dan berbasis masyarakat lokal. Oleh karenanya, UU ini
sebaiknya direvisi dengan hanya memfokuskan diri pada pengelolaan,
tanpa mengatur perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
nya.
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BAB III
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN
KEJELASAN RUMUSAN KETENTUAN

Dari 28 (dua puluh delapan) PUU yang dianalisis berdasarkan kejelasan
rumusannya, pada umumnya PUU tersebut masih terdapat ketentuan yang
inkonsisten, ambigu, kurang tepat dalam penggunaan Bahasa, istilah, kata,
ataupun belum sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundangundangan.
Terdapat beberapa catatan penting dari hasil analisis berdasarkan
kejelasan rumusan yang perlu diperhatikan secara umum pada setiap PUU, yaitu:
1. Mengenai penuangan asas dalam norma.
Bahwa norma merupakan ‘pancaran’ dari asas (asas adalah nilai yang
‘menjiwai’ norma). Oleh karenanya, asas itu sendiri pada prinsipnya tidak
tertulis dalam norma, jika dinormakan, harus ada maksud tertentu dari
pengaturan

tersebut,

misalnya,

untuk

mengatur

pengecualian/penyimpangan dari asas atau untuk memunculkan suatu asas
atau beberapa asas tertentu (khusus), di luar asas-asas materiil umum
sebagaiman disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011).10
Asas yang dinormakan ini, sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU
No.12 Tahun 2011 seharusnya termuat dalam bagian Ketentuan Umum,
tanpa dituangkan dalam pasal atau bab tertentu.
2. Mengenai penuangan maksud dan/atau tujuan dalam norma.
Pada prinsipnya tidak tertulis dalam norma ketentuan, karena maksud,
tujuan dan arah pengaturan, sudah tertuang dalam konsiderans menimbang
dan/atau penjelasan umumnya, secara rinci lagi tertuang dalam Naskah
Akademik nya. Perlu diingat apa sebenarnya yang dimaksud dengan norma.
10

Bagir Manan, “Asas-Asas Hukum dan Non Hukum yang Diperlukan Dalam Penyusunan Naskah
Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan”, Pada Acara Capacity Building
Penyusunan Naskah Akademik, Di Jakarta, 9 Desember 2009
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Pada prinsipnya norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh
seseorang

dalam

hubungannya

dengan

sesamanya

atau

dengan

lingkungannya atau dapat juga diartikan sebagai ukuran atau patokan bagi
seseorang dalam bertingak atau bertingkah laku dalam masyarakat.11
Adapun norma terdiri dari dua kategori, yaitu norma tingkah laku dan meta
norma. Norma tingkah laku berisi tentang perintah (gebod), larangan
(verbod), pembebasan (vrijsteling/dispensasi) dan izin (toesteming). Norma
tingkah laku ini membutuhkan operator norma untuk dapat dilaksanakan.
Operator norma berupa kata kerja seperti kata ‘wajib’, ‘harus’, ‘dapat’,
‘bebas’, ‘dilarang’. Dengan operator norma, maka norma tingkah laku
memiliki akibat hukum berupa sanksi. Sedangkan meta norma dapat berisi
tentang pengakuan, perbahan, kewenangan, definisi (yang tertuang dalam
pasal 1 ketentuan umum) dan penilaian. Sehingga dapat dipahami bahwa
asas dan tujuan secara an sich tidak tepat dituangkan dalam norma, kecuali
ada masksud tertentu, atau ada hal khusus yang ingin diatur.
Dari hasil penilaian berdasarkan dimensi kejelasan rumusan, pada 17 PUU
yang dianalisis masih terdapat ketentuan yang perlu diperjelas rumusannya.
Variabel yang menjadi penilaian kejelasan rumusan terhadap masing-masing
PUU adalah Kesesuaian Dengan Sistematika dan Teknis Penyusunan PUU
dan Ketepatan Penggunaan Bahasa Istilah Atau Kata. Beberapa indikator
yang menjadi ukuran pada variabel Kesesuaian dengan sistematika dan
Teknis Penyusunan di antaranya cara perumusan sanksi administrasi, sanksi
keperdataan dan sanksi pidana, dan lain-lain. Sedangkan indikator yang
menjadi ukuran pada variabel ketepatan penggunaan bahasa, istilan dan
kata, di antara yang dinilai adalah konsistensi antar ketentuan, objektivitas
makna, kalimat yang berpotensi menimbulkan multitafsir atau ambigu,
kejelasan, ketegasan, efisiensi kalimat dan sebagainya.
Dari 28 PUU yang dianalisis dan evaluasi, 23 PUU di antaranya masih
memiliki permasalahan kejelasan rumusan pada ketentuan pasalnya. Secara
11

Suharyono, Makalah Bahasan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2010.
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rinci, penilaian kejelasan rumusan pada masing-masing pasal dalam
peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah Pembangunan
Industri Wisata Bahari, adalah sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:
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Analisis terhadap PUU terkait Pembangunan Industri Wisata Bahari, berdasarkan kejelasan rumusannya dapat dilihat dalam tabel sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Terdiri dari 70 pasal.
Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan v
PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau
bab.

1.

Pasal 2

2.

Pasal 3

- Penyebutan fungsi kepariwisataan tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki v
operator norma). Fungsi dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU,
ketentuanumumataudalam Naskah Akademiknya.
- Fungsi sifatnya umum (seperti asas, maksud dan tujuan) sehingga tidak perlu dirumuskan
tersendiri dalam pasal atau bab.Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan
bahwaketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam
ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
Olehkarenaitusebaiknyanorma yang menyebutkanfungsi diubahdandimasukkandalam Bab I.

3.

Pasal 4

-

Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat
diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma tingkah laku yang
memerlukan operator norma agar dapat dioperasionalkan. Perlu ditambahkan kata “harus”

v
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH
CABUT

sebagai operator norma tersebut. Sehingga norma ini memiliki konsekuensi jika tidak tercapai
tujuannya
4.

Pasal 6

-

5.

Pasal 13 ayat (4)

-

6.

Pasal 15

-

-

Penyebutan “pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ......”,tidak perlu karena sebagaimana telah diuraikan diatas ketentuan tentang
asas, maksud dan tujuan tidak perlu di masukan dalam pasal atau bab tersendiri. Ketentuan
asas seyogyanya tercermin dalam setiap perumusan norma dalam UU tersebut.

v

Pasal 13 ayat (4) mengamanatkan utntuk disusun undang-undang mengenai Kawasan v
Pariwisata Khusus, namun dalam penjelasan nya hanya disebutkan kawasan strategis yang
memiliki kekhususan wilayah menjadi kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undangundang., tidak dirinci apa yang dimaksud dengan kekhususan wilayah tersebut. Hal ini dapat
menimbulkan multi tafsir.
Kata “ditetapkan “ kurang tepat karena UU sifatnya mengatur, sehingga tidak memiliki kejelasan
rumusan. Kalimat yang tepat adalah kawasan pariwisata khusus diatur dengan UU
Kewajiban mendaftarkan usaha pariwisata apakah sama halnya dengan perizinan dan apakah v
itu berlaku untuk semua jenis pariwisata termasuk pariwisata bahari?jika memang untuk semua
jenis pariwisata, bagaimana dengan izin lokasi dan izin pengelolaan yang harus diperoleh bagi
pengusaha wisata bahari sebagaimana diatur dalam UU No 27 tahun 2007 sebagaimana telah
diubah dengan UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil?
Demikian pula di dalam penjelasan umum terkait Pasal 15 ayat (2) bahwa “Tata cara
pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Menteri bersifat teknis dan administratif yang
memenuhi prinsip dalam penyelenggaran pelayanan publik yang transparan meliputi, antara
lain prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis dan administratif yang mudah,
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NO

7.

PASAL

Pasal 62

ANALISIS

-

8.

Pasal 63

-

-

9.

Pasal 64

-

REKOMENDSI
UBAH
CABUT

waktu penyelesaian yang cepat, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan
yang jelas, dan informasi pelayanan yang terbuka”. Hal ini belum memberi kejelasan apakah
pelayanan pendaftaran tersebut dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu?
Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 v
dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus
dipenuhi.
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan PUU
Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan
bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran
norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi
administratif atau sanksi keperdataan.
Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam v
Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan
bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran
norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi
administratif atau sanksi keperdataan.
Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu
pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal terakhir
dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang
sekaligus memuat sanki pidana, sanksi perdata, dan sanki administratif dalam satu bab.
Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu merujuk pada hukum materiil dan hukum formil v
dalam hukum pidana (KUHP dan KUHAP). Dalam KUHP membedakan antara aturan umum
untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran (antara lain dalam aturan atau ketentuan
tentang percobaan, concursus daluwarsa dan sebagainya). Tidak ditetapkanya kualifikasi delik
apakah tindak pidana yang dimuat tersebut apakah kejahatan ataukah pelanggaran telah
menyebabkan tidak dapat diberlakukannya beberapa aturan umum dalam KUHP
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NO

PASAL

ANALISIS
-

-

REKOMENDSI
UBAH
CABUT

Petunjuk No. 121 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan bahwa sehubungan adanya pembedaan
antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, maka rumusan
ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbatan yang diancam
pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran.
Oleh karena itu perlu ada penambahan pasal yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang
diancam pidana pada pasal 64 apakah pelanggaran atau kejahatan.
Dalam ketentuan Pasal 64 lamanya pidana penjara bagi pelaku yang dengan sengaja dan
melawan hukum dengan pelaku karena kelalaiannya sangat jauh bedanya sehingga kurang
memenuhi rasa keadilan.
Oleh karena itu sesuai dengan petunjuk No 114 Lmapiran II UU No 12/2011 menyatakan bahwa
dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu di pertimbangkan dampak
yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah
dengan UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27 Thaun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
-

Terdiri dari 80 (delapan puluh ) pasal; Ddengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, maka jumlah pasal menjadi bertambah 7 pasal
sisipan.
Status Pasal:
Ps. 1 angka 17, 18, 19, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 44, Ps. 14 ayat (1) dan (7), Ps. 16, Ps.17, Ps. 18. Ps. 19, Ps. 20, Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps.
30, Ps. 50, Ps. 51, Ps. 60, Ps. 63 ayat (2), Ps. 71 dan Ps. 75 diubah oleh UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 (sebagai
tindak lanjut dari Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010).
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No

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Ubah

1.

Pasal 2

Ruang lingkup tidak perlu dibuat dalam pasal tersendiri, tetapi dimasukkan dalam pasal ketentuan
umum dengan megikuti petunjuk dalam lampiran II No. 109 huruf a UU Pembentukan PUU dimana
pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup
khusus

2.

Pasal 3

-Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi
pengaturan.

Cabut

√

√

-Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam
pasal atau bab.
-Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi asas yang ada
dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum
3.

Pasal 4

4.

Pasal 7172

-

Penyebutan tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak diperlukan, karena
tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam
penjelasan umum dari UU, ketentuan umum atau dalam Naskah Akademiknya.
- Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan dalam Bab I
Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah Akademik
-

Pasal 71 dan Pasal 72 mengatur mengenai sanksi administratif. Sanksi administratif
seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi.
Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan

√

v
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No

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Ubah

-

Cabut

bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran
norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi
administratif atau sanksi keperdataan;
Petunjuk No. 65: “Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan
terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam
pasal terakhir dari bagian (pasal)tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan
sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam
satu bab.”

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Terdiri dari 74 Pasal
Status Pasal : berlaku seluruhnya
NO
1.

PASAL
Pasal 2

ANALISIS
-

2.

Pasal 3

-

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi
pengaturan.
Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri
dalam pasal atau bab.
Penyebutan tujuan Penyelenggaraan Kelautan tidak diperlukan , karena tidak akan operasional
(tidak memiliki operator norma). Tujuan Penyelenggaraan Kelautan dapat dituangkan dalam

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
v

v
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NO

3.

PASAL

Pasal 4

ANALISIS

-

penjelasan umum dalam lampiran undang-undang dan dalam naskah akademiknya. Fungsi
sifatnya umum (seperti asas, maksud dan tujuan) sehingga tidak perlu dirumuskan tersendiri
dalam pasal atau bab.Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir pada pasal 1 ttg ketentuan umum.

REKOMENDSI
UBAH
CABUT

V

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 411 pasal.
Status pasal:
- Terdapat perbahan norma dalam semua pasal yang terkait pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana diatur dalam UU No. 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Menjadi UU;
- Terdapat perubahan norma pada Ps. 63, Ps. 65, Ps. 66, Ps. 88, Ps. 101, dan Ps. 154 sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua UU 23 Tahun 2014;
- Terdapat perubahan norma dalam pasal Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) terkait Frasa ‘Perda
Kabupaten/Kota’ , dan ‘Perda povinsi’ karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatanmengikat oleh
Putusan MK No. 137/ PUU-XII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016, tgl 30 Mei 2017;
- Terdapat perubahan norma dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c, karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai
kekuatanmengikat oleh Putusan MK No. 7/PUU-XIII/2015).
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No

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi

1.

Pasal 12

Perlu disesuaikan dengan nomenklatur lembaga yang ada, yaitu kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Sedangkan kedua bidang tsb berbeda jenis urusan. Tata ruang merupakan urusan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar, dan digandengkan dengan urusan pekerjaan umum, sedangkan
pertanahan (agraria) merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga
kelembagaan yang mengurusi masalah pertanahan dan tata ruang di daerah tidak linier dengan
urusan Kementeria di pusat.

Cabut

√

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Terdiri dari 80 pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO
1.

PASAL
Pasal 2

ANALISIS
-

2.

Pasal 3

-

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi
pengaturan.
Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri
dalam pasal atau bab.
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi asas yang
ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum
Penyebutan tujuan penataan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU, ketentuan
umum atau dalam Naskah Akademiknya.
Tujuan sebaiknya dituangkan dalam bentuk penulisan norma tingkah laku yang memerlukan

REKOMENDSI
UBAH
CABUT

V

V
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NO

PASAL

ANALISIS

3.

Pasal
ayat 3

7

-

4.

Pasal 10
ayat 7

-

5.

Pasal 11
ayat 6

-

6.

Pasal 57

-

operator norma agar dapat dioperasionalkan.
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan dalam
Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah Akademik
Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap
menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang
penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal
bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan PUU
Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa
substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif

REKOMENDSI
UBAH
CABUT

V

V

V

V
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NO

PASAL

ANALISIS

-

7.

Pasal 61, 62
dan 63, 64
-

8.

Bab XI
Ketentua
n Pidana
(Pasal 69,
Pasal 70,
Pasal 71,
Pasal 72,
Pasal 73,
Pasal 74
dan Pasal
75)

-

-

-

atau sanksi keperdataan
Selain itu, dalam pasal 57 juga tidak menjelaskan jenis sanksi secara detail apakah sanksi tersebut
merupakan sanksi administartif, sanksi pidana atau sanksi perdata. Dalam Pasal 57 hanya
disebutkan sanksi sesuai dengan ketentuan PUU, dan di penjelasan pasalnya dikatakan cukup
jelas.
Oleh karena itu perlu diatur kejelasan sanksinya untuk memenuhi asas kepastian hukum
Pasal 61, 62 dan 63 dan 64 mengatur persoalan sanksi.
Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa
substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif
atau sanksi keperdataan;
Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu
pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal terakhir dari
bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus
memuat sanki pidana, sanksi perdata, dan sanki administratif dalam satu bab;
Oleh karena itu Pasal 61, 62 dan 6 seharusnya disusun dalam satu pasal
Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu merujuk pada hukum materiil dan hukum formil
dalam hukum pidana (KUHP dan KUHAP). Dalam KUHP membedakan antara aturan umum untuk
kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran (antara lain dalam aturan atau ketentuan tentang
percobaan, concursus, daluwarsa dan sebagainya). Tidak ditetapkanya kualifikasi delik apakah
tindak pidana yang dimuat tersebut apakah kejahatan ataukah pelanggaran telah
menyebabkan tidak dapat diberlakukannya beberapa aturan umum dalam KUHP
Petunjuk No. 121 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan bahwa sehubungan adanya pembedaan
antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, maka rumusan
ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam pidana,
apakah kejahatan atau pelanggaran.
Oleh karena itu perlu ada penambahan pasal yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang

REKOMENDSI
UBAH
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V
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH
CABUT

diancam pidana pada pasal 71-75 apakah pelanggaran atau kejahatan.
Rekomendasi:
Diubah, dengan penambahan ayat pada pasal dengan frasa:
“Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (…) adalah kejahatan” atau
“Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (…) adalah pelanggaran

6.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
Terdiri dari 355 Pasal. Status pasal : berlaku seluruhnya
No

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi

1.

Pasal 2

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi
pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor.12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma yang
menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah akademik.

2.

Pasal 3

Penyebutan tujuan Pelayaran tidak diperlukan , karena tidak akan operasional (tidak memiliki
operator norma). Tujuan Pelayaran dapat dituangkan dalam penjelasan umum dalam lampiran
undang-undang dan dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan
dalam suatu PUU, maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal 1 ttg ketentuan umum (baca

Cabut
v

v
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No

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi

Cabut

petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 ttg P3).
3.

Pasal 4

Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir pada pasal 1 ttg ketentuan umum.

v

4.

Pasal 225

Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi.
Petunjuk No. 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

v

“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma
tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi
administratif atau sanksi keperdataan”.
Petunjuk No. 65:
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal,
sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal)
tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi
pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.”
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7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
Terdiri dari. 145 pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya
NO
PASAL
1.

Pasal 6

2.

Pasal
ayat (2)

3.

Pasal
ayat (1)

ANALISIS

Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang Keimigrasian dengan negara
lain dan/atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
16 Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang
Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal
Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di
Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja
yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
68 - Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing
dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk
atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan
dengan:
a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data
dan informasi;
b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang
dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan
Orang Asing di Wilayah Indonesia;
d. pengambilan foto dan sidik jari; dan

REKOMENDASI
Revisi
Cabut
√

√

√
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
Revisi
Cabut

e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum.
Dalam penjelasannya tidak disebutkan kegiatan lain apa saja yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebaiknya di dalam penjelasan haruslah dipertegas dan
pasti
4.

Pasal 78

5.

Pasal 111

-

Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada
dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai
biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
- PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan Negara lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau berdasarkan perjanjian internasional
yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.

√

√
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8. Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Terdiri dari 125 pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH
CABUT

1. Pasal 1 Pada ketentuan umum ini perlu adanya perbaikan yang menyangkut definisi. Atau ada penjelasan lebih v
angka 3 lanjut, di penjelasan tertulis cukup jelas.
Bunyi Pasal :
Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan
efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan
pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat.

2.

Perlu dijelaskan lebih lanjut yang dimaksud sumber daya, kalu terkait dengan industri hijau yang
dimaksud adalah sumber daya alam bukan sumber daya manusia.
Pasal 1 Bunyi pasal:
v
angka 4
Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai
kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas
pemerintah negara.
Perlu dilihat UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

3.

Pasal 1
angka
17

-

Bunyi pasal:
v
Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh
lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
Perlu dijelaskan lembaga yang mana, karena Kementerian Perindustrian juga mempunyai
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4.

Pasal 2

5.

Pasal 3

6.

Pasal 4

7.

Pasal 6

8.

Pasal 27

9.

Pasal 29

lembaga yang namanya Pusat Strandarisasi Industri.
Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya
masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
Jika ketetentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka
dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum yang terdapat dalam petunjuk no. 98
huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan
Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir pada pasal 1 tentang ketentuan umum.

V

V

v

Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bidang industri tetentu, apakah yang v
dimaksud adalah industri pertahanan (ada UU yang mengaturnya)
- Penjelasan perlu ditambahkan terkait dengan tenaga kerja asing harus merujuk kepada UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Menteri dapat melakukan pelarangan penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka pengamanan
kepentingan strategis Industri nasional tertentu.

v
v

Menteri yang dimaksud pasal tersebut adalah Menteri Perndustrian, sedang masalah ketenagakerjaan
ada Mentei Tenaga Kerja.
10.

Pasal
107

Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi.
Petunjuk No. 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:
“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau
sanksi keperdataan”.
Petunjuk No. 65:
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal,
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sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal)
tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana,
sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab

9. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati & Ekosistemnya
Terdiri dari 45 pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

1. Pasal 2

2.

Pasal 3

3.

Pasal 4

4.

Pasal 27

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan v
PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau
bab.
- Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat v
diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma tingkah laku yang
memerlukan operator norma agar dapat dioperasionalkan.
- Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator norma tersebut. Sehingga norma ini memiliki
konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya.
Bunyi pasal ini menyebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya v
“merupakan” tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan masyarakat. Norma yang dituliskan
pada pasal ini hanya berupa pernyataan tanpa mengandung suatu operator normanya. Sebaiknya
norma tertulis operator misalnya kata “harus menjadi” sehingga memiliki konsekuensi jika tidak
dilaksanakan. Oleh karena itu kalimat “merupakan” diubah menjadi “harus menjadi”.
Peran serta yang dimaksud dalam UU ini menunjukkan bahwa masyarakat berada di posisi v
menerima keputusan atau kebijakaan konservasi dan harus diarahkan, digerakkan, diberi
penyuluhan dan pendidikan supaya sadar akan konservasi. Pengertian peran serta ini faktanya tidak
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH
CABUT

dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam praktek konservasi di lapangan.
Karena permasalahannya bukan mengajak masyarakat untuk sadar konservasi, namun
menempatkan masyarakat langsung sebagai pelaku dan mitra dalam upaya konservasi itu sendiri.

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Terdiri dari 193 (seratus Sembilan puluh tiga) pasal.
Status pasal:
 Terdapat perubahan norma Pasal 59 ayat (7) karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014.
 Terdapat perubahan norma Pasal 64 ayat (4), 65 ayat (7), dan 66 ayat (2) karena dinyatakan bertentangan secara bersyarat
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) sepanjang dalam
perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya
tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011.
 Terdapat perubahan norma Pasal 65 ayat (8) karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014.
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 Terdapat perubahan norma Pasal 66 ayat (2) huruf b karena dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Putusan MK Nomor
27/PUUIX/2011.
 Terdapat perubahan norma Pasal 66 ayat (4) karena dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014.
 Terdapat perubahan norma Pasal 95 ayat (4) karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013.
 Terdapat perubahan norma Pasal 96 karena dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor
100/PUU-X/2012.
 Terdapat perubahan norma Pasal 106, 119, 120 ayat (1) (2), dan 121 karena dinyatakan mereduksi hakikat kebebasan
berserikat/berorganisasi bagi buruh/pekerja seperti yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Hak berserikat melalui serikat
pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 115/PUU-VII/2009.
 Terdapat perubahan norma Pasal 137, 138 ayat (1), 139, 140 dan 186 karena dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 012/PUU-I/2003.
 Terdapat perubahan norma Pasal 155 ayat (2) karena dinyatakan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang dikaitkan
dengan frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) yang bunyi lengkap pasalnya Selama putusan lembaga penyelesaian
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perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala
kewajibannya.” Menurut Mahkamah Konstitusi, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “belum ditetapkan” tersebut agar
terdapat kepastian hukum yang adil sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan
hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa “belum ditetapkan” dalam
Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena
putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama
oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan
kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari
Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
perkara nomor 37/PUU-IX/2011.
 Terdapat perubahan norma Pasal 158 dan Pasal 170 karena dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003.
 Terdapat perubahan norma Pasal 164 ayat (3) karena dinyatakan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam
perkara nomor 19/PUU-IX/2011 28D ayat (2) UUD 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 19/PUUIX/2011.
 Terdapat perubahan norma Pasal 169 ayat (1) huruf c dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai : “ Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja
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kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang
telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu
sesudah itu ” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUUIX/2011 Tanggal 16 Juli 2012.
Terdapat perubahan norma Pasal 186 karena dinyatakan karena mereduksi hak mogok yang merupakan hak dasar buruh yang
dijamin oleh UUD 1945 dalam rangka kebebasan menyatakan sikap [Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3)] Berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 012/PUU-I/2003.
NO
1.

2.

3.

PASAL
Pasal 1 ayat
(4)

ANALISIS
-

Pasal 2

-

Pasal 3

-

Terdapat inkonsistensi dengan pasal 42, dimana dalam Pasal 1 ayat (4) pemberi
kerja adalah orang peserorangan, pengusaha, badan hukum atau badan badan
lainnya ....., sementara dalam Pasal 42 ayat (1) setiap pemberi kerja yg
mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau
pejabat yang ditunjuk, namun di ayat (2) pemberi kerja orang perseorangan
dilarang mepekerjana tenaga kerja asing. Artinya antara pasal 42 yat (1) dan ayat
(2) terdapat inkonsitensi sehubungan dengan pengertian pemberi kerja dalam Pasal
1 ayat (4)
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan landasan tidak diperlukan, karena tidak
akan operasional (tidak memiliki operator norma). Hal ini sejalan dengan petunjuk
Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma yang
menyebutkan landasan, asas dan tujuan dicabut, cukup elaborasi landasan, asas
dan tujuan ada dalam naskah akademik.
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak
akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang

REKOMENDASI
UBAH
CABUT

V

v

V
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NO

4.

PASAL

Pasal 4

ANALISIS

-



5.

Pasal 59
Ayat (7)



REKOMENDASI
UBAH
CABUT

menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk
No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum
dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Oleh karena itu sebaiknya
norma yang menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi asas yang ada dalam
Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan tujuan tidak diperlukan, karena tidak V
akan operasional (tidak memiliki operator norma). Hal ini sejalan dengan petunjuk
Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma yang
menyebutkan landasan, asas dan tujuan dicabut, cukup elaborasi landasan, asas
dan tujuan ada dalam naskah akademik.
Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah
akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk
penulisan norma tingkah laku yang memerlukan operator norma agar dapat
dioperasionalkan.
Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator norma tersebut. Sehingga norma
ini memiliki konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 v
dinyatakan bahwa Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta
pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada
Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH
CABUT

1)



6.

Pasal 59,
Pasal 64,
Pasal 65,
Pasal 66,





Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut
tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding;
dan
2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 012/PUU-I/2003 V
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang Iayak bagi kemanusiaan merupakan hak
asasi manusia yang secara khusus telah dimuat di dalam UUD 1945 yang menjadi
dasar konstitusional negara Indonesia. Selain itu, hak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja juga
ditetapkan sebagai hak asasi manusia. Ketentuan mengenai hak konstitusional
warga negara tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD
1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 27/PUU-IX/2011 ini pada
intinya adalah permohonan terhadap ketentuan Pasal 59 dan Pasal 64 sampai
dengan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan. Norma dalam Pasal 59 mengatur mengenai
perjanjian kerja waktu tertentu, sedangkan norma dalam Pasal 64 sampai dengan
Pasal 66 mengatur mengenai ketentuan suatu perusahaan dapat menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan atau melalui penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat
secara tertulis dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan Pasal 59 dan Pasal 64
sampai dengan Pasal 66 tersebut diuji konstitusionalitasnya terhadap Pasal 27 ayat
(2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Menurut pertimbangan Mahkamah
Konstitusi, norma Pasal 59 UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan UUD
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PASAL

ANALISIS





REKOMENDASI
UBAH
CABUT

1945 karena perjanjian kerja waktu tertentu ditujukan untuk jenis perjanjian kerja
yang dirancang hanya untuk waktu tertentu saja dan tidak berlangsung untuk
selamanya, sehingga hubungan kerja antara buruh dan majikan akan berakhir
begitu jangka waktu berakhir atau ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan. Selain
itu, Pasal 59 juga telah menegaskan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu hanya
dapat diterapkan untuk 4 (empat) jenis pekerjaan saja.
Adapun terhadap norma dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UU
Ketenagakerjaan, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut adakah ketentuan
tersebut mengakibatkan terancamnya hak setiap orang dan hak-hak pekerja yang
dijamin oleh konstitusi, dalam hal ini hak-hak pekerja outsourcing yang dilanggar
sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusannya Mahkamah menilai
bahwa frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa
“…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU
Ketenagakerjaan ini bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945
(conditionally unconstitutional) sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak
disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang
objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang
melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh.
Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, syarat-syarat dan prinsip
outsourcing baik melalui perjanjian pemborongan pekerjaan maupun melalui
perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh dapat mengakibatkan hilangnya
jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja dan hilangnya hak setiap orang
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja. Hal itu terjadi, karena dengan berakhirnya pekerjaan
pemborongan atau berakhirnya masa kontrak penyediaan pekerja/buruh maka
dapat berakhir pula hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan
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PASAL

ANALISIS



REKOMENDASI
UBAH
CABUT

pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh kehilangan pekerjaan serta hak-hak lainnya
yang seharusnya diperoleh. Menurut Mahkamah, pekerja/buruh yang
melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan
hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi harus
memastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan
outsourcing yang melaksanakan pekerjaan outsourcing dilaksanakan dengan tetap
menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh dan penggunaan model
outsourcing tidak disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk kepentingan dan
keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan, bahkan mengorbankan hak-hak
pekerja/buruh. Jaminan dan perlindungan demikian tidak dapat dilaksanakan
dengan baik hanya melalui perjanjian kerja yang mengikat antara perusahaan
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, karena posisi
pekerja/buruh berada dalam posisi tawar yang lemah akibat banyaknya pencari
kerja atau oversupply tenaga kerja.
Untuk menghindari perusahaan melakukan eksploitasi pekerja/buruh hanya untuk
kepentingan keuntungan bisnis dan untuk meminimalisasi hilangnya hak-hak
konstitusional para pekerja outsourcing, Mahkamah Konstitusi menentukan
perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja/buruh melalui 2 (dua) model
perlindungan, yaitu:
a. mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan
perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk
PKWT, melainkan berbentuk “perjanjian kerja waktu tidak tertentu”; dan
b. menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh
(Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE) yang
bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing.
Melalui model yang pertama, hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan
perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing adalah konstitusional
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sepanjang dilakukan berdasarkan “perjanjian kerja waktu tidak tertentu” secara
tertulis. Sedangkan model yang kedua, pengalihan perlindungan pekerja/buruh
diterapkan untuk melindungi para pekerja/buruh outsourcing dari kesewenangwenangan pihak pemberi kerja/pengusaha. Dengan menerapkan prinsip
pengalihan perlindungan, ketika perusahaan pemberi kerja tidak lagi memberikan
pekerjaan borongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh kepada suatu perusahaan
outsourcing yang lama dan memberikan pekerjaan tersebut kepada perusahaan
outsourcing yang baru, maka selama pekerjaan yang diperintahkan untuk
dikerjakan masih ada dan berlanjut, perusahaan penyedia jasa baru tersebut harus
melanjutkan kontrak kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengubah ketentuan
yang ada dalam kontrak tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan,
kecuali perubahan untuk meningkatkan keuntungan bagi pekerja/buruh karena
bertambahnya pengalaman dan masa kerjanya.
Aturan tersebut tidak saja memberikan kepastian akan kontinuitas pekerjaan para
pekerja outsourcing, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek
kesejahteraan lainnya karena dalam aturan tersebut para pekerja outsourcing tidak
diperlakukan sebagai pekerja baru. Masa kerja yang telah dilalui para pekerja
outsourcing tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja
outsourcing dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja secara layak dan
proporsional. Apabila pekerja outsourcing tersebut diberhentikan dengan alasan
pergantian perusahaan pemberi jasa pekerja, maka para pekerja diberi kedudukan
hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal itu kepada pengadilan
hubungan industrial sebagai sengketa hak. Melalui prinsip pengalihan perlindungan
tersebut, kehilangan atau terabaikannya hak-hak konstitusional pekerja
outsourcing dapat dihindari. Selain itu, untuk menghindari perbedaan hak antara
pekerja pada perusahaan pemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang
melakukan pekerjaan yang sama persis dengan pekerja pada perusahaan pemberi
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PASAL
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7.

Pasal 65 ayat
(8)





kerja, maka perusahaan pemberi kerja tersebut harus mengatur agar pekerja
outsourcing tersebut menerima fair benefits and welfare (keuntungan dan
kesejahteraan) tanpa didiskriminasikan dengan pekerja pada perusahaan pemberi
kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (4) juncto Pasal 66 ayat (2)
huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kebijakan “outsourcing” yang tercantum dalam pasal 64-66 UU Ketenagakerjaan
telah mengganggu ketenangan kerja bagi buruh/pekerja yang sewaktu-waktu
dapat terancam pemutusan hubungan kerja dan men-downgrading-kan mereka
sekadar sebagai sebuah komoditas sehingga berwatak kurang protektif terhadap
buruh/pekerja. Artinya, UU Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan paradigma UUD
1945 dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014
dinyatakan bahwa Frasa “demi hukum” dalam Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta
pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada
Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:
1) Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut
tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding;
dan
2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.

REKOMENDASI
UBAH
CABUT

√
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Pasal 66 ayat
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9.

Pasal 66 ayat
(4)



Pasal 66
(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
b.
perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana
dimaksud padahuruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara
tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;.
Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUUIX/2011 Tanggal 17 Januari 2012,
dinyatakan : Pasal 66 ayat (2) huruf b sepanjang Frasa “perjanjian kerja untuk
waktu tertentu” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan
dengan UUD 1945. Sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan
adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya
tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian
pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014
dinyatakan bahwa Frasa “demi hukum” dalam Pasal 66 ayat (4) UU
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat
meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan
kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

REKOMENDASI
UBAH
CABUT
√

√

61

NO

PASAL

ANALISIS
1)



10.

Pasal 95 ayat
(4)





Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut
tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding;
dan
2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013
dinyatakan bahwa Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah
pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk
atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan
umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh
lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor
lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur
separatis”.
Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
“pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis
kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor
lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hakhak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak
negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan
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Pasal 96







dari kreditur separatis”.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 100/PUU-X/2012
dinyatakan bahwa hubungan ketenagakerjaan bukan semata-mata merupakan
hubungan keperdataan karena hubungan tersebut telah menyangkut kepentingan
yang lebih luas (ribuan buruh) artinya kepentingan publik, bahkan kepentingan
negara, sehingga terdapat perbedaan yang tipis antara kepentingan privat dan
kepentingan publik yang mengharuskan adanya pengaturan dan perlindungan
secara adil oleh negara.
Ketentuan kadaluwarsa adalah terkait dengan penggunaan hak untuk
menggunakan upaya hukum dan kehilangan hak untuk menggunakan upaya
hukum. Contoh kedaluwarsa penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum
adalah adanya ketentuan mengenai batas waktu pengajuan upaya hukum biasa
maupun upaya hukum luar biasa dalam suatu proses pengadilan yang biasanya
dihitung sejak pemberitahuan amar putusan. Adapun kepastian hukum terkait
kadaluwarsa dalam proses peradilan adalah untuk mengetahui kepastian atau
kejelasan dari pelaksanaan amar putusan, atau di sisi lain, bagi kepentingan para
pihak yang berperkara, kedaluwarsa merupakan kesempatan untuk melakukan
atau tidak melakukan upaya hukum lanjutan.
Bahwa contoh kedaluwarsa kehilangan hak untuk menggunakan upaya hukum,
misalnya, dalam hukum waris, kepemilikan hak waris hanya dapat dilepaskan
apabila ada pernyataan positif dari si pemilik hak untuk melepaskan haknya.
Artinya, sejak dilakukannya pernyataan pelepasan hak tersebut, maka sejak saat itu
seseorang tidak memiliki upaya hukum untuk menuntut haknya. Hal yang sama
juga berlaku kepada hak milik terhadap benda. Di sinilah letak kepastian
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hukumnya, bahwa selama tidak ada pernyataan pelepasan hak maka hak
kepemilikan itu tetap melekat kepada yang bersangkutan dan negara berkewajiban
untuk melindungi hak tersebut.
Pasal 96 UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Pasal 96 UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
Kebijakan yang tercantum dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 106 UU
Ketenagakerjaan yang intinya memperberat persyaratan untuk merundingkan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi serikat buruh/serikat pekerja, merupakan
kebijakan terselubung guna mengurangi hak buruh/pekerja untuk
memperjuangkan
hak-haknya
dan
mereduksi
hakikat
kebebasan
berserikat/berorganisasi bagi buruh/pekerja seperti yang dijamin oleh Pasal 28
UUD 1945. Hak berserikat melalui serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah
satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan,
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu, hak
berserikat dan kebebasan mengeluarkan pendapat juga dijamin oleh Pasal 28E ayat
(3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 115/PUU-VII/2009
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merupakan perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 120
ayat (1) dan Pasal 121 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih
dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili
pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah
keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah
pekerja/buruh di perusahaan tersebut”. Berdasarkan ketentuan tersebut, serikat
pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang dari 50% (misalnya dengan jumlah
49% dari seluruh pekerja di suatu perusahaan) dapat tidak terwakili hak dan
kepentingannya dalam perundingan dengan pengusaha untuk membuat perjanjian
kerja bersama. Dengan demikian, keberadaan serikat pekerja/serikat buruh yang
anggotanya kurang dari 50% menjadi tidak bermakna dan tidak dapat
memperjuangkan hak dan kepentingan serta tidak dapat melindungi pekerja/buruh
yang menjadi anggotanya. Hal ini tentu berlawanan dengan tujuan dibentuknya
serikat pekerja/serikat buruh yang keberadaannya dilindungi oleh konstitusi.
Demikian juga dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang
menentukan bahwa hanya gabungan dari serikat pekerja/serikat buruh yang
memiliki anggota lebih dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam suatu
perusahaan yang dapat melakukan perundingan dengan pengusaha jika tidak ada
satu pun serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50%.
Berdasarkan ketentuan tersebut, sebuah atau gabungan serikat pekerja/serikat
buruh yang memiliki anggota kurang dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam
suatu perusahaan (misalnya memiliki anggota 49%) menjadi sama sekali tidak
terwakili hak dan kepentingannya dalam perjanjian kerja bersama.
Menurut penafsiran Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut dapat menimbulkan
3 (tiga) persoalan konstitusional yang terkait langsung dengan hak-hak
konstitusional seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu:
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a. menghilangkan hak konstitusional serikat pekerja/serikat buruh untuk
memperjuangkan haknya secara kolektif mewakili pekerja/buruh yang
menjadi anggotanya dan tidak tergabung dalam serikat pekerja mayoritas;
b. menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dalam arti tidak
proporsional antara serikat pekerja/serikat buruh yang diakui eksistensinya
menurut peraturan perundang-undangan; dan
c. menghilangkan hak pekerja/buruh yang tidak tergabung dalam serikat
pekerja/serikat buruh mayoritas untuk mendapat perlindungan dan
perlakuan hukum yang adil dalam satu perusahaan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 106, 119, 120 dan 121 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 012/PUU-I/2003
mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan bahwa Ketentuan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat adalah Pasal 186 UU Ketenagakerjaan sepanjang mengenai anak
kalimat “… Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) …”. Ketentuan dalam Pasal 186
mengatur sanksi pidana dengan pidana maksimum 4 (empat) tahun penjara
dan/atau denda Rp. 400.000.000,00 terhadap pelanggaran Pasal 137 dan 138 ayat
(1) yang mengatur ketentuan mogok kerja yang harus dilakukan secara sah, tertib,
dan damai. Mahkamah berpendapat bahwa sanksi dalam Pasal 186 tersebut tidak
proporsional karena mereduksi hak mogok yang merupakan hak dasar buruh yang
dijamin oleh UUD 1945 dalam rangka kebebasan menyatakan sikap [Pasal 28E ayat
(2) dan ayat (3)] dan hak untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2)]. Menurut Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan
hak mogok yang melanggar persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal
137 dan Pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan harus diatur secara proporsional.
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Kebijakan prosedural administratif mengenai mogok kerja yang cenderung
mereduksi makna mogok kerja sebagai hak dasar buruh/pekerja seperti yang
tercantum dalam Pasal 137 sampai Pasal 140 UU Ketenagakerjaan. Sebagai contoh,
ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan secara tertulis bagi buruh/pekerja
dan serikat buruh/pekerja dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh)
hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan pada hakikatnya merupakan
pengekangan hak dasar universal perjuangan buruh/pekerja dan serikat buruh/
serikat pekerja (vide Pasal 140 UU Ketenagakerjaan).
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 137, 138 ayat (1), 139, 140 dan 186 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
Kebijakan yang tercantum dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 106 UU
Ketenagakerjaan yang intinya memperberat persyaratan untuk merundingkan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi serikat buruh/serikat pekerja, merupakan
kebijakan terselubung guna mengurangi hak buruh/pekerja untuk
memperjuangkan
hak-haknya
dan
mereduksi
hakikat
kebebasan
berserikat/berorganisasi bagi buruh/pekerja seperti yang dijamin oleh Pasal 28
UUD 1945. Hak berserikat melalui serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah
satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan,
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu, hak
berserikat dan kebebasan mengeluarkan pendapat juga dijamin oleh Pasal 28E ayat
(3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 115/PUU-VII/2009
merupakan perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 120
ayat (1) dan Pasal 121 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU
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Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih
dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili
pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah
keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah
pekerja/buruh di perusahaan tersebut”. Berdasarkan ketentuan tersebut, serikat
pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang dari 50% (misalnya dengan jumlah
49% dari seluruh pekerja di suatu perusahaan) dapat tidak terwakili hak dan
kepentingannya dalam perundingan dengan pengusaha untuk membuat perjanjian
kerja bersama. Dengan demikian, keberadaan serikat pekerja/serikat buruh yang
anggotanya kurang dari 50% menjadi tidak bermakna dan tidak dapat
memperjuangkan hak dan kepentingan serta tidak dapat melindungi pekerja/buruh
yang menjadi anggotanya. Hal ini tentu berlawanan dengan tujuan dibentuknya
serikat pekerja/serikat buruh yang keberadaannya dilindungi oleh konstitusi.
Demikian juga dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang
menentukan bahwa hanya gabungan dari serikat pekerja/serikat buruh yang
memiliki anggota lebih dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam suatu
perusahaan yang dapat melakukan perundingan dengan pengusaha jika tidak ada
satu pun serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50%.
Berdasarkan ketentuan tersebut, sebuah atau gabungan serikat pekerja/serikat
buruh yang memiliki anggota kurang dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam
suatu perusahaan (misalnya memiliki anggota 49%) menjadi sama sekali tidak
terwakili hak dan kepentingannya dalam perjanjian kerja bersama.
Menurut penafsiran Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut dapat menimbulkan
3 (tiga) persoalan konstitusional yang terkait langsung dengan hak-hak
konstitusional seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu:
d. menghilangkan hak konstitusional serikat pekerja/serikat buruh untuk
memperjuangkan haknya secara kolektif mewakili pekerja/buruh yang
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menjadi anggotanya dan tidak tergabung dalam serikat pekerja mayoritas;
e. menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dalam arti tidak
proporsional antara serikat pekerja/serikat buruh yang diakui eksistensinya
menurut peraturan perundang-undangan; dan
f. menghilangkan hak pekerja/buruh yang tidak tergabung dalam serikat
pekerja/serikat buruh mayoritas untuk mendapat perlindungan dan
perlakuan hukum yang adil dalam satu perusahaan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 106, 119, 120 dan 121 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 012/PUU-I/2003 V
mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan bahwa Ketentuan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat adalah Pasal 186 UU Ketenagakerjaan sepanjang mengenai anak
kalimat “… Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) …”. Ketentuan dalam Pasal 186
mengatur sanksi pidana dengan pidana maksimum 4 (empat) tahun penjara
dan/atau denda Rp. 400.000.000,00 terhadap pelanggaran Pasal 137 dan 138 ayat
(1) yang mengatur ketentuan mogok kerja yang harus dilakukan secara sah, tertib,
dan damai. Mahkamah berpendapat bahwa sanksi dalam Pasal 186 tersebut tidak
proporsional karena mereduksi hak mogok yang merupakan hak dasar buruh yang
dijamin oleh UUD 1945 dalam rangka kebebasan menyatakan sikap [Pasal 28E ayat
(2) dan ayat (3)] dan hak untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2)]. Menurut Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan
hak mogok yang melanggar persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal
137 dan Pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan harus diatur secara proporsional.
Kebijakan prosedural administratif mengenai mogok kerja yang cenderung
mereduksi makna mogok kerja sebagai hak dasar buruh/pekerja seperti yang
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tercantum dalam Pasal 137 sampai Pasal 140 UU Ketenagakerjaan. Sebagai contoh,
ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan secara tertulis bagi buruh/pekerja
dan serikat buruh/pekerja dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh)
hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan pada hakikatnya merupakan
pengekangan hak dasar universal perjuangan buruh/pekerja dan serikat buruh/
serikat pekerja (vide Pasal 140 UU Ketenagakerjaan).
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 137, 138 ayat (1), 139, 140 dan 186 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 37/PUU-IX/2011 merupakan V
pengujian terhadap frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU
Ketenagakerjaan. Adapun bunyi Pasal 155 ayat (2) selengkapnya adalah “Selama
putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan,
baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala
kewajibannya.” Menurut pemohon, dalam praktiknya belum ada kejelasan
penafsiran mengenai klausula “belum ditetapkan”. Klausula “belum ditetapkan”
menimbulkan pertentangan apakah putusan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial tersebut hanya sebatas pada pengadilan tingkat
pertama atau juga meliputi putusan pada tingkat selanjutnya yaitu kasasi dan
peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, pemutusan hubungan kerja hanya dapat
dilakukan setelah ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tanpa persetujuan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi batal demi hukum. Selama
masa lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih memeriksa
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proses pemutusan hubungan kerja, pekerja dan pengusaha harus tetap
melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam
Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan
secara bertahap yang dimulai dari perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi,
arbitrase, dan penyelesaian oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam hal
perselisihan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, maka perselisihan tersebut dianggap belum final dan
mengikat sampai putusan pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum
tetap.
Apabila frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka
terdapat potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak. Frasa “belum ditetapkan”
dapat diartikan pada saat putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial
atau juga dapat diartikan pada saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
Menurut Mahkamah Konstitusi, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa
“belum ditetapkan” tersebut agar terdapat kepastian hukum yang adil sehingga
para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan
hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut
Mahkamah, frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU
Ketenagakerjaan harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan
hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh
Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan,
putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu
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perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak
dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang
dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih
dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003
bahwa ketentuan Pasal 158 dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dalam perkara nomor 012/PUUI/2003 dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) a quo. Adapun Pasal 158 berisi
perbuatan-perbuatan yang karenanya buruh dapat diputuskan hubungan kerjanya
karena telah melakukan kesalahan berat dan syarat untuk menuduh telah terjadi
kesalahan berat. Sedangkan Pasal 170 menegaskan kembali bahwa pemutusan
hubungan kerja yang disebabkan kesalahan berat tidak perlu mengikuti ketentuan
dalam Pasal 151 ayat (3) yaitu "bisa tanpa penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial”.
Ketentuan dalam pasal a quo dinilai telah melanggar prinsip-prinsip pembuktian
terutama asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan kesamaan di
depan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Seharusnya, bersalah tidaknya
seseorang diputuskan lewat pengadilan dengan hukum pembuktian yang sudah
ditentukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana. Lebih jauh lagi, ketentuan Pasal 159 yang menentukan bahwa
“apabila pekerja/buruh tidak menerima PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”, sehingga norma tersebut
mengalihkan/mencampuradukkan wewenang peradilan pidana ke peradilan
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perdata yang seharusnya diselesaikan melalui peradilan pidana.
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan perkara nomor
012/PUU-I/2003 menafsirkan bahwa Pasal 158 memberi kewenangan pada
pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan
buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa due process of law melalui
putusan pengadilan yang independen dan imparsial, melainkan cukup hanya
dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlu diuji
keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku. Di lain pihak, Pasal 160
menentukan secara berbeda bahwa buruh/pekerja yang ditahan oleh pihak yang
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana tetapi bukan atas pengaduan
pengusaha, diperlakukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (presumption
of innocence) yang sampai bulan keenam masih memperoleh sebagian dari hakhaknya sebagai buruh, dan apabila pengadilan menyatakan buruh/pekerja yang
bersangkutan tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan kembali
buruh/pekerja tersebut. Hal tersebut dipandang sebagai perlakuan yang
diskriminatif atau berbeda di dalam hukum yang bertentangan dengan UUD 1945
serta ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara
hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi
memutuskan Pasal 158 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Selain itu, Pasal 159 juga menimbulkan kerancuan berpikir dengan
mencampuradukkan proses perkara pidana dengan proses perkara perdata secara
tidak pada tempatnya dan juga dapat melahirkan beban pembuktian yang tidak
adil dan berat bagi buruh/pekerja untuk membuktikan ketidaksalahannya
Akibat dari ketentuan Pasal 158 dan 159 UU Ketenagakerjaan dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
maka hal ini juga berimbas kepada beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang
berhubungan langsung dengan Pasal a quo, yakni Pasal 160 ayat (1) sepanjang
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18.

Pasal 164



ayat (3),



REKOMENDASI
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mengenai anak kalimat “…. bukan atas pengaduan pengusaha ...”, Pasal 170
sepanjang mengenai anak kalimat “.… kecuali Pasal 158 ayat (1), …”, dan Pasal 171
sepanjang menyangkut anak kalimat “…. Pasal 158 ayat (1) …”.
Selain itu putusan tersebut juga berdampak pada pasal 82 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang
mengatur tenggang waktu 1 (satu) tahun dalam pengajuan gugatan terhadap
pemutusan hubungan kerja karena alasan pasal 159 Undang-Undang
Ketenagakerjaan ini.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 158, 159 dan 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 19/PUU-IX/2011 Pasal
28D ayat (2) UUD 1945 telah memberikan jaminan atas pekerjaan sebagaimana
disebutkan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hak tersebut merupakan
ketentuan mendasar yang harus ditaati dalam pembangunan ketenagakerjaan
sehingga dapat meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta
mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil
maupun spiritual. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 19/PUUIX/2011 merupakan perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap
Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
Dalam hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja merupakan pilihan terakhir
sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya
dilakukan upaya-upaya lain dalam rangka efisiensi tersebut. Pasal 164 ayat (3) UU
Ketenagakerjaan merupakan salah satu norma yang mengatur mengenai
pemutusan hubungan kerja. Norma Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
menyatakan, “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
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pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)
tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi
perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang
pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan
masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.
Adanya ketentuan yang menyatakan perusahaan dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja karena perusahaan tutup untuk melakukan efisiensi sebagaimana
diatur Pasal a quo dinilai tidak jelas dan dapat menimbulkan multitafsir. Hal ini
dikarenakan frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal a quo bisa saja ditafsirkan tutup
secara permanen atau hanya tutup sementara.
Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal tersebut, siapa
saja dapat menafsirkan norma tersebut sesuai dengan kepentingannya masingmasing, misalnya menganggap penutupan perusahaan sementara untuk
melakukan renovasi merupakan bagian dari efisiensi dan menjadikannya sebagai
dasar melakukan pemutusan hubungan kerja. Tafsiran yang berbeda tersebut
dapat menyebabkan penyelesaian hukum yang berbeda dalam penerapannya,
karena setiap pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya kapan saja dengan
dasar perusahaan tutup sementara atau operasionalnya berhenti sementara.Hal
demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelangsungan pekerjaan
bagi pekerja/buruh di dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan
ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
Untuk menghilangkan ketidakpastian hukum tersebut guna menegakkan keadilan,
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal
164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tetap konstitutional sepanjang dimaknai
“perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara
waktu”. Dengan kata lain frasa “perusahaan tutup” tersebut adalah bertentangan
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NO

19.

PASAL

Pasal 169
ayat (1)

ANALISIS
dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau
perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.
 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
 Pasal 169
(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha
melakukan perbuatan sebagai berikut :
c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga)
bulan berturut-turut atau lebih.
 Berdasarkan Putusan MK Nomor 58/PUUIX/2011 Tanggal 16 Juli 2012, dinyatakan :
pasal 169 ayat (1) huruf c tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai : “ Pekerja/buruh dapat
mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak
membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturutturut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah
itu ”.
 Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 58/PUU-IX/2011
membayar upah pekerja merupakan kewajiban hukum bagi pengusaha. Upah
merupakan balasan atas prestasi pekerja/buruh yang diberikan oleh pengusaha
yang secara seimbang merupakan kewajiban pengusaha untuk membayarnya.
Kelalaian pengusaha membayar upah pekerja/buruh dapat menimbulkan hak bagi
pekerja/buruh untuk menuntut pengusaha memenuhi kewajibannya, dan jika
tidak, pekerja/buruh dapat meminta pemutusan hubungan kerja sebagaimana
diatur pasal a quo. Tidak membayar upah pekerja tiga bulan berturut-turut adalah
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√
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pelanggaran serius atas hak-hak pekerja/buruh yang berimplikasi luas bagi
kehidupan seseorang pekerja terutama hak konstitusionalnya untuk mendapatkan
imbalan dan perlakuan yang adil dan wajar dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D
ayat (2) UUD 1945]. Upah bagi pekerja adalah penopang bagi kehidupannya dan
kehidupan keluarganya. Menurut Mahkamah, dengan lewatnya waktu tiga bulan
berturut-turut pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu kepada
pekerja, sudah cukup alasan menurut hukum bagi pekerja untuk meminta
pemutusan hubungan kerja. Hak ini tidak hapus ketika pengusaha kembali
memberi upah secara tepat waktu setelah pelanggaran tersebut terjadi.
Menurut Mahkamah Konstitusi, hak pekerja untuk mendapatkan pemutusan
hubungan kerja tidak terhalang oleh adanya tindakan pengusaha yang kembali
membayar upah pekerja secara tepat waktu setelah adanya permohonan
pemutusan hubungan kerja oleh pekerja ke Pengadilan, dengan ketentuan bahwa
pekerja telah melakukan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan haknya agar
upah dibayarkan secara tepat waktu namun tidak diindahkan oleh pengusaha. Hal
itu untuk melindungi hak-hak pekerja untuk mendapatkan kepastian dan perlakuan
hukum yang adil dan hak pekerja untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D
ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Mahkamah menilai ketentuan Pasal 169 ayat (1)
huruf c Undang-Undang a quo tidak memberi kepastian apakah dengan
pembayaran upah secara tepat waktu oleh pengusaha kepada pekerja setelah
pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu selama lebih dari tiga bulan
berturut-turut menggugurkan alasan pekerja untuk mendapatkan pemutusan
hubungan kerja?
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
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PASAL
Pasal 183,
Pasal 184,
Pasal 185,
Pasal 186,
Pasal 187,
Pasal 188,
Pasal 189,
Pasal 190

ANALISIS






21.

Pasal 186





Dalam Lampiran II Nomor 64 dan 65 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi
administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan
menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif
atau sanksi keperdataan;
Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan
lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut
dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.
Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat
sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab;
Sebaiknya Pasal 183,184, 185, 186, 187, 188, 189 dan 190 seharusnya tidak dalam
satu Bab.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 012/PUU-I/2003
bahwa sanksi dalam pasal 186 tersebut tidak proporsional karena mereduksi hak
mogok yang merupakan hak dasar buruh yang dijamin oleh UUD 1945 dalam
rangka kebebasan menyatakan sikap [Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3)] dan hak
untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerha [Pasal 28D
ayat (2)]. Menurut Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan hak mogok yang melanggar
persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam pasal 137 dan pasal 138 ayat (1)
UU Ketenagakerjaan harus diatur secara proporsional.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
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√
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 ttg Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025
Terdiri dari 70 Pasal. Status pasal berlaku seluruhnya
NO
1.

PASAL
Pasal 8

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
Pasal 8 merupakan salah satu bagian dari Bab III yang mengatur mengenai Pembangunan V
DPN. Sebaiknya kata DPN yang merupakan judul bab tidak disingkat meskipun di dalam
v
ketentuan umum sudah dijelaskan. Sebaiknya tetap ditulis kepanjangan nya dengan huruf
awal ditulis dengan huruf kapital. Hal ini sesuai dengan petunjuk no 108 Lampiran II UU No
12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa
penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi penjelasan
pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam
norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
Terdiri dari 33 pasal. status pasal berlaku seluruhnya
NO

PASAL

1.

Pasal 30

ANALISIS
Pelanggaran yang dilakukan Pengusaha Pariwisata terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa:
a.teguran tertulis;
b.pembatasan kegiatan usaha; dan
c.pembekuan sementara kegiatan usaha
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan PUUDalam Lampiran II Nomor 64 UU
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa
sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi
satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi
keperdataan.

REKOMENDASI
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V
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Terdiri dari 18 Pasal. Status pasal berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

1.

Pasal 10

2.

3.

ANALISIS
-

Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b
harus mendapat izin/persetujuan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa
saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
Pasal 13 ayat - Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
(5)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa
saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
Pasal 14
- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan PPKT dilakukan oleh pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- Dalam penjelasannya tidak dijelaskan lagi kriteria dan syarat pegawai negeri sipil yang
bagaimana yang ditugaskan melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
PPKT.

REKOMENDASI
UBAH
CABUT
v

v

v
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14. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP
No. 13 Tahun 2017
Terdiri dari 127 pasal.
Status pasal:
 Diubah dengan PP 13/2017: 45 pasal (Ps.: 5, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 21, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, , 42, 42, 43, 51,
52, 53, 55, 57, 59, 63, 64, 66, 68, 78, 82, 95, 99, 100, 101, 103, 107, 108 110, 114)
 Dihapus dengan PP 13/2017: 1 pasal (Ps 58)
 Ditambahkan pasal sisipan dengan PP 13/2017: 4 pasal (ps. 40A, 68A, 107A dan 114A)
NO

PASAL

1.
2.

Pasal 2
Pasal 3

ANALISIS
Tujuan seharusnya masuk ke dalam BAB I Ketentuan Umum
Peran, fungsi juga seharusnya masuk dalam Bab I Ketentuan Umum.

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
√
√

15. PeraturanPemerintah Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Terdiri dari 209 Pasal
Status pasal berlaku seluruhnya
NO
1

PASAL
Pasal 1

ANALISIS
-

Definisi Penyelenggaraan menurut KBBI, proses menyelenggarakan dalam berbagai
arti (seperti pelaksanaan, penuaian);
Merujuk pada pasal 1 angka 7, penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
V
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NO

PASAL

ANALISIS

-

2

Pasal 2

3

Pasal 51

-

meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
Dalam Lapiran II UU Pembentukan PUU, petunjuk No, 103 mengatakan bahwa apabila
rumusan definisi dari suatu PUU dirumuskan kembali dalam PUU yang akan dibentuk,
maka rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam PUU yang
telah berlaku;
Dalam UU 26/2007, diatur dalam Pasal 1 angka 6 bahwa penyelenggaraan penataan
ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan
pengawasan penataan ruang;
Dengan demikian, definisi penyelenggaraan penataan ruang antara PP sudah sesuai
dengan UU;
Sebagaimana petunjuk dalam Lampiran UU 12/2011, sebaiknya norma yang
menyebutkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang diubah dan dimasukkan dalam
Bab I Ketentuan Umum atau tercermin dalam Naskah Akademik.
Pada pasal 51, kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup meliptui:
Kalimat meliputi menunjukkan kumulatif dari semua alternative yang ada, sehingga
pada huruf f, seharusnya kata ‘dan’, bukan ‘atau’.

REKOMENDSI
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√

√
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,
Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.
Terdiri dari 33 Pasal. Status Pasal berlaku seluruhnya
NO
PASAL
ANALISIS
1.
Pasal 2 ayat Pasal ini menyatakan bahwa Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan
(1)
asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

UBAH
V

CABUT

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan
operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh
norma yang berisi pengaturan.
-

2.

3.

Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan
yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan
umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
- Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas diubah, cukup
elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I
Ketentuan Umum.
Pasal 2 ayat - Penyebutan tujuan pengusahaan pariwisata alam tidak diperlukan, karena tidak akan V
(2)
operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam
penjelasan umum dari UU, ketentuan umum atau dalam Naskah Akademiknya.
- Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat
dioperasionalkan.
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan
dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah
Akademik
Pasal 27
Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam V
Pasal 21 dapat dikenai sanksi administratif"

84

NO

PASAL

ANALISIS
- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU PembentukanPeraturan Perundang-undangan,
dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang
memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari
satu pasal sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan
sanksi yang sekaligus memuat sanki pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam
satu bab

UBAH

CABUT

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Hutan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Hutan
Dasar Hukum: Pasal 16 ayat (2), 17 ayat (3), 29 ayat (2), 31, 32, 35, dan 37 UU No. 5 Tahun 1990 ttg Konservasi SDA Hayati &
Ekosistemnya
NO

PASAL

1. Pasal 2

ANALISIS
Penyebutan tujuan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian
ALam(KPA), karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dapat
dituangkan dalam penjelasan umum dalam lampiran undang-undang dan dalam naskah
akademiknya.Jika ketetentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatuperaturan
perundang-undangan, maka dirumuskan dalam salah satu butir pasa1 tentang
ketentuan umum yang terdapat pada petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
V
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NO

PASAL

2. Pasal 3

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH
CABUT

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir pada pasal 1 tentang ketentuan
umum.

V

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Terdiri dari 19 Pasal. Status Pasal berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

1.

Pasal 4

2.

Pasal 8

ANALISIS
- Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi
profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP.
- Perlu dijabarkan lebih lanjut dimana diatur mengenai persyaratan dan tata cara
pemberian lisensi tersebut.
- Maka dari itu dapat ditambahkan didalam menjelaskannya
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan tata
kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh BNSP.
- Pengaturan mengenai pembentukan susunan keanggotaan tesebut perlu dijabarkan
diatur dalam aturan yang mana atau yang seperti apa.
- Maka dari itu dapat dijelaskan kembali secara lengkap

REKOMENDASI
UBAH
CABUT
√

√
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
Terdiri dari 24 Pasal. Status Pasal berlaku seluruhnya.
NO
1.

PASAL

ANALISIS

Pasal 1 ayat - Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah
5
rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan
dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat
jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
- Penjelasan dalam angka 5 tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut PUU mana yang
mengaturnya.

REKOMENDASI
UBAH
CABUT
√

20.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
Terdiri dari 13 Pasal. Status Pasal berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH
CABUT

Memenuhi indikator
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21. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan
Terdiri dari 11 Pasal. Status Pasal berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH
CABUT

Memenuhi indikator

22. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Tingkat Nasional
Terdiri dari 14 Pasal.Status Pasal berlaku seluruhnya
NO

PASAL

1.

Pasal 2

ANALISIS
-

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan tujuan tidak diperlukan, karena tidak
akan operasional (tidak memiliki operator norma).
- Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan
yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan
umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan diubah.

REKOMENDASI
UBAH
CABUT
V
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23. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Terdiri dari 34 Pasal.Status Pasal berlaku seluruhnya
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH
CABUT

Memenuhi indikator

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
Terdiri dari 9 Pasal.Status Pasal berlaku seluruhnya
NO
1.

PASAL
Pasal 5

ANALISIS
-

-

Penyebutan fungsi kebijakan kelautan Indonesia tidak diperlukan, karena tidak akan
operasional (tidak memiliki operator norma). Fungsi dapat dituangkan dalam
penjelasan umum dari UU, ketentuan umum atau dalam Naskah Akademiknya.
Fungsi sifatnya umum (seperti asas, maksud dan tujuan) sehingga tidak perlu
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98
Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri
dalam pasal atau bab.
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan fungsi diubah dan dimasukkan
dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah
Akademik

REKOMENDASI
UBAH
CABUT
V

89

25. Peraturan Presiden Nomor 105/2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia
Terdiri dari 14 Pasal. Status Pasal berlaku seluruhnya
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH
CABUT

Memenuhi indikator

26. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
Terdiri dari 8 Pasal.Status Pasal berlaku seluruhnya
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH
CABUT

Memenuhi indikator
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27. Permenpar No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
Terdiri dari 43 Pasal. Status pasal berlaku seluruhnya
NO

PASAL

1.

Pasal 2

2.

3.

ANALISIS

- Penyebutan tujuan dari pendaftaran usaha pariwisata tidak perlu dirumuskan dalam
satu pasal tersendiri. Melainkan dapat dimasukkan kedalam satu pasal bersama dengan
ketentuan umum yang berisikan pengertian dan singkatan atau akronim.
- Hal ini sesuai dengan No. 98 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan UU.
- Maka dari itu sebaiknya cukup dielaborasi dalam Naskah Akademik atau dimasukkan
kedalam Bab I Ketentuan Umum
Pasal 6 ayat - Menteri dapat menetapkan bidang usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada
(2)
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam ayat ini tidak dijelaskan merujuk kepada PUU yang mana.
- Maka dari itu penjelasannya dapat dianggap kurang jelas.
- Sehingga dapat ditambahkan merujuk kepada PUU yang mana
Pasal 14
- Gubernur, Bupati/Walikota dapat menetapkan jenis usaha dan subjenis usaha lainnya
untuk setiap bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
- Namun tidak dijelaskan merujuk kepada PUU apa dan Nomor berapa
- Sehingga menjadi kurang jelas dalam penyampaiannya
- Maka dari itu dapat ditambahkan lebih lanjut.

REKOMENDASI
UBAH
CABUT
√

√

√
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28. Permenpar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
Terdiri dari 24 Pasal.Status Pasal berlaku seluruhnya
NO
1.

2.

PASAL
Pasal 4

ANALISIS

- Penjelasan mengenai LSU Bidang Pariwisata merupakan LPK yang melakukan Sertifikasi
Usaha Pariwisata seharusnya diletakkan dalam bagian Ketentuan Umum
- Hal ini sesuai dengan Nomor 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
- Maka dari itu letaknya dapat dipindahkan kedalam bagian Ketentuan Umum
Pasal 7 ayat Dalam perpanjangan LSU Bidang Pariwisata, tidak dijelaskan secara rinci mengenai berapa
(3)
lama dapat diperpanjang. Hanya sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Masa
perpanjangan seharusnya dapat diatur secara jelas agar tidak menimbulkan permasalahan
dalam menjalankannya.

REKOMENDASI
UBAH
CABUT
√

√
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BAB IV
ANALISIS EVALUASI BERDASARKAN
KESESUAIAN NORMA DENGAN ASAS MATERIIL

Penilaian kesesuaian norma dimaksudkan untuk memastikan bahwa
ketentuan norma sudah sesuai dengan asas materiil umum peraturan
perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 12
Tahun 2011 dan asas materiil khusus yang harus menjiwai suatu peraturan
perundang-undangan (PUU). Asas materiil umum peraturan perundang
undangan yang disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu:
1) Asas Pengayoman
Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi
memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.
2) Asas Kemanusiaan
Bahwa 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) Asas Kebangsaan
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan
tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Asas Kekeluargaan
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.
5) Asas Kenusantaraan
Bahwa

setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan
materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah
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merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
6) Asas Bhineka Tunggal Ika
Bahwa 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) Asas Keadilan
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8) Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan
Bahwa 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)

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan
kepastian hukum.

10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Kesepuluh asas materiil umum dan asas materiil khusus dari suatu
PUU (jika ada) menjadi variabel penilaian terhadap ketentuan pasal
yang ada dalam masing-masing PUU terkait dengan masalah kehutanan.
Dari variabel tersebut diturunkan lagi menjadi beberapa indikator
penilaian, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi terhadap ketentuan
pasal di maksud.
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Dari 28 PUU terkait Pembangunan Industri Wisata Bahari yang
dianalisis, masih terdapat ketentuan pasal yang tidak sesuai dengan
asas materiil. Berikut data hasil penilaian PUU terkait masalah
pembangunan industri wisata bahari, yang ditinjau dari dimensi
kesesuaian norma dengan asas materiil:
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1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
NO

PASAL

1
1.

2
.........

KETERKAITAN
DENGAN
VARIABEL
3
Kekeluargaan

2.

......

Kebangsaan

ANALISIS
INDIKATOR
4
- Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
dapat
menyebabkan
tidak
terjaminnya
pemberian
peluang kepada
masyarakat
dalam
memberikan
pendapat
terhadap
pengambilan
keputusan;
-

Tidak
ditemukannya
ketentuan
yang
mendorong

REKOMENDASI

5
Dalam UU Kepariwisataan belum mengatur mengenai
partisipasi msayarakat
agar masyarakat mudah
memberikan informasi kepada pemerintah tentang
kepariwisataan; mendorong masyarakat untuk
berperan
aktif
dalam
penyelenggaraan
kepariwisataan; mengembangkan pelembagaan dan
mekanisme
pengambilan
keputusan
yang
memungkinkan kelompok atau organisasi masyarakat
dapat terlibat secara efektif. Bentuk partisipasi ini
mislanya keikutsertaan dalam penyusunan peraturan ,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
sampai
dengan
evaluasi.
Caranya
dengan
musyawarah, konsultasi publik, kemitraan atau
penyampaian aspirasi melalui e-gov. Oleh karena itu
perlu ditambahkan ketentuan terkait Partisipasi
Masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum.
Dalam UU kepariiwstaan ini , konsep komponen 4A (
Attraction, Ammenity, Accesibility dan Anciliary)
belum diatur tersendiri meskipun dalam Ketentuan
Umum (lihat Pasal 1 angka 6) sudah disinggung,
padahal komponen tersebut harus ada dalam obyek

TETAP
6

UBAH
7
v

CABUT
8

v
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
VARIABEL
3

ANALISIS
INDIKATOR
4
peningkatan
kemandirian
bangsa dan
adanya
ketentuan
yang
mendorong
kesejahteraan
bangsa.

REKOMENDASI

5
pariwisata untuk pengembangan pariwisata dan
dikembangkan juga di dunia. Memberikan arahan
kepada Daerah apabila ingin mengembangkan
pariwisata harus mengembangkan komponen 4A tsb,
dengan berhasilnya pemerintah mengembangkan
konsep 4A tersebut akan menghasilkan kontribusi
investasi yang besar bagi pemerintah, sehingga
pemerintah bisa mandiri otomatis masyarakatnyapun
akan sejahtera.

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

4A (Attraction, Amenity, Accessibility, Ancilliary)
A. Attraction(Atraksi)
Attraction merupakan atraksi wisata yang bisa
dinikmati oleh wisatawan di suatu destinasi wisata
yang mencakup alam, budaya, dan buatan.
B. Amenity(Fasilitas)
Amenity merupakan akomodasi yang mencakup
sarana dan prasarana, akomodasi merupakan
bangunan yang didirikan secara komersial seperti
hotel, homestay, villa, resort dan lainnya, dimana
terdapat kamar tidur dan fasilitas penunjang seperti
sarana dan prasarana.
C. Accessibility(Aksesibilitas)

97

NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
VARIABEL
3

ANALISIS
INDIKATOR
4

REKOMENDASI

5
Accessibility merupakan akses menuju suatu daerah
atau suatu destinasi, aksesibilitas mencakup
transportasi darat dan laut, udara, komunikasi,
jarringan telepon, dan jaringan internet.

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

D. Ancilliary (Pelayanan Tambahan)
Ancilliary merupakan hal–hal yang mendukung
sebuah
kepariwisataan,
seperti
lembaga
pengelolaan, Tourist Information,Travel Agent dan
stakeholder yang berperan dalam kepariwisataan.
Perlu ditambahkan ketentuan terkait konsep 4A
untuk mengisi kekosongan hukum.
3.

Pasal 5

Pengayoman

- Adanya
Pasal 5 UU kepariwisataan memuat prinsip
ketentuan yang
penyelenggaraan kepariwisataan. Prinsip prinsip
menjamin
tersebut perlu ditambahkankan :
perlindungan
- Prinsip untuk memberikan kemudahan kepada para
masyarakat
pengusaha lokal dalam sekala kecil, dan menengah
- Adanya
(Program pendidikan yang berhubungan dengan
ketentuan yang
kepariwisataan harus mengutamakan penduduk
menjamin
lokal dan industri yang berkembang pada wilayah
keberlanjutan
tersebut harus mampu menampung para pekerja
generasi kini dan
lokal sebanyak mungkin).
generasi yang
- Prinsip bahwa pembangunan pariwisata harus

v
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
VARIABEL
3

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR
4
akan datang

-

-

5
mampu menjamin keberlanjutan, memberikan
keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak
merugikan generasi yang akan dating (Adanya
anggapan bahwa pembangunan pariwisata
berpotensi merusak lingkungan jika dihubungkan
dengan peningkatan jumlah wisatawan dan
degradasi daerah tujuan pariwisata adalah sesuatu
yang logis).
Prinsip adanya keterbukaan terhadap penggunaan
sumber daya seperti penggunaan air bawah tanah,
penggunaan lahan, dan penggunaan sumberdaya
lainnya harus dapat dipastikan tidak disalah
gunakan.
Prinsip adanya program peningkatan sumberdaya
manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan
sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata
sehingga dapat dipastikan bahwa para pekerja siap
untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas yang
telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masingmasing sehingga program sertifikasi akan menjadi
pilihan yang tepat.

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

Jadi Pasal 5 sudah memenuhi variable pengayoman
hanya perlu ditambahkan beberapa prinsip.
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
NO
1
1.

2.

PASAL
2
Pasal 7

Pasal 48

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Keseimbanga Mengedepankjan
n, keserasian prinsip kehatidan
hatian
keselarasan

Kebangsaan

Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
dapat
menyebabkan
tidak

ANALISIS
5
Perencanaan pengelolaan WP3K yang cukup
terperinci mencerminkan asas keberlanjutan, dengan
indikator kewajiban perencanaan pengelolaan
didasarkan prinsip kehatihatian.
Namun pada ayat (2) (3) (4) (5), berpotensi konflik
karena tidak harmonis dengan UU23/2014 ttg Pemda,
khususnya pada Lampiran UU 23/2014 mengenai
pembagian urusan pemerintahan konkuren sub
bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (huruf Y
no. 1) , pada lampiran ini tidak memberikan tugas
perencanaan WP3K kepada Pemda. Untuk itu, pasal 7
ayat (2) (3) (4) dan (5) perlu dilakukan revisi, jika
memang perencanaan WP3K oleh Pemda masih
dibutuhkan.
Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan,
pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat bekerja sama
dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional,
maupun di tingkat internasional.
Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan

REKOMENDSI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

√
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NO

PASAL

1

2

3.

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
terbatasnya
keikutsertaan
pihak asing

ANALISIS
5
penyuluhan dapat bekerjasama dengan berbagai
pihak, termasuk pihak asing. Namun tidak mengatur
pembahasan keikutsertaan asing dalam pemberian
pendidikan, pelatihan, penyuluhan di WP3K. Maka
perlu ditambahkan mengenai pembatasn tersebut,
berupa persyaratan dan perizinan

REKOMENDSI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
NO

1
3.

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
2
3
4
Pasal 3
Kebangsaa
- Adanya
huruf f dan n
ketentuan yang
h
mengatur
tentang
pembatasan
keikutsertaan
pihak asing
-

ANALISIS
5
Pasal 3
Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk:
f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang
Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan
mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam
mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal
dan terpadu;
g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi
seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan
h. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai
dengan hukum laut internasional untuk kepentingan

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
7
8
√
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDSI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

bangsa dan negara.
Ketentuan ini mencerminkan prinsip Kebangsaan
dengan indikator pembatasan keikutsertaan asing
dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan
peningkatan kesempatan dalam negeri dalam rangka
kesejahteraan dan kemandirian bangsa.
Namun demikian, Penyebutan tujuan
penyelenggaraan kelautan tidak diperlukan disebut
dalam norma, karena tidak akan operasional (tidak
memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan
dalam penjelasan umum dan naskah akademiknya.
Jika memang penyebutan ini sangat diperlukan maka
harus dengan penulisan norma yang standar.
Sebaiknya direvisi.
4.

Pasal 27

Keadilan,
Ketertiban
Dan
Kepastian
Hukum

- Adanya
ketentuan yang
mengatur
peluang yang
sama bagi setiap
warga negara
untuk
mendapatkan
akses
pemanfaatan

Pasal 27
(4) Jasa maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal
tenggelam;
c. pengerukan dan pembersihan alur pelayaran;
d. reklamasi;
e. pencarian dan pertolongan;
f. remediasi lingkungan;

√
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
sumber daya.
- Adanya
ketentuan yang
menjamin
penggantian
kerugian kepada
masyarakat
terkena dampak
negatif.
- Adanya
ketentuan yang
jelas mengenai
tindakan yang
harus diambil
atas peraturanperaturan yang
bertentangan
atau tumpang
tindih.
- Adanya
ketentuan yang
jelas mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan dan
penegakan

ANALISIS
5
g. jasa konstruksi; dan/atau
h. angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan
antarpulau.

REKOMENDSI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

Dalam pasal tersebut terjadi ambiguitas kegiatan
reklamasi. Pengaturan reklamasi telah digunakan oleh
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum
sehingga berpotensi tumpang tindih dan destruktif.
Reklamasi memiliki dampak positif dan negatif antara
lain penataan daerah pantai,pengembangan wisata
bahari, peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut,
peningkatan potensi banjir serta rusaknya habitat laut
dan ekosistemnya. Oleh karena itu sudah seharusnya
regulasinya diatur secara tegas dan jelas untuk
meminimalkan potensi masalah yang akan timbul
dikemudian hari.
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NO

PASAL

1

2

4.

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
hukum.

ANALISIS

REKOMENDSI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

5

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
NO

1.

PASAL

VARIABEL

Pasal 249-251
Ketertiban Dan
(kecuali
butir Kepastian Hukum
ketentuan /frasa
yang
tlh
dibatalkan MK)

INDIKATOR

ANALISIS

Adanya ketentuan yang Pasal 249 menyatakan bahwa perkada yang sudah
menjamin
prosedur ditetapkan dalam waktu 7 hari harus diserahkan
yang jelas dan efisien
kepada Gubernur/Menteri untuk dinilai apakah
bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi,
kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Jika lebih dari
7 hari tidak menyerahkan dikenakan sanksi. Dalam hal
hasil penilaian tersebut (mnrt pasal 251) perda yang
bertentangan dengan ketiga unsure dimaksud, maka
perda/perkada tersebut akan dibatalkan. Namun tidak
diatur berapa lama Gubernur/Menteri harus
menyelesaikan penilaian Perda / perkada tersebut,
sehingga perlu dibatalkan.

REKOMENDSI
UBAH CABUT
√
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5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
VARIABEL
INDIKATOR
1. Pasal 10 ayat Kenusantaraan
Pembagian kewenangan Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan tugas pembantuan
(4)
antara pusat dan
itu apa.
daerah
Oleh karena itu ditambahkan maksud dari tugas
pembantuan sehingga ada kejelasan pembagian
kewenangannya.

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
V

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
NO
1
5.

PASAL
2
Pasal 28

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kepastian
- Adanya
Hukum
ketentuan yang
jelas mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan dan
penegakan
hukum.

ANALISIS
5
Pasal 28
(1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh:
a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi Badan
Usaha yang berdomisili dalam wilayah
kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan
dalam wilayah kabupaten/kota;
b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi Badan
Usaha yang berdomisili dalam
wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan
antarkabupaten/kota dalam
wilayah provinsi; atau
c. Menteri bagi Badan Usaha yang melakukan kegiatan
pada lintas pelabuhan
antarprovinsi dan internasional.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√
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NO

PASAL

1

2

6.

Pasal 29

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kebangsaan

- Adanya
ketentuan yang
mengatur
tentang
pembatasan
keikutsertaan
pihak asing

ANALISIS
5
….
Pembagian kewenangan pemberian izin oleh
Pemerintah Pusat, Pemrov dan Pemkab/Kota, merujuk
pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pembagian
urusan pemerintahan konkuren bidang pelayaran,
agar memenuhi asas kepastian hukum.
Pasal 29
(1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) Badan Usaha wajib memiliki kapal berbendera
Indonesia dengan ukuran sekurangkurangnya
GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).
(2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau
Badan Usaha dapat melakukan kerja
sama dengan perusahaan angkutan laut asing atau
badan hukum asing atau warga negara
asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture)
dengan membentuk perusahaan
angkutan laut yang memiliki kapal berbendera
Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) unit
kapal dengan ukuran GT 5000 (lima ribu Gross
Tonnage) dan diawaki oleh awak
berkewarganegaraan Indonesia.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

√
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NO

PASAL

1

2

7.

Pasal 54

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kebangsaan,
kenusantaraa
n

- Adanya
ketentuan yang
mengatur
tentang
pembatasan
keikutsertaan
pihak asing
- Adanya
ketentuan yang
mengedepankan
kepemilikan dan
keikutsertaan
nasional

ANALISIS
5
Ketentuan ini tidak mengedepankan kepemilikan
nasional/prioritas nasional. Syarat-syarat perusahaan
asing/badan hukum asing/warganegara asing yang
boleh bekerjasama dengan kapal Indonesia yang
memiliki izin usaha angkutan laut perlu diatur, agar
terlindungi oleh asas Kebangsaan yang ingin
mengedepankan kepemilikan nasional.
Kebolehan usaha dengan kerjasama dengan badan
hukum asing/perusahaan asing/warga negara asing,
harus dilihat dampak dan efektivitasnya
Pasal 158
(2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:
c. kapal milik badan hukum Indonesia yang
merupakan usaha patungan yang mayoritas
sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
Kalau tidak dibatasi, maka negara lain yang lebih maju
dengan kemampuan modal yang lebih besar akan
menguasai prospek bisnis dalam industri tersebut.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

√

UU ini hanya mengatur kewajiban kepemilikan
mayoritas saham kapal badan hukum Indonesia harus
dipegang warga negara Indonesia. Ketentuan divestasi
atau peralihan kepemilikan saham milik asing lebih
dari 50 persen dalam perusahaan pelayaran nasional
perlu diatur secara tegas dalam Undang-Undang
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NO

PASAL

1

2

8.

12

Pasal 114

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kenusantara
an

 Adanya
ketentuan yang
mengedepanka
n kepemilikan
dan
keikutsertaan
nasional

ANALISIS
5
Pelayaran. Tanpa ada aturan tersebut, pemegang
saham asing berpotensi mengartikan saham yang
dipegangnya tidak perlu dialihkan. Akibatnya,
perusahaan pelayaran nasional dan lokal sulit
berkembang karena harus bersaing dengan
perusahaan yang memiliki saham asing dengan modal
besar. Sementara, sebelum adanya UU tersebut,
banyak kapal nasional yang mayoritas sahamnya
dimiliki asing. Sehingga UU tersebut tidak mengatur
ketentuan peralihan yang mewajibkan pemegang
saham asing pada perusahaan pelayaran nasional
untuk melakukan divestasi saham yang dimilikinya.12
Pasal 114
Peran pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 dilakukan untuk memberikan manfaat
bagi pemerintah daerah.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

√

Peran pelabuhan untuk memberi manfaat bagi
Pemda. Peran pelabuhan sebagaimana pasal 68 pada
hakekatnya untuk kepentingan masyarakat, yang
dikelola oleh Pemda, karena pembangunan

http://www.gresnews.com/berita/hukum/00106-uu-pelayaran-digugat-perlu-aturan-peralihan-saham-asing-pada-perusahaan-pelayaran-nasional/0/
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
infrastrukur bagi fasilitas umum seharusnya memang
diperuntukan untuk memenuhi kepentingan dan
kebutuhan masyarakatnya. Oleh karenanya, pasal 114
perlu mempertegas bahwa peran pelabuhan dapat
dilakukan dan dimanfaatkan oleh Pemda, untuk
sebesar-besarnya kepentingan masyarakat pengguna
pelabuhan, agar memenuhi asas pengayoman.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
NO
1
1.

PASAL
2
Pasal 2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Keseimbangan,
 Tidak ada
Keserasian dan
ketentuan yang
Keselarasan
memberikan
pembatasan
individu

ANALISIS
5
Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan
perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia.
Pasal 2 ini hanya memberikan hak kepada warga
negara Indonesia untuk melakukan perjalanan keluar
dan masuk wilayah Indonesia tanpa mengatur
mengenai pembatasan hak dan kewajibannya.
Pasal ini perlu diubah rumusannya supaya
pemaknaannya tidak terlepas dari peraturan lain yang
mengatur mengenai pembatasan hak dan
kewajiban.
Rumusan yang diusulkan adalah: “Setiap warga negara
Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan

REKOMENDSI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8
√
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2.

Pasal 7 ayat Kekeluargaan
(1) dan ayat
(2)

3.

Pasal 11 ayat Kebangsaan
(1)

masuk Wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan”
(1) Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan
 Tidak
mengelola
Sistem
Informasi
Manajemen
ditemukannya
Keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan Fungsi
ketentuan yang
Keimigrasian di dalam atau di luar Wilayah
menyebabkan
Indonesia.
terjaminnya
akses informasi (2) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat
diakses
oleh
instansi
dan/atau
lembaga
publik.
pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Di dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan
“sistem informasi manajemen keimigrasian” tetapi
sisitem informasi tersebut hanya digunakan untuk
menyatukan dan menghubungkan sistem informasi
pada seluruh pelaksana Fungsi Keimigrasian secara
Terpadu sebagaimana disebutkan didalam penjelasan
pasal 7. Dengan demikian tidak terlihat adanya
pengaturan sistem informasi yang dapat diakses oleh
publik.
Pasal ini perlu diubah rumusannya agar menyebutkan
secara jelas bahwa: “Sistem Informasi Manajemen
Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau
lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan
fungsinya serta masyarakat secara luas terkait
informasi keimigrasian yang tidak bersifat rahasia”.
“Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat
 Tidak
memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat
ditemukannya
ketentuan yang kepada Orang Asing”.

√

√
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mengatur
tentang
pembatasan
pengaruh asing

Keadaaan darurat” sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 11 ayat (1) berpotensi menimbulkan
pemaknaaan adanya pengaruh asing, misalnya
tekanan asing yang menghendaki dikeluarkannya
tanda masuk terhadap orang asing tertentu untuk
kepentingan mereka.
Namun, dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) telah ada
pembatasan dimana dikatakan bahwa yang dimaksud
dengan “keadaan darurat” meliputi adanya alat
angkut yang mendarat di Wilayah Indonesia dalam
rangka
bantuan
kemanusiaan
(humanitarian
assistance) pada daerah bencana alam di Wilayah
Indonesia (national disaster) atau dalam hal terdapat
alat angkut yang membawa Orang Asing berlabuh
atau mendarat di suatu tempat di Indonesia karena
kerusakan mesin atau cuaca buruk, sedangkan alat
angkut tersebut tidak bermaksud untuk berlabuh atau
mendarat di Wilayah Indonesia.
Penjelasan ini telah mengeliminir potensi pengaruh
asing sebagaimana dikhawatirkan diatas. Namun,
sayangnya pembatasan tersebut hanya dituangkan
dalam pembatasan yang memiliki daya ikat kurang
kuat jika dibandingkan dengan pengaturan dalam
batang tubuh. Dengan demikian akan lebih baik jika isi
penjelasan pasal 11 ayat (1) tersebut dijadikan
sebagai salah satu pasal dalam batang tubuh, bukan
sebagai penjelasan.
Dengan demikian pasal ini perlu diubah dengan
menambahkan ketentuan lebih jelas mengenai
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“keadaan darurat” yang dimaksud sebagiamana
dalam penjelasan menjadi pasal tersendiri dalam
batang tubuh atau menambahkan penjelasan pasal
tersebut dalam rumusan pasal 11 (1).
4.

Pasal 14

Keseimbangan,
 Tidak ada
Keserasian dan
ketentuan yang
Keselarasan
memberikan
pembatasan
individu

Pasal 14
(1) Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak
masuk Wilayah Indonesia.
(2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen
Perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau
status kewarganegaraannya, yang bersangkutan
harus memberikan bukti lain yang sah dan
meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang
bersangkutan adalah warga negara Indonesia.

√

Hak yang diberikan oleh pasal 14 ayat (1) yang
mengatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia
tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia” pada
dasarnya telah dibatasi oleh pasal 14 ayat (2). Meski
demikian pembatasan yang diatur dalam pasal 14 ayat
(2) tersebut masih perlu dilengkapi dengan
pertimbangan lain sebagaimana diatur dalam UU
Kewarganegaraan, dalam hal misalnya warga negara
tersebut bergabung dengan militer negara lain atau
pelanggaran-pelanggaran lain yang diatur oleh UU
Kewarganegaraan atau UU lain yang terkait. Oleh
karena itu rumusan pasal 14 ayat (2) sebagai
pembatasan hak yang diatur dalam pasal 14 ayat (1)
perlu diubah dengan menambahkan ketentuan-
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ketentuan lain yang terkait dengan masalah
pelanggaran kewarganegaraan. Oleh karena itu, pasal
ini perlu diubah rumusannya agar pemaknaannya
tidak terlepas dari pasal-pasal atau peraturan lain
yang mengatur mengenai pembatasan hak dan
kewajiban warga negara.

8. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
NO

PASAL

1
1.

2
Pasal 1 angka 3
Pasal 3 huruf d
dan g
Pasal 116

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Pengayoman
Adanya
ketentuan
yang menjamin perlindungan masyarakat

ANALISIS
5
Asas sudah tercermin dalam pasal-pasal

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√

Pasal 1 angka 3
Industri hijau adalah industri yang dalam proses
produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan
efektifitas penggunaan sumber daya secara
berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan
pembangunan industry dengan kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat.
Pasal 3 huruf d
mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang
sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan
industry oleh satu kelompok atau perseorangan
yang merugikan masyarakat.
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
Pasl 3 huruf g
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat secara berkeadilan.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Pasal 116
(1) Masyarakat berhak mendapatkan perlindungn
dari dampak negative kegiatan usaha industri.
(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat
seagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan
perundang-undangan.

2.

3.

Pasal 1 angka
18

Pengayoman

Adanya
ketentuan
yang menjamin keberlanjutan generasi kini
dan generasi yang
akan datan

Pengayoman

Adanya
ketentuan
yang menjamin ketertiban umum

Pasal 27, 28, 29 tentang tenaga kerja asing
Belum tercermin, perlu ada pasal yang mengatur
bahwa pembangunan industri harus memperhatikan
pembangunan lingkungan yang berorientasi pada
lingkungan local agar tetap bersih, lestari dan
berkelanjutan.
Sudah tercermin
Pasal 1 angka 18
Standarisasi
adalah
proses
merumuskan,
menetapkan,
menerapkan,
memelihara,
memberlakukan, dan mengawasi standar bidang
industry yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja
sama dengan semua pemangku kepentingan.

√

√
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NO

PASAL

1

2

4.

5.

Pasal 84

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5

Kemanusiaan

Adanya
ketentuan
yang menjamin kemerdekaan berserikat
dan berkumpul

Tidak tercermin

Kebangsaan

Adanya
ketentuan
Tercermin dalam Pasal 84
yang mengatur ten- Pasal 84
tang pembatasan ke- (1) Industri Strategis dikuasai oleh negara.
ikutsertaan asing
(2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas Industri yang:
a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi
kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup
orang banyak;
b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah
sumber daya alam strategis; dan/atau c.
mempunyai
kaitan
dengan
kepentingan
pertahanan serta keamanan negara.
(3) Penguasaan Industri Strategis oleh negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:
a. pengaturan kepemilikan;
b. penetapan kebijakan;

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
c. pengaturan perizinan;
d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan
e. pengawasan.
(4) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dilakukan melalui:
a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah;
b. pembentukan usaha patungan antara
Pemerintah dan swasta; atau c. pembatasan
kepemilikan oleh penanam modal asing.
(5)
Penetapan kebijakan Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling
sedikit meliputi:
a. penetapan jenis Industri Strategis;
b. pemberian fasilitas; dan c. pemberian
kompensasi kerugian.
(6) Izin usaha Industri Strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan oleh
Menteri.
(7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah
produksi, distribusi, dan harga produk.
(8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
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NO

PASAL

1

2

6.

7.

Pasal 115

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kekeluargaan

Adanya
ketentuan
yang menjamin pelaksanaan musyawarah
untuk
mencapai
mufakat dalam pengambilan keputusan.

Kekeluargaan

Adanya
ketentuan
yang menjamin pelibatan seluruh pihak
berdampak
dalam
pembentukan
kebijakan.

ANALISIS
5
huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai
objek vital nasional dan pengawasan distribusi.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Tidak tercermin

Pasl 115, sudah tercermin
Pasal 115
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam
perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
pembangunan Industri.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta
masyarakat
dalam
pembangunan
Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Peraturan Menteri.
8.

Pasal 44

Kenusantaraan

Adanya
ketentuan
Pasal 44, sudah tercermin
yang mengedepankan Pasal 44
kepentingan nasional.
(1)
Pemerintah
memfasilitasi
ketersediaan
pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan
Industri. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan.
(3) Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada
Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha
milik negara dan badan usaha milik daerah.
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan dalam bentuk:
a. pemberian pinjaman;
b. hibah; dan/atau
c. penyertaan modal. Pasal

9.

Pasal 84

Kenusantaraan

Adanya
ketentuan
yang mengedepankan
kepemilikan
dan
keikutsertaan nasional

Pasal 84, sudah tercermin
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NO

PASAL

1
10.

2

11.

Pasal 84

12.

Pasal 3 huruf e

KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
3
4
5
Bhineka
Memperhatikan
ke- Belum tercermin, khususnya masyarakat hukum adat
Tunggal Ika
ragaman
penduduk,
agama,
suku
dan
golongan,
kondisi
khusus daerah serta
budaya nasional
Keadilan
Adanya
ketentuan
Pasal 84, sudah tercermin
yang
mengatur
peluang yang sama
bagi setiap warga
Negara
untuk
mendapatkan
akses
sumber daya.
Kesamaan
Kedudukan
Dalam Hukum
dan
Pemerintahan

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Adanya
ketentuan Pasal 3, sudah terpenuhi
yang menjamin non Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:
diskriminasi,
baik a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan
secara
eksplisit, penggerak perekonomian nasional;
maupun implisit
b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur
Industri;
c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing,
dan maju, serta Industri Hijau;
d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang
sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan
Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang

119

NO

PASAL

1

2

13.

Pasl 112

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
merugikan masyarakat;
e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan
kesempatan kerja;
f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke
seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan
memperkukuh ketahanan nasional; dan
g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Ketertiban dan Adanya
ketentuan
Terpenuhi
Kepastian
yang jelas mengenai
Hukum
koordinasi
Pasal 112
(1) Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dibentuk Komite Industri Nasional.
(2) Komite Industri Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diketuai oleh menteri, yang
beranggotakan menteri terkait, kepala lembaga
pemerintah nonkementerian yang berkaitan dengan
Industri, dan perwakilan dunia usaha.
(3) Komite Industri Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka
pembangunan Industri yang memerlukan dukungan
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NO

PASAL

1

2

14.

Pasal 23

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
lintas sektor dan daerah terkait dengan:
1. pembangunan sumber daya Industri;
2 pembangunan sarana dan prasarana Industri;
3. pemberdayaan Industri;
4. perwilayahan Industri; dan
5. pengamanan dan penyelamatan Industri;
b. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil
koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. melakukan koordinasi pelaksanaan kewenangan
pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri
tertentu dalam rangka pembinaan, pengembangan,
dan pengaturan Industri; dan
d. memberi masukan dalam pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional, Kebijakan Industri Nasional, dan Rencana
Kerja Pembangunan Industri. (4) Ketentuan mengenai
susunan organisasi dan tata kerja Komite Industri
Nasional diatur dalam Peraturan Presiden

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Adanya
ketentuan
Terpenuhi
yang jelas mengenai Pasal 23
penyelesaian konflik
(1) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (4) huruf d merupakan tenaga ahli yang
berperan untuk membantu, memberi saran, dan
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NO

PASAL

1

2

15.

Pasal 25

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Adanya
ketentuan
yang jelas mengenai
sanksi
terhadap
pelanggaran

ANALISIS
5
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku
Industri dan pembina Industri.
(2) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memiliki keterampilan teknis,
administratif, dan manajerial sesuai dengan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang
Industri.
(3) Konsultan Industri asing yang dipekerjakan di
Indonesia harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia di bidang Industri.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Terpenuhi
Pasal 25
(1) Menteri menyusun Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia di bidang Industri.
(2) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di
bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas
usul Menteri.
(3) Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia di bidang Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
sejak diterima usulan Menteri.
(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak
ditetapkan, Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dinyatakan berlaku oleh Menteri sampai dengan
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(5) Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri,
Menteri
menetapkan
pemberlakuan
Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib.
(6) Dalam hal Menteri menetapkan pemberlakuan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara
wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan
Industri wajib menggunakan tenaga kerja Industri
yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia
(7)oPerusahaan Industri dan/atau Perusahaan
Kawasan Industri yang tidak menggunakan tenaga
kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
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NO

PASAL

1

2

16.

Keseimbangan
, Keserasian,
dan
Keselarasan

17.

18.

19.

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Pasal 1 angka
4 dan 6

ANALISIS
5
d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha
Kawasan Industri; dan/atau
e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha
Kawasan Industri. (8)0Ketentuan mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif dan besaran denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adanya
ketentuan
yang mengedepankan
fungsi
kepentingan
umum
Adanya
ketentuan
yang mengedepankan
prinsip kehati-hatian

Belum tercermin

Adanya
ketentuan
yang
memberikan
pembatasan
pada
kepemilikan individu
dan korporasi.

Belum tercermin

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Belum tercermin

Ketertiban dan Adanya
ketentuan Pasal 1 angka 4
Kepastian
yang jelas mengenai Industri Strategis adalah industri yang penting bagi
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
REKOMENDSI
ASAS
INDIKATOR
TETAP UBAH CABUT
3
4
5
6
7
8
Hukum
pihak yang melakukan negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak,
pengawasan
dan meningkatkan atau menghasilkan nilai sumber daya
penegakan hukum
alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan
kepentingan pertahanan serta keamanan negara
dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
Contoh: PT PLN (Persero) merupakan perusahaan
milik BUMN sebagai satu-satunya perusahaan yang
memasok kebutuhan listrik bagi negara.

Pasal 1 angka 6
Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan
kegiatan Industri.
Contoh: PT Asuransi Jiwasraya, PT Bank Rakyat
Indonesia, PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan
contoh dari perusahaan industri yang bergerak dalam
bidang jasa dalam hal asuransi, perbankan, dan
ekspedisi.
Dipenjelasan tertulis cukup jelas, khususnya Pasal 1
angka 6.
saran: perlu ada penjelasan lebih lanjut.
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
Bahwa Transportasi menjadi tuntutan masyarakat
nasional saat ini, sehingga pemerintah berupaya
supaya menyediakan sarana tersebut dengan
maksimal. Untuk itu industry transportasi menjadi hal
yang utama harus diusahakan oleh Indonesia.
Terutama
Pengembangan
saranaprasarana
transportasi darat, laut, dan udara. Industri jasa
angkutan darat sebagai bagian penting dari gerbong
penggerak ekonomi nasional juga akan semakin kuat.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

kalau dilihat di Pasal 1 angka 4, industry transportasi
sudah tersirat, tetapi perlu dipertegas di Pasal 1 angka
6 perlu penjelasan yang termasuk disini adalah jasa
asuransi, perbankan, ekspedisi, transportasi.
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9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
NO

PASAL

1.

Pasal 37

2.

Pasal 40
ayat (2)

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL
INDIKATOR
Kemanusiaan Jaminan
terhadap
keikutsertaan
masyarakat lokal

Keseimbanga
n, keserasian,

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT
√

Pada ayat (1) dinyatakan bahwa tentang “peran serta rakyat”. Peran
serta yang dimaksud menunjukkan bahwa masyarakat berada di
posisi menerima keputusan atau kebijakaan konservasi dan harus
diarahkan, digerakkan, diberi penyuluhan dan pendidikan supaya
sadar akan konservasi. Pengertian peran serta ini faktanya tidak
dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam
praktek konservasi di lapangan. Karena permasalahannya bukan
mengajak masyarakat untuk sadar konservasi, namun menempatkan
masyarakat langsung sebagai pelaku dan mitra dalam upaya
konservasi itu sendiri.
Dalam prakteknya di lapangan, rakyat seringkali dijadikan sebagai
korban dalam penunjukan atau penetapan suatu wilayah menjadi
kawasan konservasi, baik Cagar Alam, Suak Margasatwa, Taman
Wisata Alam, Taman Hutan Raya, maupun Taman Nasional.
Masyarakat di sekitar wilayah konservasi tidak dilibatkan secara aktif
dalam penunjukkan atau penetapan tersebut, hak dan kearifan
masyarakat sering kali diabaikan dalam pengelolaan kawasan
konservasi tersebut.
Bahkan di beberapa lokasi, masyarakat yang sudah lama tinggal di
dalam kawasan konservasi diusir akibat penunjukan atau penetapan
tersebut. Konflik di dalam kawasan konservasi Indonesia tidak dapat
terelakkan karena menempatkan rakyat atau masyarakat di dalam
dan sekitar konservasi bukan menjadi bagian dalam pengelolaan
konservasi.
Adanya
Ancaman pidana bagi yang melanggar paling lama 5 (lima) tahun dan v
ketentuan yang denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dengan
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NO

PASAL
dan ayat
(3)

KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
REKOMENDSI
VARIABEL
INDIKATOR
UBAH CABUT
dan
mengedepankan belum adanya kasus yang dikenakan dengan ancaman tersebut,
keselarasan
prinsip kehati- membuktikan bahwa kebijakan yang ada tidak enforceability
hatian
(memiliki daya paksa). Demikian juga ancaman tersebut tidak
membuat jera atau takut bagi pelanggar ketentuan tersebut. Hal ini
ditunjukkan dengan masih maraknya kegiatan illegal logging di
kawasan konservasi. Kondisi ini juga lebih didorong tidak jelasnya
kepastian hukum.

10. Undang-Undang Nomor No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
NO

PASAL

1.

Pasal 4

2.

Pasal 5

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

INDIKATOR

Keadilan

Salah satu tujuan
pembangunan
Ketenagakerjaan
yaitu mewujudkan
pemerataan
kesempatan kerja

Setiap tenaga kerja
memiliki
kesempatan yang
sama tanpa

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP

Bahwa
tujuan
pembangunan
Ketenagakerjaan diarahkan untuk
mewujudkan
pemerataan
kesempatan kerja dan penyediaan
tenaga kerja yang sesuai dengan
kebutuhan pembangunan nasional
dan daerah sehingga keadilan bagi
seluruh masyarakat untuk bekerja
sudah terpenuhi.
Bahwa dalam upaya untuk bekerja
semua masyarakat yang sudah
memenuhi syarat umur produktif
diberikan kesempatan yang sama

UBAH

CABUT

√

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

INDIKATOR
diskriminasi

3.

Pasal 6

4.

Pasal 7

Pengayoman

5.

Pasal 8

Keseimbangan,
keserasian, dan
keselarasan

ANALISIS

Setiap pekerja
berhak
memperoleh
perlakuan yang
sama tanpa
diskriminasi
Perencanaan
tenaga kerja
bertujuan untuk
memberikan
perlindungan untuk
ketenteraman
masyarakat.
Perencanaan
tenaga kerja
mencerminkan
keseimbangan,
keserasian, dan
keselarasan antara
kepentingan
individu,
masyarakat dan
kepentingan

REKOMENDASI
TETAP

tanpa diskriminasi sehingga keadilan
bagi masyarakat yang ingin bekerja
sudah dijamin dalam pasal ini.
Bahwa dalam bekerja semua warga
negara
yang
sedang
bekerja
memperoleh perlakuan yang sama
tanpa diskriminasi dari pengusaha.
Ketentuan dalam pasal ini sudah
sesuai dengan asas materi muatan.
Bahwa
pemerintah
menetapkan
kebijakan dan menyusun perencanaan
tenaga kerja yang bertujuan untuk
memberikan
perlindungan
bagi
ketentraman masyarakat. Ketentuan
dalam pasal ini sudah sesuai dengan
asas materi muatan
Bahwa perencanaan tenaga kerja
disusun
untuk
menjaga
keseimbangan,
keserasian
dan
keselarasan
antara
kepentingan
individu dengan individu, individu
dengan
masyarakat
dan
juga
kepentingan bangsa dan negara.
Ketentuan dalam pasal ini sudah
sesuai dengan asas materi muatan.

UBAH

CABUT

√

√

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

6.

Pasal 9

Kesamaan
kedudukan
dalam hukum
dan
pemerintahan

7.

Pasal 10

Keseimbangan,
keserasian, dan
keselarasan

ANALISIS

INDIKATOR
bangsa dan negara
Pelatihan kerja
diselenggarakan
bagi seluruh
masyarakat yang
sudah memasuki
usia produktif
tanpa
membedakan
berdasarkan latar
belakang antara
lain agama, suku,
ras, golongan,
gender, atau status
sosial.
Perencanaan
tenaga kerja
mencerminkan
keseimbangan,
keserasian, dan
keselarasan antara
kepentingan
individu,
masyarakat dan
kepentingan
bangsa dan negara

REKOMENDASI
TETAP

Bahwa
pelatihan
kerja
diselenggarakan dan diarahkan untuk
membekali,
meningkatkan,
dan
mengembangkan kompetensi kerja
guna meningkatkan kemampuan,
produktivitas, dan kesejahteraan yang
berarti seluruh masyarakat yang
sudah memasuki usia produktif tanpa
membedakan
berdasarkan
latar
belakang antara lain agama, suku, ras,
golongan, gender, atau status sosial
berhak mengikuti pelatihan kerja.
Ketentuan dalam pasal ini sudah
sesuai dengan asas materi muatan.
Bahwa perencanaan tenaga kerja
disusun
untuk
menjaga
keseimbangan,
keserasian
dan
keselarasan
antara
kepentingan
individu dengan individu, individu
dengan
masyarakat
dan
juga
kepentingan bangsa dan negara.
Ketentuan dalam pasal ini sudah
sesuai dengan asas materi muatan.

UBAH

CABUT

√

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

INDIKATOR
Pelatihan kerja
diselenggarakan
bagi seluruh
masyarakat yang
sudah memasuki
usia produktif
tanpa
membedakan
berdasarkan latar
belakang antara
lain agama, suku,
ras, golongan,
gender, atau status
sosial.
Pelatihan kerja bagi
penyandang cacat
mencerminkan
perlindungan dan
penghormatan hak
asasi manusia serta
harkat dan
martabat setiap
warga negara dan
penduduk
Indonesia secara
proporsional

8.

Pasal 11

Kesamaan
kedudukan
dalam hukum
dan
pemerintahan

9.

Pasal 19

Kemanusiaan

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP

Bahwa
pelatihan
kerja
diselenggarakan dan diarahkan untuk
membekali,
meningkatkan,
dan
mengembangkan kompetensi kerja
guna meningkatkan kemampuan,
produktivitas, dan kesejahteraan yang
berarti seluruh masyarakat yang
sudah memasuki usia produktif tanpa
membedakan
berdasarkan
latar
belakang antara lain agama, suku, ras,
golongan, gender, atau status sosial
berhak mengikuti pelatihan kerja.
Ketentuan dalam pasal ini sudah
sesuai dengan asas materi muatan.
Bahwa Pelatihan kerja bagi tenaga
kerja penyandang cacat dilaksanakan
dengan memperhatikan jenis, derajat
kecacatan, dan kemampuan tenaga
kerja
penyandang
cacat
yang
bersangkutan. Ketentuan dalam pasal
ini sudah sesuai dengan asas materi
muatan.

UBAH

CABUT

√

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

INDIKATOR
Materi muatan
peraturan
perundangundangan yang
dibuat di daerah
merupakan bagian
dari system hukum
nasional yang
berdasarkan
Pancasila dan UUD
NRI Tahun 1945
Materi muatan
peraturan
perundangundangan tidak
boleh memuat hal
yang bersifat
membedakan
berdasarkan latar
belakang, antara
lain, agama, suku,
ras, golongan,
gender, atau status
sosial
Materi muatan
peraturan

10.

Pasal 29

Kenusantaraan

11.

Pasal 31

Kesamaan
kedudukan dalam
hukum dan
pemerintahan

12.

Pasal 32

Keadilan

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP

Bahwa pembinaan pelatihan kerja dan
pemagangan
dilakukan
secara
bersama-sama oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah yang
ditujukan ke arah peningkatan
relevansi, kualitas, dan efisiensi
penyelenggaraan pelatihan kerja dan
produktivitas menuju terwujudnya
produktivitas nasional.

√

Bahwa setiap tenaga kerja mempunyai
hak dan kesempatan yang sama untuk
memilih, mendapatkan, atau pindah
pekerjaan
dan
memperoleh
penghasilan yang layak di dalam atau
di luar negeri. Ketentuan dalam pasal
ini sudah sesuai dengan asas materi
muatan.

√

Bahwa penempatan tenaga
dilaksanakan
berdasarkan

√

kerja
asas

UBAH

CABUT
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

13.

Pasal 59
Ayat (7)

Ketertiban dan
Kepastian Hukum

ANALISIS

INDIKATOR
perundangundangan harus
mencerminkan
keadilan secara
proporsional bagi
setiap warga
negara
Kejelasan aturan
mengenai
koordinasi

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

terbuka, bebas, obyektif, serta adil,
dan setara tanpa diskriminasi.
Ketentuan dalam pasal ini sudah
sesuai dengan asas materi muatan.

 Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Perkara Nomor 7/PUUXII/2014 dinyatakan bahwa Frasa
“demi hukum” dalam Pasal 59 ayat
(7) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4279) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang tidak dimaknai
“Pekerja/buruh dapat meminta
pengesahan nota pemeriksaan
pegawai pengawas ketenagakerjaan
kepada Pengadilan Negeri setempat
dengan syarat:

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

14.

Pasal 59,
Pasal 64,
Pasal 65,
Pasal 66,

 Kesamaan
Kedudukan
dalam Hukum
dan Pemerin
tahan,
 Ketertiban
dan Kepastian
Hukum.

ANALISIS

INDIKATOR
3) Telah dilaksanakan perundingan
bipartit namun perundingan
bipartit tersebut tidak mencapai
kesepakatan atau salah satu
pihak menolak untuk berunding;
dan
4) Telah dilakukan pemeriksaan
oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan berdasarkan
peraturan perundangundangan”.
 Tidak ada
 Berdasarkan putusan Mahkamah
diskriminasi,
Konstitusi dalam perkara Nomor
baik secara
012/PUU-I/2003. Hak atas pekerjaan
eksplisit
dan penghidupan yang Iayak bagi
maupun implisit
kemanusiaan merupakan hak asasi
(dampak/efek),
manusia yang secara khusus telah
dimuat di dalam UUD 1945 yang
 Memberikan
menjadi dasar konstitusional negara
pedoman
Indonesia. Selain itu, hak untuk
hubungan tata
bekerja serta mendapat imbalan dan
kerja.
perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja juga ditetapkan
sebagai hak asasi manusia.
Ketentuan mengenai hak
konstitusional warga negara

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat
(2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD
1945.
 Putusan Mahkamah Konstitusi
dalam perkara nomor 27/PUUIX/2011 ini pada intinya adalah
permohonan terhadap ketentuan
Pasal 59 dan Pasal 64 sampai
dengan Pasal 66 UU
Ketenagakerjaan. Norma dalam
Pasal 59 mengatur mengenai
perjanjian kerja waktu tertentu,
sedangkan norma dalam Pasal 64
sampai dengan Pasal 66 mengatur
mengenai ketentuan suatu
perusahaan dapat menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lainnya melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan
atau melalui penyediaan jasa
pekerja/buruh yang dibuat secara
tertulis dengan syarat-syarat
tertentu. Ketentuan Pasal 59 dan
Pasal 64 sampai dengan Pasal 66
tersebut diuji konstitusionalitasnya
terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal

135

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

28D ayat (2) UUD 1945. Menurut
pertimbangan Mahkamah
Konstitusi, norma Pasal 59 UU
Ketenagakerjaan tidak bertentangan
dengan UUD 1945 karena perjanjian
kerja waktu tertentu ditujukan
untuk jenis perjanjian kerja yang
dirancang hanya untuk waktu
tertentu saja dan tidak berlangsung
untuk selamanya, sehingga
hubungan kerja antara buruh dan
majikan akan berakhir begitu jangka
waktu berakhir atau ketika
pekerjaan telah selesai dikerjakan.
Selain itu, Pasal 59 juga telah
menegaskan bahwa perjanjian kerja
waktu tertentu hanya dapat
diterapkan untuk 4 (empat) jenis
pekerjaan saja.
 Adapun terhadap norma dalam
Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UU
Ketenagakerjaan, Mahkamah
mempertimbangkan lebih lanjut
adakah ketentuan tersebut
mengakibatkan terancamnya hak
setiap orang dan hak-hak pekerja
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

yang dijamin oleh konstitusi, dalam
hal ini hak-hak pekerja outsourcing
yang dilanggar sehingga
bertentangan dengan UUD 1945.
Dalam putusannya Mahkamah
menilai bahwa frasa “…perjanjian
kerja waktu tertentu” dalam Pasal
65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian
kerja untuk waktu tertentu” dalam
Pasal 66 ayat (2) huruf b UU
Ketenagakerjaan ini bertentangan
secara bersyarat dengan UUD 1945
(conditionally unconstitutional)
sepanjang dalam perjanjian kerja
tersebut tidak disyaratkan adanya
pengalihan perlindungan hak-hak
bagi pekerja/buruh yang objek
kerjanya tetap ada, walaupun terjadi
pergantian perusahaan yang
melaksanakan sebagian pekerjaan
borongan dari perusahaan lain atau
perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh.
 Berdasarkan pertimbangan
Mahkamah Konstitusi, syarat-syarat
dan prinsip outsourcing baik melalui
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

perjanjian pemborongan pekerjaan
maupun melalui perusahaan
penyediaan jasa pekerja/buruh
dapat mengakibatkan hilangnya
jaminan kepastian hukum yang adil
bagi pekerja dan hilangnya hak
setiap orang untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan
kerja. Hal itu terjadi, karena dengan
berakhirnya pekerjaan
pemborongan atau berakhirnya
masa kontrak penyediaan
pekerja/buruh maka dapat berakhir
pula hubungan kerja antara
perusahaan outsourcing dengan
pekerja/buruh, sehingga
pekerja/buruh kehilangan pekerjaan
serta hak-hak lainnya yang
seharusnya diperoleh. Menurut
Mahkamah, pekerja/buruh yang
melaksanakan pekerjaan dalam
perusahaan outsourcing tidak boleh
kehilangan hak-haknya yang
dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu,
Mahkamah Konstitusi harus
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

memastikan bahwa hubungan kerja
antara pekerja/buruh dengan
perusahaan outsourcing yang
melaksanakan pekerjaan
outsourcing dilaksanakan dengan
tetap menjamin perlindungan atas
hak-hak pekerja/buruh dan
penggunaan model outsourcing
tidak disalahgunakan oleh
perusahaan hanya untuk
kepentingan dan keuntungan
perusahaan tanpa memperhatikan,
bahkan mengorbankan hak-hak
pekerja/buruh. Jaminan dan
perlindungan demikian tidak dapat
dilaksanakan dengan baik hanya
melalui perjanjian kerja yang
mengikat antara perusahaan dengan
pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja waktu tertentu,
karena posisi pekerja/buruh berada
dalam posisi tawar yang lemah
akibat banyaknya pencari kerja atau
oversupply tenaga kerja.
 Untuk menghindari perusahaan
melakukan eksploitasi
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

pekerja/buruh hanya untuk
kepentingan keuntungan bisnis dan
untuk meminimalisasi hilangnya
hak-hak konstitusional para pekerja
outsourcing, Mahkamah Konstitusi
menentukan perlindungan dan
jaminan hak bagi pekerja/buruh
melalui 2 (dua) model perlindungan,
yaitu: mensyaratkan agar perjanjian
kerja antara pekerja/buruh dengan
perusahaan yang melaksanakan
pekerjaan outsourcing tidak
berbentuk PKWT, melainkan
berbentuk “perjanjian kerja waktu
tidak tertentu”; dan menerapkan
prinsip pengalihan tindakan
perlindungan bagi pekerja/buruh
(Transfer of Undertaking Protection
of Employment atau TUPE) yang
bekerja pada perusahaan yang
melaksanakan pekerjaan
outsourcing.
 Melalui model yang pertama,
hubungan kerja antara
pekerja/buruh dengan perusahaan
yang melaksanakan pekerjaan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

outsourcing adalah konstitusional
sepanjang dilakukan berdasarkan
“perjanjian kerja waktu tidak
tertentu” secara tertulis. Sedangkan
model yang kedua, pengalihan
perlindungan pekerja/buruh
diterapkan untuk melindungi para
pekerja/buruh outsourcing dari
kesewenang-wenangan pihak
pemberi kerja/pengusaha. Dengan
menerapkan prinsip pengalihan
perlindungan, ketika perusahaan
pemberi kerja tidak lagi memberikan
pekerjaan borongan atau
penyediaan jasa pekerja/buruh
kepada suatu perusahaan
outsourcing yang lama dan
memberikan pekerjaan tersebut
kepada perusahaan outsourcing
yang baru, maka selama pekerjaan
yang diperintahkan untuk dikerjakan
masih ada dan berlanjut,
perusahaan penyedia jasa baru
tersebut harus melanjutkan kontrak
kerja yang telah ada sebelumnya
tanpa mengubah ketentuan yang
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

ada dalam kontrak tanpa
persetujuan pihak-pihak yang
berkepentingan, kecuali perubahan
untuk meningkatkan keuntungan
bagi pekerja/buruh karena
bertambahnya pengalaman dan
masa kerjanya.
 Aturan tersebut tidak saja
memberikan kepastian akan
kontinuitas pekerjaan para pekerja
outsourcing, tetapi juga
memberikan perlindungan terhadap
aspek-aspek kesejahteraan lainnya
karena dalam aturan tersebut para
pekerja outsourcing tidak
diperlakukan sebagai pekerja baru.
Masa kerja yang telah dilalui para
pekerja outsourcing tersebut tetap
dianggap ada dan diperhitungkan,
sehingga pekerja outsourcing dapat
menikmati hak-hak sebagai pekerja
secara layak dan proporsional.
Apabila pekerja outsourcing
tersebut diberhentikan dengan
alasan pergantian perusahaan
pemberi jasa pekerja, maka para
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

pekerja diberi kedudukan hukum
untuk mengajukan gugatan
berdasarkan hal itu kepada
pengadilan hubungan industrial
sebagai sengketa hak. Melalui
prinsip pengalihan perlindungan
tersebut, kehilangan atau
terabaikannya hak-hak
konstitusional pekerja outsourcing
dapat dihindari. Selain itu, untuk
menghindari perbedaan hak antara
pekerja pada perusahaan pemberi
kerja dengan pekerja outsourcing
yang melakukan pekerjaan yang
sama persis dengan pekerja pada
perusahaan pemberi kerja, maka
perusahaan pemberi kerja tersebut
harus mengatur agar pekerja
outsourcing tersebut menerima fair
benefits and welfare (keuntungan
dan kesejahteraan) tanpa
didiskriminasikan dengan pekerja
pada perusahaan pemberi kerja
sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 64 ayat (4) juncto Pasal 66
ayat (2) huruf c UU
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

15.

Pasal 65 ayat
(7)

 Kesamaan
Kedudukan
dalam Hukum
dan Pemerin
tahan,

 Ketertiban dan
Kepastian
Hukum.

ANALISIS

INDIKATOR
Ketenagakerjaan.
 Kebijakan “outsourcing” yang
tercantum dalam pasal 64-66 UU
Ketenagakerjaan telah mengganggu
ketenangan kerja bagi
buruh/pekerja yang sewaktu-waktu
dapat terancam pemutusan
hubungan kerja dan mendowngrading-kan mereka sekadar
sebagai sebuah komoditas sehingga
berwatak kurang protektif terhadap
buruh/pekerja. Artinya, UU
Ketenagakerjaan tidak sesuai
dengan paradigma UUD 1945 dan
bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(2) UUD 1945
 Tidak ada
 Pasal 65
diskriminasi,
(7) Hubungan kerja sebagaimana
baik secara
dimaksud dalam ayat (6) dapat
eksplisit
didasarkan atas perjanjian kerja
maupun implisit
waktu tidak tertentu atau
(dampak/efek),
perjanjian kerja waktu tertentu
 Memberikan
apabila memenuhi persyaratan
pedoman
sebagaimana dimaksud dalam
hubungan tata
Pasal 59.
kerja.
 Berdasarkan Putusan MK Nomor

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

√

144

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

16.

Pasal 65 ayat
(8)

 Kesamaan
Kedudukan
dalam Hukum
dan
Pemerintahan,
 Ketertiban dan
Kepastian
Hukum.

ANALISIS

INDIKATOR

 Tidak ada
diskriminasi, baik
secara eksplisit
maupun implisit
(dampak/efek),
 Memberikan
pedoman
hubungan tata
kerja.

REKOMENDASI
TETAP

27/PUUIX/2011 Tanggal 17 Januari
2012, dinyatakan : Pasal 65 ayat (7)
sepanjang Frasa “perjanjian kerja
waktu tertentu” tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat dan
bertentangan dengan UUD 1945,
sepanjang dalam perjanjian kerja
tersebut tidak disyaratkan adanya
pengalihan perlindungan hak-hak
bagi pekerja/buruh yang objek
kerjanya tetap ada, walaupun terjadi
pergantian
perusahaan
yang
melaksanakan sebagian pekerjaan
borongan dari perusahaan lain atau
perusahaan
penyedia
jasa
pekerja/buruh.
 Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Perkara Nomor 7/PUUXII/2014 dinyatakan bahwa Frasa
“demi hukum” dalam Pasal 65 ayat
(8) Undang-Undang Nomor 13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor

UBAH

CABUT

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

4279)
bertentangan
dengan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang
tidak
dimaknai
“Pekerja/buruh dapat meminta
pengesahan nota pemeriksaan
pegawai pengawas ketenagakerjaan
kepada Pengadilan Negeri setempat
dengan syarat:
1. Telah dilaksanakan perundingan
bipartit namun perundingan
bipartit tersebut tidak mencapai
kesepakatan atau salah satu
pihak menolak untuk berunding;
dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan
oleh
pegawai
pengawas
ketenagakerjaan
berdasarkan
peraturan
perundangundangan”.
 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
bersifat final dan mengikat oleh
karena itu putusan MK terhadap
Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
ini
sebaiknya
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

17.

Pasal 66 ayat
(2)

Kekeluargaan

ANALISIS

INDIKATOR
diikuti.
Jaminan terhadap  Pasal 66
sistem kerja yang
(2)
Penyedia jasa pekerja/buruh
kooperatif
dan
untuk kegiatan jasa penunjang
kolaboratif
atau kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan
proses
produksi
harus
memenuhi
syarat
sebagai
berikut:
b.
perjanjian kerja yang
berlaku dalam hubungan
kerja
sebagaimana
dimaksud
padahuruf a
adalah perjanjian kerja
untuk waktu tertentu yang
memenuhi
persyaratan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 59 dan/atau
perjanjian kerja waktu
tidak tertentu yang dibuat
secara
tertulis
dan
ditandatangani oleh kedua
belah pihak;.
 Berdasarkan Putusan MK Nomor
27/PUUIX/2011 Tanggal 17 Januari
2012, dinyatakan : Pasal 66 ayat (2)

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

18.

Pasal 66 ayat
(4)

 Kesamaan
Kedudukan
dalam Hukum
dan
Pemerintahan,

ANALISIS

INDIKATOR
huruf b sepanjang Frasa “perjanjian
kerja untuk waktu tertentu” tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat
dan bertentangan dengan UUD
1945. Sepanjang dalam perjanjian
kerja tersebut tidak disyaratkan
adanya pengalihan perlindungan
hak-hak bagi pekerja/buruh yang
objek kerjanya tetap ada, walaupun
terjadi pergantian perusahaan yang
melaksanakan sebagian pekerjaan
borongan dari perusahaan lain atau
perusahaan
penyedia
jasa
pekerja/buruh.
 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
bersifat final dan mengikat oleh
karena itu putusan MK terhadap
Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
ini
sebaiknya
diikuti.
 Tidak ada
 Berdasarkan Putusan Mahkamah
diskriminasi,
Konstitusi Perkara Nomor 7/PUUbaik secara
XII/2014 dinyatakan bahwa Frasa
eksplisit
“demi hukum” dalam Pasal 66 ayat
maupun implisit
(4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

 Ketertiban dan
Kepastian
Hukum.

ANALISIS

INDIKATOR
(dampak/efek),
 Memberikan
pedoman
hubungan tata
kerja.

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

Negara Republik Indonesia Tahun
2003
Nomor 39, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4279) tidak
mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Pekerja/buruh dapat meminta
pengesahan nota pemeriksaan
pegawai pengawas ketenagakerjaan
kepada Pengadilan Negeri setempat
dengan syarat:
3) Telah dilaksanakan perundingan
bipartit namun perundingan
bipartit tersebut tidak mencapai
kesepakatan atau salah satu
pihak menolak untuk berunding;
dan
4) Telah dilakukan pemeriksaan
oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan berdasarkan
peraturan perundangundangan”.
 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
bersifat final dan mengikat oleh
karena itu putusan MK terhadap
Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

19.

Pasal 88

Kemanusiaan

20.

Pasal 95 ayat
(4)

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

ANALISIS

INDIKATOR

Penghasilan yang
memenuhi
penghidupan yang
layak
mencerminkan
perlindungan dan
penghormatan
terhadap hak asasi
manusia
 Kejelasan
aturan
mengenai
koordinasi,
 Memberikan
pedoman
hubungan tata
kerja

REKOMENDASI
TETAP

Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
ini
sebaiknya
diikuti.
Bahwa
pekerja/buruh
berhak
memperoleh
penghasilan
yang
memenuhi penghidupan yang layak
berdasarkan kebutuhan hidup layak
dan
dengan
memperhatikan
produktivitas
dan
pertumbuhan
ekonomi menunjukkan pemenuhan
akan asas materi muatan.
 Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Perkara Nomor 67/PUUXI/2013 dinyatakan bahwa Pasal 95
ayat (4) UU Ketenagakerjaan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4279)
bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sepanjang
tidak dimaknai: “pembayaran upah
pekerja/buruh
yang
terhutang
didahulukan atas semua jenis

UBAH

CABUT

√

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

kreditur termasuk atas tagihan
kreditur separatis, tagihan hak
negara, kantor lelang, dan badan
umum yang dibentuk Pemerintah,
sedangkan pembayaran hak-hak
pekerja/buruh lainnya didahulukan
atas semua tagihan termasuk
tagihan hak negara, kantor lelang,
dan badan umum yang dibentuk
Pemerintah, kecuali tagihan dari
kreditur separatis”.
 Pasal
95
ayat
(4)
UU
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4279) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai:
“pembayaran
upah
pekerja/buruh
yang
terhutang
didahulukan atas semua jenis
kreditur termasuk atas tagihan
kreditur separatis, tagihan hak
negara, kantor lelang, dan badan
umum yang dibentuk Pemerintah,
sedangkan pembayaran hak-hak
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

21.

Pasal 96

 Kesamaan
kedudukan
dalam Hukum
dan
Pemerintahan
 Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

ANALISIS

INDIKATOR
pekerja/buruh lainnya didahulukan
atas semua tagihan termasuk
tagihan hak negara, kantor lelang,
dan badan umum yang dibentuk
Pemerintah, kecuali tagihan dari
kreditur separatis”.
 Tidak ada
 Berdasarkan Putusan Mahkamah
diskriminasi
Konstitusi Perkara Nomor 100/PUUbaik secara
X/2012 dinyatakan bahwa hubungan
eksplisit
ketenagakerjaan bukan sematamaupun implisit
mata
merupakan
hubungan
(dampak/efek)
keperdataan karena hubungan
 Kejelasan
tersebut
telah
menyangkut
aturan
kepentingan yang lebih luas (ribuan
mengenai pihak
buruh) artinya kepentingan publik,
yang
bahkan
kepentingan
negara,
melakukan
sehingga terdapat perbedaan yang
pengawasan
tipis antara kepentingan privat dan
dan penegakan
kepentingan
publik
yang
hukum
mengharuskan adanya pengaturan
dan perlindungan secara adil oleh
negara.
 Ketentuan kadaluwarsa adalah
terkait dengan penggunaan hak
untuk menggunakan upaya hukum
dan
kehilangan
hak
untuk

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

menggunakan upaya hukum. Contoh
kedaluwarsa penggunaan hak untuk
menggunakan upaya hukum adalah
adanya ketentuan mengenai batas
waktu pengajuan upaya hukum
biasa maupun upaya hukum luar
biasa dalam suatu proses pengadilan
yang biasanya dihitung sejak
pemberitahuan amar putusan.
Adapun kepastian hukum terkait
kadaluwarsa dalam proses peradilan
adalah untuk mengetahui kepastian
atau kejelasan dari pelaksanaan
amar putusan, atau di sisi lain, bagi
kepentingan para pihak yang
berperkara, kedaluwarsa merupakan
kesempatan untuk melakukan atau
tidak melakukan upaya hukum
lanjutan.
 Bahwa
contoh
kedaluwarsa
kehilangan hak untuk menggunakan
upaya hukum, misalnya, dalam
hukum waris, kepemilikan hak waris
hanya dapat dilepaskan apabila ada
pernyataan positif dari si pemilik hak
untuk melepaskan haknya. Artinya,
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

sejak dilakukannya pernyataan
pelepasan hak tersebut, maka sejak
saat itu seseorang tidak memiliki
upaya hukum untuk menuntut
haknya. Hal yang sama juga berlaku
kepada hak milik terhadap benda. Di
sinilah letak kepastian hukumnya,
bahwa selama tidak ada pernyataan
pelepasan
hak
maka
hak
kepemilikan itu tetap melekat
kepada yang bersangkutan dan
negara
berkewajiban
untuk
melindungi hak tersebut.
 Pasal 96 UU Ketenagakerjaan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4279)
bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
 Pasal 96 UU Ketenagakerjaan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4279)
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

22.

Pasal 106,
Pasal 119,
Pasal 120,
Pasal 121

Kekeluargaan

ANALISIS

INDIKATOR

 Jaminan
terhadap
pemberian
peluang kepada
masyarakat
dalam
memberikan
pendapat
terhadap
pengambilan
keputusan
 Jaminan
terhadap
pelaksanaan
musyawarah
untuk mencapai
mufakat dalam
pengambilan
keputusan.

REKOMENDASI
TETAP

tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
 Kebijakan yang tercantum dalam
Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan
Pasal 106 UU Ketenagakerjaan yang
intinya memperberat persyaratan
untuk merundingkan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) bagi serikat
buruh/serikat pekerja, merupakan
kebijakan
terselubung
guna
mengurangi hak buruh/pekerja
untuk memperjuangkan hak-haknya
dan mereduksi hakikat kebebasan
berserikat/berorganisasi
bagi
buruh/pekerja seperti yang dijamin
oleh Pasal 28 UUD 1945. Hak
berserikat
melalui
serikat
pekerja/serikat buruh merupakan
salah satu hak asasi manusia yang
dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945
yang menyatakan, “Kemerdekaan
berserikat
dan
berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan
tulisan
dan
sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang”.
Selain itu, hak berserikat dan

UBAH

CABUT

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

kebebasan mengeluarkan pendapat
juga dijamin oleh Pasal 28E ayat (3)
UUD 1945 yang menyatakan,
“Setiap
orang
berhak
atas
kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat”.
 Putusan
Mahkamah
Konstitusi
dalam perkara nomor 115/PUUVII/2009
merupakan
perkara
permohonan pengujian undangundang terhadap Pasal 120 ayat (1)
dan Pasal 121 UU Ketenagakerjaan.
Ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan
menyatakan
bahwa “Dalam hal di satu
perusahaan terdapat lebih dari 1
(satu) serikat pekerja/serikat buruh
maka yang berhak mewakili
pekerja/buruh
melakukan
perundingan dengan pengusaha
yang jumlah keanggotaannya lebih
dari 50% (lima puluh perseratus)
dari seluruh jumlah pekerja/buruh di
perusahaan tersebut”. Berdasarkan
ketentuan
tersebut,
serikat
pekerja/serikat
buruh
yang
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

anggotanya kurang dari 50%
(misalnya dengan jumlah 49% dari
seluruh
pekerja
di
suatu
perusahaan) dapat tidak terwakili
hak dan kepentingannya dalam
perundingan dengan pengusaha
untuk membuat perjanjian kerja
bersama.
Dengan
demikian,
keberadaan serikat pekerja/serikat
buruh yang anggotanya kurang dari
50% menjadi tidak bermakna dan
tidak dapat memperjuangkan hak
dan kepentingan serta tidak dapat
melindungi pekerja/buruh yang
menjadi anggotanya. Hal ini tentu
berlawanan
dengan
tujuan
dibentuknya serikat pekerja/serikat
buruh
yang
keberadaannya
dilindungi oleh konstitusi.
 Demikian juga dengan ketentuan
Pasal
120
ayat
(2)
UU
Ketenagakerjaan yang menentukan
bahwa hanya gabungan dari serikat
pekerja/serikat buruh yang memiliki
anggota lebih dari 50% dari seluruh
pekerja/buruh
dalam
suatu
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

perusahaan yang dapat melakukan
perundingan dengan pengusaha jika
tidak ada satu pun serikat
pekerja/serikat buruh yang memiliki
anggota lebih dari 50%. Berdasarkan
ketentuan tersebut, sebuah atau
gabungan serikat pekerja/serikat
buruh yang memiliki anggota kurang
dari 50% dari seluruh pekerja/buruh
dalam suatu perusahaan (misalnya
memiliki anggota 49%) menjadi
sama sekali tidak terwakili hak dan
kepentingannya dalam perjanjian
kerja bersama.
 Menurut penafsiran Mahkamah
Konstitusi, ketentuan tersebut dapat
menimbulkan 3 (tiga) persoalan
konstitusional yang terkait langsung
dengan hak-hak
konstitusional
seseorang yang dijamin dan
dilindungi oleh konstitusi, yaitu:
g. menghilangkan hak
konstitusional serikat
pekerja/serikat buruh untuk
memperjuangkan haknya secara
kolektif mewakili pekerja/buruh
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

23.

Pasal 137,
Pasal 138 ayat
(1),
Pasal 139,
Pasal 140,
Pasal 186

kekeluargaan

ANALISIS

INDIKATOR

 Kemerdekaan
berserikat dan
berkumpul
 Jaminan
terhadap
pelaksanaan
musyawarah
untuk mencapai
mufakat dalam
pengambilan

REKOMENDASI
TETAP

yang menjadi anggotanya dan
tidak tergabung dalam serikat
pekerja mayoritas;
h. menimbulkan perlakuan hukum
yang tidak adil dalam arti tidak
proporsional antara serikat
pekerja/serikat buruh yang diakui
eksistensinya menurut peraturan
perundang-undangan; dan
i. menghilangkan hak
pekerja/buruh yang tidak
tergabung dalam serikat
pekerja/serikat buruh mayoritas
untuk mendapat perlindungan
dan perlakuan hukum yang adil
dalam satu perusahaan.
 Berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor Perkara 012/PUUI/2003 mengenai uji materi UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan bahwa
Ketentuan yang dinyatakan tidak
mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat adalah Pasal 186 UU
Ketenagakerjaan
sepanjang
mengenai anak kalimat “… Pasal 137

UBAH

CABUT

√

159

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR
keputusan.

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

dan Pasal 138 ayat (1) …”.
Ketentuan
dalam
Pasal
186
mengatur sanksi pidana dengan
pidana maksimum 4 (empat) tahun
penjara
dan/atau
denda
Rp.400.000.000,00
terhadap
pelanggaran Pasal 137 dan 138 ayat
(1) yang mengatur ketentuan mogok
kerja yang harus dilakukan secara
sah, tertib, dan damai. Mahkamah
berpendapat bahwa sanksi dalam
Pasal
186
tersebut
tidak
proporsional karena mereduksi hak
mogok yang merupakan hak dasar
buruh yang dijamin oleh UUD 1945
dalam
rangka
kebebasan
menyatakan sikap [Pasal 28E ayat
(2) dan ayat (3)] dan hak untuk
mendapat imbalan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja [Pasal
28D ayat (2)]. Menurut Mahkamah
Konstitusi, pelaksanaan hak mogok
yang
melanggar
persyaratanpersyaratan yang ditentukan dalam
Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan harus diatur secara
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

24.

Pasal 155 ayat
(2)

Ketertiban dan
Kepastian Hukum

ANALISIS

INDIKATOR

 Kejelasan
aturan
mengenai
koordinasi,
kejelasan
aturan dalam

REKOMENDASI
TETAP

proporsional.
 Kebijakan prosedural administratif
mengenai mogok kerja yang
cenderung mereduksi makna mogok
kerja
sebagai
hak
dasar
buruh/pekerja
seperti
yang
tercantum dalam Pasal 137 sampai
Pasal 140 UU Ketenagakerjaan.
Sebagai
contoh,
ketentuan
mengenai kewajiban pemberitahuan
secara tertulis bagi buruh/pekerja
dan serikat buruh/pekerja dalam
tenggang
waktu
sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari kerja
sebelum mogok kerja dilaksanakan
pada
hakikatnya
merupakan
pengekangan hak dasar universal
perjuangan buruh/pekerja dan
serikat buruh/ serikat pekerja (vide
Pasal 140 UU Ketenagakerjaan).
 Putusan
Mahkamah
Konstitusi
perkara nomor 37/PUU-IX/2011
merupakan pengujian terhadap
frasa “belum ditetapkan” dalam
Pasal
155
ayat
(2)
UU
Ketenagakerjaan. Adapun bunyi

UBAH

CABUT

√

161

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR
penyelesaian
konflik,
 Memberikan
pedoman
hubungan tata
kerja

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

Pasal 155 ayat (2) selengkapnya
adalah “Selama putusan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial belum ditetapkan, baik
pengusaha maupun pekerja/buruh
harus tetap melaksanakan segala
kewajibannya.” Menurut pemohon,
dalam praktiknya belum ada
kejelasan penafsiran mengenai
klausula
“belum
ditetapkan”.
Klausula
“belum
ditetapkan”
menimbulkan pertentangan apakah
putusan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
tersebut hanya sebatas pada
pengadilan tingkat pertama atau
juga meliputi putusan pada tingkat
selanjutnya yaitu kasasi dan
peninjauan kembali di Mahkamah
Agung.
 Berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003
tentang
Ketenagakerjaan
dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004
tentang
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial,

162

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

pemutusan hubungan kerja hanya
dapat dilakukan setelah ada
penetapan
dari
lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. Pemutusan hubungan
kerja
yang
dilakukan
tanpa
persetujuan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
menjadi batal demi hukum. Selama
masa
lembaga
penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
masih memeriksa proses pemutusan
hubungan kerja, pekerja dan
pengusaha
harus
tetap
melaksanakan
tugas
dan
kewajibannya
masing-masing
sebagaimana diatur dalam Pasal 155
ayat (2) UU Ketenagakerjaan.
Berdasarkan
ketentuan
dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004
tentang
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial,
mekanisme
penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
dilakukan secara bertahap yang
dimulai dari perundingan bipartit,
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan
penyelesaian
oleh
Pengadilan
Hubungan Industrial. Dalam hal
perselisihan diajukan ke Pengadilan
Hubungan Industrial sebagaimana
diatur dalam Pasal 24 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan
Industrial,
maka
perselisihan tersebut dianggap
belum final dan mengikat sampai
putusan
pengadilan
tersebut
memperoleh kekuatan hukum tetap.
 Apabila frasa ”belum ditetapkan”
dalam Pasal 155 ayat (2) UU
Ketenagakerjaan dikaitkan dengan
mekanisme
penyelesaian
perselisihan hubungan industrial,
maka
terdapat
potensi
ketidakpastian hukum bagi para
pihak. Frasa “belum ditetapkan”
dapat diartikan pada saat putusan
dijatuhkan
oleh
Pengadilan
Hubungan Industrial atau juga dapat
diartikan pada saat putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap.
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

 Menurut Mahkamah Konstitusi,
perlu ada penafsiran yang pasti
terkait frasa “belum ditetapkan”
tersebut agar terdapat kepastian
hukum yang adil sehingga para
pihak dapat memperoleh jaminan
dan kepastian hukum terhadap
perolehan hak-hak mereka dalam
hal
terjadinya
perselisihan
hubungan
industrial.
Menurut
Mahkamah,
frasa
“belum
ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2)
UU Ketenagakerjaan harus dimaknai
putusan
pengadilan
yang
memperoleh kekuatan hukum tetap
karena
putusan
Pengadilan
Hubungan Industrial ada yang dapat
langsung memperoleh kekuatan
hukum tetap pada tingkat pertama
oleh
Pengadilan
Hubungan
Industrial, yaitu putusan mengenai
perselisihan kepentingan, putusan
mengenai perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu
perusahaan,
serta
putusan
mengenai perselisihan hak dan PHK
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

25.

Pasal 158,
Pasal 159,
Pasal 170,

Kesamaan
kedudukan
dalam hukum
dan
pemerintahan

ANALISIS

INDIKATOR

Tidak ada
diskriminasi, baik
secara eksplisit
maupun implisit
(dampak/efek)

REKOMENDASI
TETAP

yang tidak dimohonkan kasasi.
Adapun
putusan
mengenai
perselisihan hak dan PHK yang
dimohonkan kasasi harus menunggu
putusan kasasi dari Mahkamah
Agung terlebih dahulu baru
memperoleh kekuatan hukum tetap.
 Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Perkara Nomor 012/PUUI/2003 bahwa ketentuan Pasal 158
dan Pasal 170 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
(UU
Ketenagakerjaan) dalam perkara
nomor
012/PUU-I/2003
dinilai
bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1) a quo. Adapun Pasal 158 berisi
perbuatan-perbuatan
yang
karenanya buruh dapat diputuskan
hubungan kerjanya karena telah
melakukan kesalahan berat dan
syarat untuk menuduh telah terjadi
kesalahan berat. Sedangkan Pasal
170 menegaskan kembali bahwa
pemutusan hubungan kerja yang
disebabkan kesalahan berat tidak

UBAH

CABUT

√

166

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

perlu mengikuti ketentuan dalam
Pasal 151 ayat (3) yaitu "bisa tanpa
penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial”.
 Ketentuan dalam pasal a quo dinilai
telah melanggar prinsip-prinsip
pembuktian terutama asas praduga
tak bersalah (presumption of
innocence) dan kesamaan di depan
hukum sebagaimana dijamin oleh
UUD 1945. Seharusnya, bersalah
tidaknya seseorang diputuskan
lewat pengadilan dengan hukum
pembuktian yang sudah ditentukan
sesuai dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana. Lebih jauh
lagi, ketentuan Pasal 159 yang
menentukan
bahwa
“apabila
pekerja/buruh tidak menerima PHK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
158 ayat (1), pekerja/buruh yang
bersangkutan dapat mengajukan
gugatan ke lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial”,
sehingga
norma
tersebut
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

mengalihkan/mencampuradukkan
wewenang peradilan pidana ke
peradilan perdata yang seharusnya
diselesaikan
melalui
peradilan
pidana.
 Mahkamah
Konstitusi
dalam
pertimbangan
hukum
putusan
perkara nomor 012/PUU-I/2003
menafsirkan bahwa Pasal 158
memberi
kewenangan
pada
pengusaha
untuk
melakukan
pemutusan hubungan kerja dengan
alasan
buruh/pekerja
telah
melakukan kesalahan berat tanpa
due process of law melalui putusan
pengadilan yang independen dan
imparsial, melainkan cukup hanya
dengan keputusan pengusaha yang
didukung oleh bukti-bukti yang tidak
perlu diuji keabsahannya menurut
hukum acara yang berlaku. Di lain
pihak, Pasal 160 menentukan secara
berbeda bahwa buruh/pekerja yang
ditahan oleh pihak yang berwajib
karena diduga melakukan tindak
pidana tetapi bukan atas pengaduan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

pengusaha, diperlakukan sesuai
dengan asas praduga tidak bersalah
(presumption of innocence) yang
sampai bulan keenam masih
memperoleh sebagian dari hakhaknya sebagai buruh, dan apabila
pengadilan
menyatakan
buruh/pekerja yang bersangkutan
tidak bersalah, pengusaha wajib
mempekerjakan
kembali
buruh/pekerja
tersebut.
Hal
tersebut
dipandang
sebagai
perlakuan yang diskriminatif atau
berbeda di dalam hukum yang
bertentangan dengan UUD 1945
serta ketentuan Pasal 1 ayat (3)
yang menyatakan bahwa Indonesia
adalah negara hukum. Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut, Mahkamah Konstitusi
memutuskan Pasal 158 dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Selain itu, Pasal 159 juga
menimbulkan kerancuan berpikir
dengan mencampuradukkan proses
perkara pidana dengan proses
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

perkara perdata secara tidak pada
tempatnya
dan
juga
dapat
melahirkan beban pembuktian yang
tidak
adil
dan
berat
bagi
buruh/pekerja untuk membuktikan
ketidaksalahannya
 Akibat dari ketentuan Pasal 158 dan
159 UU Ketenagakerjaan dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat maka hal ini juga berimbas
kepada beberapa pasal dalam UU
Ketenagakerjaan yang berhubungan
langsung dengan Pasal a quo, yakni
Pasal 160 ayat (1) sepanjang
mengenai anak kalimat “…. bukan
atas pengaduan pengusaha ...”,
Pasal 170 sepanjang mengenai anak
kalimat “.… kecuali Pasal 158 ayat
(1), …”, dan Pasal 171 sepanjang
menyangkut anak kalimat “…. Pasal
158 ayat (1) …”.
 Selain itu putusan tersebut juga
berdampak pada pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan

170

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

26.

Pasal 164 ayat
(3)

Ketertiban dan
kepastian hukum

ANALISIS

INDIKATOR

 Kejelasan
aturan
mengenai
koordinasi,
 Memberikan
pedoman
hubungan tata
kerja.

REKOMENDASI
TETAP

Hubungan Industrial yang mengatur
tenggang waktu 1 (satu) tahun
dalam pengajuan gugatan terhadap
pemutusan hubungan kerja karena
alasan pasal 159 Undang-Undang
Ketenagakerjaan ini.
 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
bersifat final dan mengikat oleh
karena itu putusan MK terhadap
Pasal 158, 159 dan 170 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003
tentang
Ketenagakerjaan
ini
sebaiknya diikuti.
 Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Perkara Nomor 19/PUUIX/2011 Pasal 28D ayat (2) UUD
1945 telah memberikan jaminan
atas
pekerjaan
sebagaimana
disebutkan “Setiap orang berhak
untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja”. Hak
tersebut merupakan ketentuan
mendasar yang harus ditaati dalam
pembangunan
ketenagakerjaan
sehingga
dapat
meningkatkan

UBAH

CABUT

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

harkat, martabat, dan harga diri
tenaga kerja serta mewujudkan
masyarakat sejahtera, adil, makmur,
dan merata, baik materiil maupun
spiritual.
Putusan
Mahkamah
Konstitusi dalam perkara nomor
19/PUU-IX/2011 merupakan perkara
permohonan pengujian undangundang terhadap Pasal 164 ayat (3)
UU Ketenagakerjaan terhadap Pasal
28D ayat (2) UUD 1945.
 Dalam hubungan kerja, pemutusan
hubungan kerja merupakan pilihan
terakhir sebagai upaya untuk
melakukan efisiensi perusahaan
setelah
sebelumnya
dilakukan
upaya-upaya lain dalam rangka
efisiensi tersebut. Pasal 164 ayat (3)
UU Ketenagakerjaan merupakan
salah satu norma yang mengatur
mengenai pemutusan hubungan
kerja. Norma Pasal 164 ayat (3) UU
Ketenagakerjaan
menyatakan,
“Pengusaha
dapat
melakukan
pemutusan
hubungan
kerja
terhadap pekerja/buruh karena

172

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

perusahaan tutup bukan karena
mengalami kerugian 2 (dua) tahun
berturut-turut atau bukan karena
keadaan memaksa (force majeur)
tetapi
perusahaan
melakukan
efisiensi
dengan
ketentuan
pekerja/buruh berhak atas uang
pesangon sebesar 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja sebesar 1
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
(3), dan uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.
 Adanya ketentuan yang menyatakan
perusahaan
dapat
melakukan
pemutusan hubungan kerja karena
perusahaan tutup untuk melakukan
efisiensi sebagaimana diatur Pasal a
quo dinilai tidak jelas dan dapat
menimbulkan multitafsir. Hal ini
dikarenakan frasa “perusahaan
tutup” dalam Pasal a quo bisa saja
ditafsirkan tutup secara permanen
atau hanya tutup sementara.
 Berdasarkan
pertimbangan
Mahkamah Konstitusi terhadap
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

pasal tersebut, siapa saja dapat
menafsirkan norma tersebut sesuai
dengan kepentingannya masingmasing, misalnya menganggap
penutupan perusahaan sementara
untuk
melakukan
renovasi
merupakan bagian dari efisiensi dan
menjadikannya
sebagai
dasar
melakukan pemutusan hubungan
kerja. Tafsiran yang berbeda
tersebut
dapat
menyebabkan
penyelesaian hukum yang berbeda
dalam penerapannya, karena setiap
pekerja dapat diputuskan hubungan
kerjanya kapan saja dengan dasar
perusahaan tutup sementara atau
operasionalnya berhenti sementara.
Hal demikian dapat menimbulkan
ketidakpastian
hukum
bagi
kelangsungan
pekerjaan
bagi
pekerja/buruh
di
dalam
menjalankan pekerjaannya yang
bertentangan dengan ketentuan
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
 Untuk
menghilangkan
ketidakpastian hukum tersebut guna

174

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

27.

Pasal 169 ayat
(1)

Ketertiban
dan
kepastian hukum

ANALISIS

INDIKATOR

 Kejelasan
aturan
mengenai
koordinasi,
 Memberikan

REKOMENDASI
TETAP

menegakkan keadilan, Mahkamah
Konstitusi memutuskan bahwa frasa
“perusahaan tutup” dalam Pasal 164
ayat (3) UU Ketenagakerjaan tetap
konstitutional sepanjang dimaknai
“perusahaan tutup permanen atau
perusahaan tutup tidak untuk
sementara waktu”. Dengan kata lain
frasa “perusahaan tutup” tersebut
adalah bertentangan dengan UUD
1945 sepanjang tidak dimaknai
“perusahaan tutup permanen atau
perusahaan tutup tidak untuk
sementara waktu”.
 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
bersifat final dan mengikat oleh
karena itu putusan MK terhadap
Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
ini
sebaiknya
diikuti.
 Pasal 169
(1) Pekerja/buruh dapat
mengajukan permohonan
pemutusan hubungan kerja
kepada lembaga penyelesaian

UBAH

CABUT

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR
pedoman
hubungan tata
kerja.

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

perselisihan hubungan industrial
dalam hal pengusaha melakukan
perbuatan sebagai berikut :
c. tidak membayar upah tepat
pada waktu yang telah
ditentukan selama 3 (tiga)
bulan berturut-turut atau
lebih.
 Berdasarkan Putusan MK Nomor
58/PUUIX/2011 Tanggal 16 Juli
2012, dinyatakan : pasal 169 ayat (1)
huruf c tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat dan bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang tidak
dimaknai : “ Pekerja/buruh dapat
mengajukan
permohonan
pemutusan hubungan kerja kepada
lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dalam hal
pengusaha tidak membayar upah
tepat waktu yang telah ditentukan
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
atau lebih, meskipun pengusaha
membayar upah secara tepat waktu
sesudah itu ”.
 Menurut Mahkamah Konstitusi
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

dalam putusan perkara Nomor
58/PUU-IX/2011 membayar upah
pekerja
merupakan
kewajiban
hukum bagi pengusaha. Upah
merupakan balasan atas prestasi
pekerja/buruh yang diberikan oleh
pengusaha yang secara seimbang
merupakan kewajiban pengusaha
untuk membayarnya. Kelalaian
pengusaha
membayar
upah
pekerja/buruh dapat menimbulkan
hak bagi pekerja/buruh untuk
menuntut pengusaha memenuhi
kewajibannya, dan jika tidak,
pekerja/buruh
dapat
meminta
pemutusan
hubungan
kerja
sebagaimana diatur pasal a quo.
Tidak membayar upah pekerja tiga
bulan
berturut-turut
adalah
pelanggaran serius atas hak-hak
pekerja/buruh yang berimplikasi
luas bagi kehidupan seseorang
pekerja
terutama
hak
konstitusionalnya
untuk
mendapatkan
imbalan
dan
perlakuan yang adil dan wajar dalam
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat
(2) UUD 1945]. Upah bagi pekerja
adalah penopang bagi kehidupannya
dan
kehidupan
keluarganya.
Menurut
Mahkamah,
dengan
lewatnya waktu tiga bulan berturutturut pengusaha tidak membayar
upah secara tepat waktu kepada
pekerja, sudah cukup alasan
menurut hukum bagi pekerja untuk
meminta pemutusan hubungan
kerja. Hak ini tidak hapus ketika
pengusaha kembali memberi upah
secara
tepat
waktu
setelah
pelanggaran tersebut terjadi.
 Menurut Mahkamah Konstitusi, hak
pekerja
untuk
mendapatkan
pemutusan hubungan kerja tidak
terhalang oleh adanya tindakan
pengusaha yang kembali membayar
upah pekerja secara tepat waktu
setelah
adanya
permohonan
pemutusan hubungan kerja oleh
pekerja ke Pengadilan, dengan
ketentuan bahwa pekerja telah
melakukan upaya yang diperlukan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

untuk mendapatkan haknya agar
upah dibayarkan secara tepat waktu
namun tidak diindahkan oleh
pengusaha. Hal itu untuk melindungi
hak-hak pekerja untuk mendapatkan
kepastian dan perlakuan hukum
yang adil dan hak pekerja untuk
mendapatkan
imbalan
dan
perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan
kerja
sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1)
dan ayat (2) UUD 1945. Mahkamah
menilai ketentuan Pasal 169 ayat (1)
huruf c Undang-Undang a quo tidak
memberi kepastian apakah dengan
pembayaran upah secara tepat
waktu oleh pengusaha kepada
pekerja setelah pengusaha tidak
membayar upah secara tepat waktu
selama lebih dari tiga bulan
berturut-turut menggugurkan alasan
pekerja
untuk
mendapatkan
pemutusan hubungan kerja?
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025.
NO

PASAL

1. Pasal 7

2. Pasal 19

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
Kekeluargaan
 Tidak ditemukannya
peran serta
masyarakat

Kesamaan

kedudukan
dalam hukum
dan
pemerintahan

Minoritas

ANALISIS
Arah pembangunan kepariwisataan nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8)
menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi
program pembangunan kepariwisataan nasional
dalam kurum waktu 2010 sampai dengan 2025 yang
meliputi Pembangunan:
a. DPN;
b. Pemasaran pariwisata nasional;
c. Industri pariwisata nasional; dan
d. Kelembagaan kepariwisataan nasional.
Pasal ini perlu diubah rumusannya supaya partisipasi
masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat
daerah juga dapat menjadi arah pembangunan
kepariwisataan nasional.
(2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan
kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan
menuju destinasi dan pergerakan wisatawan menuju
destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b,
meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas:
a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi
dan pergerakan wisatawan di DPN sesuai kebutuhan
dan perkembangan pasar; dan
b. keamanan moda transportasi untuk menjamin
keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi

REKOMENDSI
UBAH CABUT
√

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT

pergerakan wisatawan di DPN

3. Pasal 31

Kebangsaan

Adanya ketentuan yang
menjamin
pengutamaan
kepemilikan dan
peranan nasional/tidak
ditemukannya
ketentuan yang dapat
menyebabkan tidak
terjaminnya
kepemilikan dan
peranan nasional

Pasal ini perlu ditambahkan ketentuan mengenai
fasilitas transportasi/fasilitas umum di kawasan
pariwisata untuk disabilitas agar kebutuhan kaum
minoritas, dalam hal ini disabilitas, juga terpenuhi.
Ketentuan Pasal 31 mengatur strategi untuk
peningkatan pemberian insentif investasi di bidang
pariwisata baik bagi investor asing maupun investor
dalam negari dalam hal mekanisme keringanan fiskal.
Perlakuan memberikan insentif berupa keringanan
fiskal kepada investor dalam negeri dan asing
mencerminkan
ketidakberpihakan pada pelaku
usaha nasional.

V

12.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata
NO
1

PASAL
Pasal 30

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
Ketertiban dan
Adanya ketentuan yang
kepastian
jelas mengenai sanksi
hukum
terhadap pelanggaran

ANALISIS
Pelanggaran yang dilakukan pengusaha pariwisata
dikenakan sanksi adminsitratif berupa teguran
tertulis, pembatasan kegaitan usaha dan pembekuan
sementara kegiatan usaha. Sanksi admisnitratif ini

REKOMENDSI
UBAH CABUT
V
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT

dinilai kurang tegas, karena dalam faktanya masih
banyak pengusaha yang tidak menerapkan sertifikasi
usaha dan sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu
perlu ditambahkan ketentuan administratif berupa
denda.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau -Pulau Kecil Terluar
NO

1
1.

PASAL

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
2
3
Pasal
2 Ketertiban dan
ayat (1) Kepastian
dan ayat Hukum
(2)

ANALISIS
INDIKATOR
4
Tidak adanya
ketentuan yang
jelas mengenai
koordinasi.

REKOMENDASI

5
Pasal 2
(1) Pemanfaatan PPKT dilakukan oleh Pemerintah
bersama-sama dengan pemerintah daerah.
(2) Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan untuk menjaga kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia

TETAP
6

UBAH
7
v

CABUT
8

Permasalahan/Analisa:
Perumusan pasal di atas tidak memberikan kepastian
hukum bagi masing-masing, baik pemerintah dalam
hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Semestinya, ketentuan itu ditindaklanjuti lebih detil
dalam pasal-pasal agar batasan kewenangan dalam
pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dapat
lebih jelas.
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

ANALISIS
INDIKATOR
4

REKOMENDASI

5

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

Rekomendasi:
Ubah rumusan pasal dengan memperjelas maksud
dari “pemanfaatan secara bersama-sama” antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait
PPKT.
2.

Pasal 4 (1) Ketertiban dan
dan (2)
Kepastian
Hukum

Tidak adanya
ketentuan yang
menjamin
prosedur yang
jelas dan efisien

Pasal 4:
(1) Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana
Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan
mempertimbangkan masukan menteri/pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(2) Rencana Zonasi PPKT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas sub zona yang meliputi
pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat,
dan/atau pelestarian lingkungan.

v

Permasalahan/Analisa:
Rumusan Pasal di atas tidak menjamin prosedur yang
jelas bagi pihak terkait lain baik selaku
menteri/pimpinan
lembaga
pemerintah
non
kementerian.
Rekomendasi:
Perlu dipertegas dan diperjelas ruang lingkup, waktu
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

Kekeluargaan

ANALISIS
INDIKATOR
4

Tidak adanya
ketentuan yang
menjamin
pelibatan seluruh
pihak terdampak
dalam
pembentikan
kebijakan

REKOMENDASI

5
dan mekanisme pemberian masukan (atau semacam
tata cara), apakah secara tertulis, melalui surat biasa,
atau intervensi secara kewenangan dari pihak terkait
baik
menteri/pimpinan
lembaga
pemerintah
nonkementerian dalam hal memberikan masukan.
Mengingat kedudukan peraturan pemerintah sebagai
aturan pelaksanaan dari undang-undang.

Pasal 4:
(1) Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana
Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan
mempertimbangkan masukan menteri/pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

V

Permasalahan/Analisa:
Tidak disebutkan secara tegas mengenai pelibatan
pihak terdampak dalam rumusan pasal di atas
memberikan konsekuensi hukum kepada menteri
dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan untuk
melibatkan pihak terdampak.
Rekomendasi:
Ubah rumusan pasal dengan mencantumkan frasa
‘pihak lain atau terdampak’.
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NO

1

3.

PASAL

2

Pasal 7

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

Pengayoman

ANALISIS
INDIKATOR
4
Tidak adanya
ketentuan yang
menyebabkan
tidak terjaminnya
pemberian peluang
kepada masyarakat
dalam memberikan
pendapat terhadap
pengambilan
keputusan

Tidak adanya yang
menjamin
keberlanjutan
generasi kini dan
generasi yang akan
datang

REKOMENDASI

5
Pasal 4:
(1) Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana
Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan
mempertimbangkan masukan menteri/pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

TETAP
6

UBAH
7
V

CABUT
8

Permasalahan/Analisa:
Tidak disebutkan secara jelas dan tegas frasa
‘masyarkat’ membuat konsekuensi hukum bagi
pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan
Perikanan untuk meminta masukan masyarakat secara
wajib (mandatory).
Rekomendasi:
Ubah rumusan pasal dengan mencatumkan frasa
‘masyarakat’.
Pasal 7:
Pemanfaatan PPKT untuk kesejahteraan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
untuk:
a. usaha kelautan dan perikanan;
b. ekowisata bahari;
c. pendidikan dan penelitian;
d. pertanian subsisten;
e. penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi;

V
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR
4

5

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

dan/atau
f. industri jasa maritim.
Permasalahan/Analisa:
Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat tanpa
dibarengi dengan batasan yang tegas (rigid)
berpotensi tidak menjamin keberlanjutan mengingat
kekayaan alam di laut dapat berkurang seiring
penggunaan atau eksploitasi.

4.

Pasal 10

Keadilan

Tidak adanya
ketentuan yang
berpihak pada
masyarakat daerah
terpencil

Rekomendasi:
Dapat ditambahkan satu ayat yang berbunyi kurang
lebih:
“Ketentuan atau tata cara pemanfaaan PPKT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
a, b, dan f disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait lainnya.”
Pasal 10:
Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapat
izin/persetujuan dari menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

V
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

ANALISIS
INDIKATOR
4

REKOMENDASI

5

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

Permasalahan/Analisa:
Rezim perizinan mesti dikaji kembali dalam arti lebih
memprioritaskan masyarakat setempat dalam
mendapatkan izin/persetujuan untuk pemanfaatan
kesejahteraan masyarakat.

5.

Pasal 13

Keadilan

Adanya peluang
yang sama bagi
setiap warga
negara untuk
mendapatkan
akses pemanfaatan
sumber daya;
Adanya ketentuan
yang berpihak
pada masyarakat
daerah terpencil;

Rekomendasi:
Dapat ditambahkan satu ayat, yang kurang lebih
berbunyi:
“Pemberian izin atau persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mesti memperhatikan potensi
daerah dan menumbuhkan industri kecil, menengah,
dan mikro (UMKM) masyarakat setempat.”
Pasal 13
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam
perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
pemanfaatan PPKT.
(2) Peran serta masyarakat dalam perencanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah
PPKT;
b. memberikan informasi dalam perencanaan
pemanfaatan PPKT;
c. memberikan masukan dalam menentukan arah
perencanaan PPKT; dan

V

187

NO

1

6.

PASAL

2

Pasal 13

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

ANALISIS
INDIKATOR
4

Bhineka

Adanya ketentuan

REKOMENDASI

5
d. menyampaikan masukan/usulan terhadap rencana
kegiatan pemanfaatan PPKT.
(3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. memprioritaskan rencana yang telah disepakati;
b. melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya
PPKT berdasarkan hukum adat yang tidak
bertentangan dengan hukum nasional; dan
c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi
dan efektifitas, serta kelestarian fungsi lingkungan di
PPKT.
(4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. memberikan informasi atau laporan dalam
pelaksanaan pemanfaatan PPKT;
b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas
kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan
pelaksanaan pemanfaatan PPKT; dan
c. melaporkan adanya pencemaran dan/atau
kerusakan PPKT yang merugikan kelestarian
lingkungan.
(5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

V
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3
Tunggal Ika

ANALISIS
INDIKATOR
4
yang menjamin
pengakuan dan
perlindungan nilainilai budaya lokal;
Adanya ketentuan
yang menjamin
keterlibatan
masyarakat hukum
adat

REKOMENDASI

5
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam
perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
pemanfaatan PPKT.
(2) Peran serta masyarakat dalam perencanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah
PPKT;
b. memberikan informasi dalam perencanaan
pemanfaatan PPKT;
c. memberikan masukan dalam menentukan arah
perencanaan PPKT; dan
d. menyampaikan masukan/usulan terhadap rencana
kegiatan pemanfaatan PPKT.
(3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. memprioritaskan rencana yang telah disepakati;
b. melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya
PPKT berdasarkan hukum adat yang tidak
bertentangan dengan hukum nasional; dan
c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi
dan efektifitas, serta kelestarian fungsi lingkungan di
PPKT.
(4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. memberikan informasi atau laporan dalam

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

ANALISIS
INDIKATOR
4

REKOMENDASI

5
pelaksanaan pemanfaatan PPKT;
b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas
kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan
pelaksanaan pemanfaatan PPKT; dan
c. melaporkan adanya pencemaran dan/atau
kerusakan PPKT yang merugikan kelestarian
lingkungan.
(5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
NO

1
1.

PASAL

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
2
3
Pasal 7 PP Pengayoman
Nomor 13
Tahun
2017

ANALISIS
INDIKATOR
4
Adanya ketentuan
yang menjamin
keberlanjutan
generasi kini dan
generasi akan

REKOMENDASI

5
Pasal 7
(1) Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan
pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi

TETAP
6
V

UBAH
7

CABUT
8
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

ANALISIS
INDIKATOR
4
datang

REKOMENDASI

5

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

lingkungan hidup; dan
b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang
dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
(2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan
kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam
wilayah:
1. Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit 40%
(empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai
dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya
serta tersebar secara proporsional;
2. Pulau Jawa Bali dengan luas paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan
kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta
tersebar secara proporsional;
3. Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 45%
(empat puluh lima persen) dari luas pulau tersebut
sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi
ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
4. Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 40%
(empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai
dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya
serta tersebar secara proporsional;
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

ANALISIS
INDIKATOR
4

REKOMENDASI

5
5. Pulau Papua dengan luas paling sedikit 70% (tujuh
puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan
kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta
tersebar secara proporsional;
6. Kepulauan Maluku dengan luas paling sedikit 30%
(tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai
dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya
serta tersebar secara proporsional; dan
7. Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau
tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi
ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan
lindung akibat pengembangan kegiatan budi daya
dalam rangka mewujudkan dan memelihara
keseimbangan ekosistem wilayah;
d. mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan
kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung;
dan
e. mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan
fungsi kawasan lindung dalam rangka meningkatkan
daya dukung daerah aliran sungai.
(3) Strategi untuk pencegahan dampak negatif
kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

ANALISIS
INDIKATOR
4

REKOMENDASI

5

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

lingkungan hidup meliputi:
a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup;
b. melindungi dan meningkatkan kemampuan
lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau
dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan
agar tetap mampu mendukung perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya;
c. melindungi dan meningkatkan kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara
langsung atau tidak langsung menimbulkan
perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan
lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang
pembangunan yang berkelanjutan;
e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam
secara bijaksana untuk menjamin kepentingan
generasi masa kini dan generasi masa depan;
f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk
menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan
sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin
kesinambungan ketersediaannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta
keanekaragamannya; dan
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

ANALISIS
INDIKATOR
4

REKOMENDASI

5
g. mengembangkan kegiatan budidaya yang
mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan
bencana dan kawasan risiko perubahan iklim.

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

15. Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
NO
1

PASAL
Pasal 10 ayat (4)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
Kenusantaraan
Pembagian kewenangan
antara pusat dan daerah

ANALISIS
Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan tugas
pembantuan itu apa.
Oleh karena itu ditambahkan maksud dari tugas
pembantuan, sehingga ada kejelasan rumusan

REKOMENDSI
UBAH CABUT
V

16. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam
NO

1
1.

PASAL

2
Pasal
ayat (3)

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3
8 Kebangsaan

ANALISIS
INDIKATOR
4
Tidak
ditemukannya
ketentuan yang

REKOMENDASI

5
Pasal 8
(3) Permohonan izin pengusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:

TETAP
6

UBAH
7
V

CABUT
8
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

ANALISIS
INDIKATOR
4
dapat
menyebabkan
tidak terbatasnya
keikutsertaan
pihak asing.

REKOMENDASI

5

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

a. perorangan;
b. badan usaha; atau
c. koperasi
Permasalahan/Analisa:
Pihak-pihak
yang
dapat
memohonkan
izin
pengusahaan pariwisata alam terbuka luas bagi
siapapun termasuk warga negara asing yang
berbentuk perorangan, badan usaha, dan koperasi.
Rekomendasi:
Perlu dipertegas mengenai ‘status’ pihak-pihak yang
dapat memohonkan. Bilang memang asing
diperbolehkan, dapat diatur tegas batasan
kepemilikan berupa saham atau yang dapat dinilai
sebagai saham.
Pun tidak dibuka peluang bagi asing, perlu dipertegas
dengan frasa: ‘perorangan berstatus WNI’, ‘badan
hukum Indonesia’, dan ‘koperasi’.
Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3), dapat diubah
beberapa frasa menjadi:
“Yang dimaksud dengan badan usaha adalah usaha
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NO

1

2.

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

Pasal
8 Ketertiban dan
ayat (2)
Kepastian
Hukum

ANALISIS
INDIKATOR
4

Tidak
ditemukannya
ketentuan
mengenai prosedur
yang jelas dan
efisien.

REKOMENDASI

5
milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan
hukum Indonesia.”
Pasal 8:
(2) Izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh:
a. Menteri, untuk pengusahaan pariwisata alam yang
dilakukan di dalam suaka margasatwa, taman nasional
kecuali zona inti, dan taman wisata alam; atau
b.
gubernur
atau
bupati/walikota
sesuai
kewenangannya, untuk pengusahaan pariwisata alam
yang dilakukan di dalam taman hutan raya.

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

V

Permasalahan/Analisa:
Pembagian kewenangan hanya berdasarkan areal
pengusahaan pariwisata berpotensi menimbulkan
konflik kewenangan antara pusat dan daerah.

Kenusantaraan

Tidak adanya
ketentuan yang

Rekomendasi:
Integrasikan izin dengan menunggalkan persetujuan
izin cukup melalui Menteri untuk seluruh areal
pengusahaan pariwisata. Dengan kata lain,
kewenangan pemerintah daerah dapat dihilangkan.
Pasal 8:
(2) Izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada

V
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

ANALISIS
INDIKATOR
4
jelas mengenai
pembagian
kewenangan pusat
dan daerah

REKOMENDASI

5

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

ayat (1) diberikan oleh:
a. Menteri, untuk pengusahaan pariwisata alam yang
dilakukan di dalam suaka margasatwa, taman nasional
kecuali zona inti, dan taman wisata alam; atau
b.
gubernur
atau
bupati/walikota
sesuai
kewenangannya, untuk pengusahaan pariwisata alam
yang dilakukan di dalam taman hutan raya.
Permasalahan/Analisa:
Ada potensi pemerintah daerah akan mengeluarkan
regulasi tingkat daerah untuk mengatur lebih teknis
terkait izin-izin tersebut.
Dibandingkan rezim izin menjadi konflik dan
pemerintah daerah ‘memainkan’ rezim izin dengan
rentetan pungutan/iuran, lebih baik cukup izin dari
Menteri.

3.

Pasal 12

Pengayoman

Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
menyebabkan

Rekomendasi:
Hapus kewenangan Pemda mengeluarkan izin
pengusahaan pariwisata.
Pasal 12:
(1) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam diberikan
untuk jangka waktu:
a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan

V
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

ANALISIS
INDIKATOR
4
tidak terjaminnya
kelanjutan
generasi kini dan
yang akan datang;
Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
menyebabkan
tidak terjaminnya
peluang yang sama
bagi setiap warga
negara untuk
mendapatkan
akses pemanfaatan
sumber daya.

REKOMENDASI

5
b. 5 (lima) tahun bagi badan usaha atau koperasi.
(2) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan
dapat diperpanjang kembali.
(3) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang kembali.
(4) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai
kewenangannya berdasarkan hasil evaluasi terhadap
izin usaha.

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

Permasalahan/Analisa:
Frasa ‘dan dapat diperpanjang kembali’ menimbulkan
penafsiran bahwa izin usaha penyediaan jasa wisata
alam dapat terus diperpanjang selamanya.
Ada permasalahan terkait tidak terjaminnya peluang
yang sama bagi pihak lain, baik perorangan, badan
hukum, atau koperasi yang ingin mengajukan izin
pengusahaan pariwisata.
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NO

1

4.

PASAL

2

Pasal 16

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

Pengayoman

ANALISIS
INDIKATOR
4

Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
menyebabkan
tidak terjaminnya
kelanjutan
generasi kini dan
yang akan datang;
Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
menyebabkan
tidak terjaminnya
peluang yang sama
bagi setiap warga
negara untuk
mendapatkan

REKOMENDASI

5
Rekomendasi:
Ubah frasa ‘dapat diperpanjang kembali’ dengan
rumusan pasal berikut:
‘Izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang kembali maksimal satu kali.”
Pasal 16:
(1) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam
diberikan untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima)
tahun.
(2) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(3) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan
hasil evaluasi terhadap izin usaha.

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

V

Permasalahan/Analisa:
Perlu ada pembatasan masa perpanjangan terkait izin
usaha penyediaan sarana wisata alam.
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NO

1

5.

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

Pasal 28 Ketertiban dan
ayat (7)
Kepastian
Hukum

ANALISIS
INDIKATOR
4
akses pemanfaatan
sumber daya.

Tidak adanya
ketentuan yang
jelas mengenai
sanksi terhadap
pelanggaran

REKOMENDASI

5
Rekomendasi:
Ubah rumusan ayat (2) menjadi:
“Izin usaha penyediaan sarana wisata alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun dan dapat diperpanjang kembali maksimal satu
kali.”
Pasal 28:
(6) Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan
kewajiban merehabilitasi kerusakan dan/atau karena
kegiatannya menimbulkan kerusakan pada suaka
margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau
taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) huruf d atau ayat (2) huruf d, dikenai
kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan
kerusakan yang ditimbulkan.
(7) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tidak menghilangkan tuntutan pidana atas tindak
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

V

Permasalahan/Analisa:
Tanggungjawab atas kerusakan lingkungan atau alam
yang dilakukan oleh pihak yang menerima izin
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

ANALISIS
INDIKATOR
4

REKOMENDASI

5
pengusahaan wisata alam baik langsung atau tidak
langsung tidak terbatas pada aspek pidana semata.

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

Pemerintah atau pihak lain, misalnya masyarakat
semestinya
diberikan
peluang
juga
untuk
menggunakan haknya mengajukan tuntutan/guguatan
tidak terbatas pada ranah pidana semata.
Rekomendasi:
Ubah frasa ‘tuntutan pidana atas tindak pidana’
menjadi ‘tuntutan dan/atau gugatan di pengadilan
dan/atau di luar pengadilan’.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Hutan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Hutan
NO

1
20.

PASAL

2
Pasal 50

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3
Pengayoman

ANALISIS
INDIKATOR
4
Adanya ketentuan
yang dapat
menjamin
perlindungan

REKOMENDASI

5
Pasal 50:
Masyarakat berhak:
a. mengetahui rencana pengelolaan KSA dan KPA;
b. memberi informasi, saran, serta pertimbangan

TETAP
6
V

UBAH
7

CABUT
8
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NO

1

21.

PASAL

2

Pasal 49

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

Keadilan

ANALISIS
INDIKATOR
4
masyarakat.

Adanya peluang
yang sama bagi
setiap warga
negara
mendapatkan
askes pemanfaatan
sumber daya

REKOMENDASI

5
dalam penyelenggaraan KSA dan KPA;
c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
KSA dan KPA; dan
d. menjaga dan memelihara KSA dan KPA.
Pasal 49:
(1) Pemerintah,
pemerintah
provinsi,
dan
pemerintah
kabupaten/kota
harus
memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan
KPA
dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraannya.
(2) Pemberdayaan
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan
kapasitas masyarakat dan pemberian akses
pemanfaatan KSA dan KPA.
(3) Pemberdayaan
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a. pengembangan desa konservasi;
b. pemberian akses untuk memungut hasil
hutan bukan kayu di zona atau blok tradisional
atau pemanfaatan tradisional;
c. fasilitasi kemitraan antara pemegang izin
pemanfaatan hutan dengan masyarakat;
dan/atau d. pemberian izin pengusahaan jasa
wisata alam.
(4) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

V
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NO

1

22.

PASAL

2

Pasal 43

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

Keseimbangan,
Keserasian, Dan
Keselarasan

ANALISIS
INDIKATOR
4

Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
menyebabkan
terabaikannya
prinsip kehatihatian

REKOMENDASI

5
(3) huruf b diberikan oleh Kepala Unit Pengelola
sesuai dengan rencana pengelolaan.
(5) Dihapus.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan
Peraturan Menteri.”
Pasal 43
(1) Penyelenggaraan KSA dan KPA dapat
dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga
internasional, atau pihak lainnya.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan untuk:
a. penguatan fungsi KSA dan KPA; dan
b. kepentingan pembangunan strategis yang tidak
dapat dielakan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA diatur
dengan Peraturan Menteri.

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

V

Permasalahan/Analisa:
Terbukanya ‘keran’ yang besar bagi pihak selain
pemerintah dalam kerjasama penyelenggaraan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
dapat dipertimbangkan untuk diatur lebih detil terkait
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

ANALISIS
INDIKATOR
4

REKOMENDASI

5
mekanisme kerjasamanya. Apalagi frasa ‘pihak
lainnya’ dapat ditafsirkan lembaga atau pihak
manapun dapat diajak bekerjasama.

TETAP
6

UBAH
7

CABUT
8

Rekomendasi:
Perlu diatur ruang lingkup kerjasama lebih detil
khususnya dengan Lembaga Internasional.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
NO

PASAL

1. Pasal 4 ayat (1)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
Ketertiban dan
Tidak ditemukan
Kepastian
ketentuan yang jelas
Hukum
mengenai penyelesaian
konflik.

ANALISIS
Pasal 4 ayat (1)
Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat
memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi
profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja

REKOMENDSI
UBAH CABUT
v

Analisa : dalam rumusan pasal tidak diketemukan
ketentuan mengenai apabila terjadi konflik dan
bagaiman acara penyelesaiannya, apabila terjadi
konflik sanksi apa yang diteberikan oleh BSNP apakah
pencabutan sertifikasi profesi atau berupa denda.
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NO

PASAL

2. Pasal 4 ayat (2)

3. Pasal 7

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
Ketertiban dan
Adanya ketentuan yang
Kepastian
menjamin prosedur yang
Hukum
jelas dan efisien/ tidak
diketemukannya
ketentuan mengenai
prosedur yang jelas dan
efisien

Ketertiban dan
kepastian
hukum

Adanya ketentuan yang
menjamin prosedur yang
jelas dan efisien/ tidak
ditemukannya ketentuan
mengenai prosedur yang
jelas dan efisien

ANALISIS
Pasl 4 ayat (2)
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut oleh BNSP.
Analisan : dalam rumusan pasal ketentuan mengenai
persyaratan dan tata cara pemberian lisesnsi tidak
dijelaskan lebih lanjut. Oleh karena ketentuan
mengenai persyaratan dan tata cara pemberian
lisensi
harus
dijelaskan
supaya
prosedur
penetapannya lebih jelas.
Pasal 7
Untuk dapat menjadi Anggota BNSP, Calon Anggota
BNSP harus memenuhi persyaratan :
a. Warga Negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. sanggup bekerja penuh waktu;
e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana minimal 5
(lima) tahun;
f. memiliki tingkat pendidikan sekurang kurangnya S1
atau yang setara;
g. memiliki pengalaman kerja di bidang profesi
tertentu minimal 5 (lima) tahun;
h. menguasai bahasa asing secara aktif minimal
bahasa Inggris.

REKOMENDSI
UBAH CABUT
v

v
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NO

PASAL

4. Pasal 9 (2)

5. Pasal 15

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

Ketertiban dan
kepastian
hukum

Ketertiban dan
kepastian
hukum

Adanya ketentuan yang
menjamin transparansi
(keterbukaan)/tidak
ditemukan ketentuan
yang menyebabkan tidak
terjaminnya transparansi
(keterbukaan)

Tidak ditemukan
ketentuan yang jelas
mengenai koordinasi

ANALISIS

Analisis: dalam rumusan pasal menjelaskan
ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan
efisien dengan menetapkan persyaratan untuk
menjadi anggota tetapi tidak dijelaskan lebih jelas
mengenai prosedur pengangkatan anggota oleh
BNSP.
Pasal 9 ayat (2)
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Sekretariat BNSP yang dalam
melaksanakan
tugasnya
secara
fungsional
bertanggung jawab kepada BNSP.
Analisa : dalam rumusan pasal menjelaskan dengan
bertanggung jawab kepada BNSP maka diperlukan
transparansi, rumusan pasal menjamin transparansi,
namun tidak menjelaskan perihal
yang
menyebabkan tidak terjaminnya transparansi.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota BNSP wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, dan transparansi, baik secara
internal maupun eksternal.

REKOMENDSI
UBAH CABUT

v

v

Analisa: rumusan pasal menjamin mengenai
koordinasi antar anggota dalam pelaksanaan tugas,
namun tidak ditemukan kejelasan mengenai
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT

koordinasi, integrasi, singkronisasi dan transparansi
antar anggota dalam pelaksanaan tugas dalam
memberikan sertifikasi profesi.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
NO

PASAL

1. Pasal 3 butir c

2. Pasal 3 butir e

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
Kenusantaraan
Tidak dijelaskan
mengenai pembagian
kewenangan pusat dan
daerah

Kesamaan

adanya ketentuan yang

ANALISIS
Pasal 3
Prinsip dasar pelatihan kerja adalah :
a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan
pengembangan SDM;
b. berbasis pada kompetensi kerja;
c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha,
pemerintah,
dan masyarakat;
d. bagian dari pengembangan profesionalisme
sepanjang hayat;
dan
e.diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak
diskriminatif.
Analisa: dalam rumusan pasal butir c, tidak dijelaskan
mengenai
pembagian
kewenangan
antaran
pemerintah pusat dan daerah secara jelas.
Pasal 3

REKOMENDSI
UBAH CABUT
v

v
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NO

PASAL

3. Pasal 13 ayat (1)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
kedudukan
menjamin non
dalam hukum
diskriminasi, baik secara
dan
eksplisit, maupun implisit
pemerintahan
(dampak/efek) /tidak
ditemukannya ketentuan
yang diskriminatif, baik
secara eksplisit, maupun
implisit (dampak/efek)

Kemanusiaan

Adanya ketentuan yang
menjamin perlindungan
HAM/ tidak
diketemukannya
ketentuan yang dapat
menghambat
perlindungan HAM

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT

Prinsip dasar pelatihan kerja adalah :
a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan
pengembangan SDM;
b. berbasis pada kompetensi kerja;
c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha,
pemerintah,
dan masyarakat;
d. bagian dari pengembangan profesionalisme
sepanjang hayat;
dan
e.diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak
diskriminatif.
Analisa: dalam rumusan masalah butir e menjelaskan
penyelenggaraan pelatihan kerja diselenggarakan
secara berkeadilan dan tidak diskriminatif, namun
dalam rumusan masalah tidak dijelaskan mengenai
ketentuan yang diskriminatif.
Pasal 13 (1):
Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan untuk
mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bakat,
minat, dan kemampuannya.

v

Analisa: rumusan pasal menjelaskan mengenai
jaminan
perlindungan
HAM
yaitu
Hak
Mengembangkan Diri, namun tidak menjelaskan
mengenai ketentuan yang dapat menghambat
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NO

PASAL

4. Pasal 13 ayat (3)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
Ketertiban dan
kepastian
hukum

5. Pasal 20 ayat (1) Kekeluargaan
dan ayat (2)

Tidak ditemukannya
ketentuan mengenai
prosedur yang jelas dan
efisien

Adanya ketentuan yang
menjamin sistem kerja
yang kooperarif dan
kolaboratif/tidak
diketemukannya
ketentuan yang
menyebabkan tidak
terjaminnya sistem kerja
yang kooperatif dan
kolaboratif.

ANALISIS
perlindungan HAM.
Pasal 13 ayat (3)
Peserta pelatihan kerja yang memiliki keterbatasan
fisik dan/atau mental tertentu dapat diberikan
pelayanan khusus sesuai dengan keterbatasannya.
Analisis: rumusan pasal tidak menjelaskan mengenai
prosedur pelaksanaan pelatihan kerja bagi peserta
yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental
serta perlu ditambahkan prosedur mengenai
pelatihan kerja bagi peserta yang tidak memiliki
kertabatasan fisik dan/atau mental.
Pasal 20
(1) Koordinasi pelatihan kerja dilakukan oleh lembaga
koordinasi pelatihan kerja nasional yang dibentuk
dengan Peraturan Presiden.
(2) Koordinasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi dalam
perencanaan, penyelenggaraan, pemberdayaan, dan
pendanaan pelatihan kerja.

REKOMENDSI
UBAH CABUT
v

v

Analisa: rumusan pasal menjelaskan adanya jaminan
sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif karena
dibentuk dengan adanya peraturan presiden, namun
tidak menjelaskan ketentuan yang menyebabkan
tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan
kolaboratif.

209

20.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
1. Pasal 3 ayat (1) Ketertiban dan
Tidak ditemukannya
dan (2)
kepastian
ketentuan yang jelas
hukum
mengani pihak yang
melakukan pengawasan
dan penegakan hukum

ANALISIS
Pasal 3:
Pasal 3
(1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi
Kepariwisataan terdiri dari:
a. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia;
b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;
c. Ketua Harian : Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;
d. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
e. Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
4. Menteri
Keuangan;www.hukumonline.com
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Pekerjaan Umum;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Kehutanan;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;

REKOMENDSI
UBAH CABUT
v
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT

11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal;dan
13. Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
(2) Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.
Analisa: Tidak ditemukan ketentuan yang jelas
mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan
penegakan hukum diantar susunan keanggotaan tim
koordinasi kepariwisataan dalam perpres ini.

21. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan
NO

PASAL

1. Pasal 2 ayat (3)

2. Pasal 8

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
Kenusantaraan
Tidak ditemukan
ketentuan yang jelas
mengenai pembagian
kewenangan pusat dan
daerah

Pasal 2 ayat (3)
Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan
kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah
dilaksanakan
oleh
gubernur,
dan
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Keadilan

Analisa: dalam rumusan pasal tidak ditemukan
ketentuan yang jelas mengenai pembagian
kewenangan pusat dan daerah secara lebih jelas.
Pasal 8

Tidak ditemukan

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT
v
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NO

PASAL

3. Pasal 8

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
ketentuan yang jelas
dalam menjamin
penggantian kerugian
pada masyarakat yang
terkena dampak negatif.

Ketertiban dan
kepastian
hukum

Tidak ditemukan
ketentuan yang jelas
mengenai sanki terhadap
pelanggaran

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang
menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:
a. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau
Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak
negatif kegiatan kepariwisataan;
b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif
dari kegiatan kepariwisataan;
c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang
timbulakibat
kegiatan
kepariwisataan
yang
berdampak negatif;dan/atau
d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Analisa: tidak dijelaskan mengenai adakah ganti
kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak
negatif dari kegiatan kepariwisataan yang berdampak
negatif dan tidak dijelaskan mengenai prosedur ganti
kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak
negatif
Pasal 8
Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang
menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:
a. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau
Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak
negatif kegiatan kepariwisataan;
b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif
dari kegiatan kepariwisataan;

v
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT

c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang
timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang
berdampak negatif;dan/atau
d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Analisa: pada butir b tidak dijelaskan apakah
menghentikan tindakan menghentikan sumber
penyebab dampak negatif adalah berupa sanksi yang
diberikan terhadap kepariwisataan yang berdampak
negatif atau berupa pencegahan.

23. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KoordinasiPengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Tingkat Nasional
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
1. Pasal 4 ayat (1) Ketertiban dan
Tidak adanya ketentuan
dan ayat (2)
kepastian
yang jelas mengenai
hukum
pihak yang melakukan
pengawasan dan
penegakan hukum

ANALISIS
Pasal 3:
(1) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu
dibawah koordinasi Menteri.
(2) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud
padaayat (1) meliputi:

REKOMENDSI
UBAH CABUT
v
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT

a. kegiatan yang bersifat lintas provinsi; dan
b. kegiatan di Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
(3) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap
sektor sesuai dengan perencanaan pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu;
b. perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha;
c. program Akreditasi nasional;
d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan
kewenangan tiap-tiap instansi Pemerintah; dan
e. penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersifat
lintas provinsi dan kawasan tertentu yang bertujuan
strategis.

2. Pasal 3

kenusantaraan

Tidak ditemukan
ketentuan yang jelas
mengenai pembagian
kewenangan antar sektor
secara proporsional

Analisa: dalam rumusan pasal tidak ada kejelasan
mengenai pihak pihak yang melakukan pengawasan
penegakan hukum
Pasal 3:
(1) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu
dibawah koordinasi Menteri.
(2) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud
padaayat (1) meliputi:
a. kegiatan yang bersifat lintas provinsi; dan

v
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT

b. kegiatan di Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
(3) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap
sektor sesuai dengan perencanaan pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu;
b. perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha;
c. program Akreditasi nasional;
d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan
kewenangan tiap-tiap instansi Pemerintah; dan
e. penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersifat
lintas provinsi dan kawasan tertentu yang bertujuan
strategis.
Analisa: rumusan pasal tidak menjelaskan mengenai
pembagian kewenangan antar sektor secar
proporsional,
hanya
menjelaskan
mengenai
pentingnya usulan tiap sektor.

23. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
NO

PASAL

1. Pasal 10 ayat (2)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
Keadilan
Adanya ketentuan yang
mengatur peluang yang

ANALISIS
Pasal 10
(1) Demografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

REKOMENDSI
UBAH CABUT
v

215

NO

PASAL

2. Pasal 33

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
sama bagi setiap warga
negara untuk
mendapatkan askes
pemanfaatan sumber
daya/ tidak
ditemukannya yang
menyebabkan tidak
terjaminnya peluang yang
sama bagi setiap warga
negara untuk
mendapatkan askes
pemanfaatan sumber
daya

Ketertiban dan
kepastian
hukum

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT

meliputi jumlah penduduk, kepadatan
penduduk,pendapatan, mata pencaharian,
pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.
(2) Akses publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 meliputi jalan dan jalur transportasi masyarakat
serta informasi terkait pembangunan reklamasi.
(3) Potensi relokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 meliputi lahan yang bisa digunakan untuk
relokasi penduduk serta fasilitas sarana dan
prasarana lainnya.

Analisa: rumusan pasal menjelaskan adanya peluang
setiap warga untuk mendapatkan akses pemanfaatan
sumber daya yang dituangkan dalam pasal 10 ayat (2)
yaitu akses publik, namun tidak dijelaskan
kemungkinan perilah yang dapat menyebabkan tidak
terjaminnya
peluang warga
negara untuk
mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.
Tidak ditemukannya
Pasal 33
ketentuan yang jelas
Semua peraturan perundang-undangan yang terkait
mengenai tindakan yang
dengan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan
harus diambil atas
pulau pulau kecil yang telah ada, sepanjang tidak
peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, tetap
bertentangan atau
berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan
tumpang tindih
pelaksanaan yang baru.
Analisa:

rumusan

pasal

menjelaskan

v

bahwa
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT

peraturan yang telah ada dan tidak bertentangan
dengan perpres ini tetap berlaku sampai dengan
dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru,
namun tidak ada penjelasan mengenai tindakan yang
harus diambil apabila ada peraturan baru yang
tumpang tindih.

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
NO

PASAL

1. Pasal 5

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
Kenusantaraan
Tidak ditemukannya
ketentuan yang jelas
mengenai pembagian
kewenangan pusat dan
daerah

ANALISIS
Pasal 5
Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
a. pedoman bagi kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan,
pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi
pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan
Poros Maritim Dunia; dan b. acuan bagi masyarakat
dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan
pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan
Poros Maritim Dunia.

REKOMENDSI
UBAH CABUT
v

Analisa: rumusan pasal menejelaskan mengenai
adanya ketentuan yang menjelaskan adanya peranan

217

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT

antara pemerintah pusat/kementrian/ lembaga dan
pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan,
pelaksanaan, serta pemantauan dan evalusai
pembangunan sektor kelautan tetapi tidak ada
ketentuan yang dengan jelas mengenai pembagian
kewenangan antara pusat dna daerah.

25. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia
NO
1
.

PASAL
.........

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
Ketertiban dan
Adanya ketentuan yang
Kepastian
jelas mengenai pihak
hukum
yang melakukan
pengawasan dan
penegakan hukum

ANALISIS
Bahwa Peraturan Presiden ini tidak secara tegas
memberikan
kewenangan
pengawasan
atas
pelaksanaan Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke
Indonesia. Bahwa kewenangan pengawasan terhadap
pelaksanaan Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke
Indonesia ini perlu untuk dipertegas mengingat
adanya
potensi
pelanggaran
pada
bidang
kepabeanan,
keimigrasian,
karantina,
dan
kepelabuhanan, sehingga perlu diatur mengenai
instansi mana yang menjadi leading sector dalam
pengawasan terhadap pelaksanaan Kunjungan Kapal
Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia.

REKOMENDSI
UBAH CABUT
V
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26. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

NO
1

PASAL
Pasal 2 ayat 2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
Kebangsaan
Tidak
ditemukannya
ketentuan yang dapat
menyebabkan
tidak
terbatasnya
keikutsertaan asing

ANALISIS
Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Bebas Visa
kunjungan tidak diberikan atas kunjungan dalam
rangka jurnalistik”. Ketentuan ini secara implisit
melarang pemberian Bebas Visa kunjungan terhadap
kunjungan dalam rangka jurnalistik. Ketentuan ini
telah membatasi keikutsertaan warga negara asing
yang masuk melalui jalur bebas visa kunjungan untuk
kegiatan jurnalistik. Namun ketentuan belum
memberikan pembatasan keikutsertaan warga
negara asing yang masuk melalui jalur bebas visa
kunjungan untuk kegiatan bekerja. Bahwa jalur bebas
visa kunjungan ini sangat rentan untuk dimanfaatkan
oleh Warga Negara Asing untuk dapat bekerja di
Indonesia tanpa melalui prosedur sebagaimana
diatur pada Undang-undang Ketenagakerjaan dan
peraturan pelaksananya. Oleh karena itu, mengingat
konsideran huruf b pada Peraturan Presiden ini yang
menyatakan bahwa salah satu tujuan diterbitkannya
Perpres ini adalah “dalam rangka memberikan
manfaat
yang
lebih
dalam
peningkatan
perekonomian pada umumnya dan peningkatan
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada
khususnya”, maka ketentuan Pasal 2 ayat 2 ini perlu

REKOMENDSI
UBAH CABUT
v

219

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

Pasal 6

Pengayoman

Adanya ketentuan yang
menjamin perindungan
masyarakat
/
tidak
ditemukannya ketentuan
yang dapat menyebabkan
tidak
terjaminnya
perlindungan masyarakat

Pasal 6

Ketertiban dan
Kepastian
hukum

Adanya ketentuan yang
jelas mengenai pihak
yang melakukan
pengawasan dan

ANALISIS
di ubah dengan menambahkan bahwa “bebas Visa
kunjungan tidak diberikan atas kunjungan dalam
rangka jurnalistik dan bekerja”
Pasal 6 Peraturan Presiden ini menyatakan bahwa
“dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan
keamanan negara dan kesehatan masyarakat,
Menteri dapat menghentikan sementara bebas Visa
kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah
administratif khusus suatu negara, dan entitas
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)”. Ketentuan ini dapat dipahami sebagai instrumen
evaluasi untuk menjamin perlindungan bagi
masyarakat dari adanya ancaman keamanan negara
dan kesehatan masyarakat yang mungkin akan timbul
atas masuknya warga negara asing ke wilayah
indonesia melalui jalur bebas visa kunjungan. Namun
keadaan tertentu sebagaimana dimaksud tersebut
seharusnya tidak secara limitatif ditentukan hanya
berdasarkan alasan keamanan negara dan kesehatan
masyarakat semata, melainkan harus juga
mempertimbangkan alasan keadaan yang dapat
merugikan kepentingan negara secara ekonomi,
sosial, dan budaya.
Bahwa Pasal 6 Peraturan Presiden ini telah
memberikan instrumen evaluasi kepada Menteri
Hukum
dan
HAM selaku Menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

REKOMENDSI
UBAH CABUT

v

v
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
penegakan hukum

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH CABUT

hukum dan hak asasi manusia. Namun demikian
Peraturan Presiden ini tidak secara tegas
memberikan kewenangan pengawasan pelaksanaan
pemberian bebas visa kunjungan kepada Menteri
Hukum dan HAM. Hal ini dapat menyebaban
kebingungan terkait instansi mana yang bertugas
dalam menilai adanya suatu keadaan tertentu yang
berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
Peraturan Presiden ini. Bahwa kewenangan
pengawasan terhadap pelaksanaan bebas visa
kunjungan tersebut perlu untuk dipertegas
mengingat banyaknya potensi pelanggaran yang
dapat terjadi pada pelaksanaan bebas visa kunjungan
tersebut serta banyaknya instansi lain yang memiliki
kewenangan yang beririsan terkait pengawasan
terhadap hal tersebut sehingga perlu dipertegas
instansi mana yang menjadi leading sector untuk
melakukan pengawasan terhadap peaksanaan bebas
visa kunjungan sebagaimana dimaksud.
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27. Permenpar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
NO
1

PASAL
Pasal 30 ayat 2
huruf f, huruf g

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
Ketertiban dan
Adanya ketentuan yang
Kepastian
menjamin prosedur yang
hukum
jelas dan efisien / tidak
ditemukannya ketentuan
mengenai prosedur yang
jelas dan efisien

ANALISIS
Pasal 30 ayat 2 huruf f, dan huruf g Peraturan
Menteri ini menyatakan bahwa Pengusaha Pariwisata
wajib mengajukan secara tertulis kepada PTSP
permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat
suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah suatu perubahan terjadi, yakni
diantaranya mencakup perubahan alamat Pengusaha
Pariwisata dan nama pengurus badan usaha untuk
Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha.
Ketentuan ini tidak efisien mengingat bahwa
perubahan alamat pengusaha dan perubahan nama
pengurus pariwisata dapat berubah sewaktu-waktu
dan berulang-ulang sehingga seharusnya perubahan
sebagaimana dimaksud tersebut tidak perlu
diwajibkan
untuk
melakukan
permohonan
pemutakhiran TDUP.

REKOMENDSI
UBAH CABUT
V

28. Permenpar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
NO
1

PASAL
Pasal 16

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
Keteriban dan
kepastian
hukum

INDIKATOR
Tidak ditemukannya
ketentuan yang jelas
mengenai pihak yang

ANALISIS
Pasal 16
(1) Menteri melakukan pengawasan Sertifikasi Usaha
Pariwisata dalam rangka menjaga, memelihara, dan

REKOMENDSI
UBAH
V

CABUT
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

Pasal 20 ayat (5)

Kenusantaraan

INDIKATOR
melakukan pengawasan
dan penegakan hukum

Tidak ditemukannya
ketentusn yang jelas
mengenai pembagian
kewenangan pusat dan
daerah

ANALISIS

REKOMENDSI
UBAH

CABUT

mewujudkan penerapan Sertifikasi Usaha Pariwisata
sesuai dengan etika, ketentuan dan persyaratan yang
ditetapkan.
Analisa: dalam rumusan pasal tidak ditemukan
ketentuan mengenai pihak yang melakukan
penegakan hukum, rumusan pasal hanya
menjelaskan mengenai pihak yang melakukan
pengawasan.
Pasal 20
(1) Menteri melakukan pembinaan penyelenggaraan
Sertifikasi Usaha Pariwisata terhadap:
a. LSU Bidang Pariwisata;
b. usaha pariwisata; dan
c. pemerintah daerah dan masyarakat.
(2) Pembinaan terhadap LSU Bidang Pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. sosialisasi Standar Usaha Pariwisata, pelaksanaan
Sertifikasi Usaha Pariwisata dan regulasi terkait
lainnya; dan
b. pelaksanaan fasilitasi pelatihan bagi calon Auditor.
(3) Pembinaan terhadap Usaha Pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDSI
UBAH

CABUT

dilaksanakan melalui sosialisasi Standar Usaha
Pariwisata dan bimbingan tata cara dan penerapan
sertifikasi.
(4) Pembinaan terhadap pemerintah daerah dan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dapat dilakukan melalui penyebarluasan
informasi tentang Sertifikasi Usaha Pariwisata.

(5) Pembinaan terhadap LSU Bidang Pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat
dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Ketertiban dan
kepastian
hukum

Tidak ditemukannya
ketentuan yang jelas
mengenai koordinasi

Analisa: rumusan pasl ayat (5) dijelaskan
Analisa: dalam tidak ditemukanya ketentuan yang
jelas mengai koordinasi didalam permenpar ini,
pengaturan mengenai koordinasi antar lembaga baik
pemerintah dan pemerintah daerah serta peran serta
masyarakat perlu diatur lebih lanjut.

v
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BAB V
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM BERDASARKAN
POTENSI DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penilaian berdasarkan potensi disharmoni terhadap PUU yang terkait dengan masalah Pembangunan Industri Wisata
Bahari, ditinjau terhadap antara pasal ketentuan dalam satu PUU atau antar ketentuan pasal dari satu atau dua PUU, baik di antara PUU
yang setingkat maupun yang bertingkat seacara vertical. Berikut tabel temuan masalah yang menggambarkan berpotensi disharmoni
antar ketentuan:
NO.
1.

Ketentuan Pasal/ PUU

VARIABEL

Pasal 14 ayat (1) huruf l Kewenangan
UU No 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan

Temuan Potensi
disharmoni

ANALISIS

- UU No 32 Tahun 2014 - Pengaturan terkait wisata bahari diatur dalam UU No
tentang Kelautan (Pasal
10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Pasal 14
28).
dimana wisata bahari disebutkan dengan istilah wisata
- UU No 27 Tahun 2007 Jo
tirta sebagai salah satu usaha pariwisata . Di dalam
UU N0 1 Tahun 2014
penjelasan Pasal 14 UU No 10 Tahun 2009 tentang
tentang PWP3K Pasal 19
Kepariwisataan bahwa yang dimaksud dengan “usaha
ayat (1) huruf e.
wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan
- PP No 36 Tahun 2010
wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana
tentang
Pengusahaan
dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara
Pariwisata Alam Alam Di
komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan
Suaka
Margasatwa,
waduk. Pengaturan terkait wisata bahari juga diatur
Taman Nasional, Taman
dalam UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√
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NO.

Ketentuan Pasal/ PUU

VARIABEL

Temuan Potensi
disharmoni

ANALISIS

Hutan Raya, Dan Taman
Wisata Alam
Pasal 7 ayat (3).

2.

Pasal 15 UU No 10 Tahun
2009 tentang
Kepariwisataan Jo
Permenpar No 18 Tahun
2016 tentang
Pendaftaran Usaha
Pariwisata

Kewajiban

28) dengan istilah wisata bahari. Selain itu dalam UU
No 27 Tahun 2007 Jo UU N0 1 Tahun 2014 tentang
PWP3K Pasal 19 ayat (1) huruf e diatur pula wisata
bahari sbg salah satu kegiatan pemanfaatan wilayah
pesisir. Dengan demikian terdapat potensi tumpang
tindih dalam hal kewenangan dan kelembagaan yang
menangani wisata bahari antara Kementerian
Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Hal ini
berakibat pada masalah perizinan yang harus dilakukan
oleh pelaku usaha ketika akan membuka usaha
pariwisata khususnya wisata bahari. Permasalahan
wisata bahari apakah sebaiknya di masukan dalam UU
Kepariwisataan atau UU Kelautan? Karena dalam UU
Kepariwisataan hanya mengatur atraksi dan promosi
pariwisata, sebaiknya UU Kepariwisataan mengatur
pariwisata secara komprehensif termasuk wisata
bahari.
- UU No 27 Tahun 2007 - Adanya potensi disharmoni terkait perizinan di bidang
tentang PWP3K Jo UU
industri wisata bahari. Pengaturan terkait wisata
No 1 Tahun 2014 Pasal
bahari juga diatur dalam UU No 27 Tahun 2007
16
tentang PWP3K Jo UU No 1 Tahun 2014 . Di dalam
- PP No 36 Tahun 2010
Pasal 16 UU PWP3K dikatakan bahwa setiap orang
tentang Pengusahaan
yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagaian
Pariwisata Alam Alam
perairan pesisir dan pemanfaatan sebagaian pulau
Di Suaka Margasatwa,
Taman Nasional, Taman

REKOMENDASI
UBAH CABUT

v
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NO.

Ketentuan Pasal/ PUU

VARIABEL

Temuan Potensi
disharmoni
Hutan
Raya,
Dan
Taman Wisata Alam,
Pasal 8

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi.
Demikian pula dalam Pasal 19 UU PWP3K bahwa
setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber
daya Perairan Pesisir dan perairan pulau pulau kecil
untuk kegiatan: a. produksi garam; b. biofarmakologi
laut; c. bioteknologi laut; d. pemanfaatan air laut
selain energi; e. wisata bahari; f. pemasangan pipa
dan kabel bawah laut; dan/atau g. pengangkatan
benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin
Pengelolaan. Dengan demikian setiap pelaku usaha
yang akan membuka industri wisata bahari harus
memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan yang
dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sementara itu, selama ini izin yang terkait dengan
pariwisata dikeluarkan oleh Menteri Budaya dan
Pariwisata yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Pasal 14
ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1)). PP No 36 Thaun 2010
Pasal 8 juga mensyaratkan adanya izin pengusahaan
untuk kegiatan pariwisata alam. Pengusahaan wisata
tirta tersebut sangat dimungkinkan juga berada di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan 3
(tiga) peraturan perundang-undangan (PUU) tersebut,
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NO.

Ketentuan Pasal/ PUU

VARIABEL

Temuan Potensi
disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

disimpulkan bahwa Pengusaha akan mengurus tiga
perizinan kepada tiga lembaga, yaitu izin pengelolaan
berdasarkan UU No 1 Tahun 2014, izin pengusahaan
berdasarkan PP No 36 Tahun 2010, dan pendaftaran
usaha pariwisata berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009
Jo Pemenaker No 18 Tahun 2016. Pengurusan izin
tersebut dilakukan kepada tiga institusi yang berbeda.
Hal tersebut tentunya berpotensi untuk menimbulkan
biaya yang tinggi dan birokrasi yang terlalu banyak
yang dapat menghambat investasi. Adanya Kewajiban
mendaftarkan usaha pariwisata, izin pengusahaan
pariwisata alam, izin lokasi dan izin pengelolaan pada
dsarnya semua adalah rezim perizinan. Sebaiknya
pengaturan terkait perizinan usaha pariwisata bahari
dilakukan secara terpadu sehingga lebih efektif dan
efisien.

3.

Pasal 7 UU No 27 Tahun
2007 sebagaimana telah
diubah dengan UU No 1
Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau Pulau

Kewajiban

UU No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah

Perencanaan pengelolaan WP3K yang cukup terperinci
mencerminkan asas keberlanjutan, dengan indikator
kewajiban perencanaan pengelolaan didasarkan prinsip
kehatihatian.

√

Cttn:
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NO.

Ketentuan Pasal/ PUU
Kecil

VARIABEL

Temuan Potensi
disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Namun pada ayat (2) (3) (4) (5), berpotensi konflik karena
tidak harmonis dengan UU23/2014 ttg Pemda, khususnya
pada Lampiran UU 23/2014 mengenai pembagian urusan
pemerintahan konkuren sub bidang kelautan, pesisir dan
pulau-pulau kecil (huruf Y no. 1) , pada lampiran ini tidak
memberikan tugas perencanaan WP3K kepada Pemda.
Untuk itu, pasal 7 ayat (2) (3) (4) dan (5) perlu dilakukan
revisi, jika memang perencanaan WP3K oleh Pemda masih
dibutuhkan.
Sampai tahun 2016, belum ada Perda Provinsi yang
berlaku untuk mengatur RZWp3 (Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil) yang mana merupakan
amanat dari Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaam Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.
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NO.

Ketentuan Pasal/ PUU

VARIABEL

Temuan Potensi
disharmoni

4.

Pasal 9 UU No 27 Tahun
2007 sebagaimana telah
diubah dengan UU No 1
Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau Pulau
Kecil

Kewenangan

Pasal 24 ayat (1) UU No. 26
Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Pasal 9 UU No 1 Tahun 2014 Jo UU No 27 Tahun 2007 √
tentang Penataan Ruang berpotensi tumpang tindih.
Pasal 1 angka 1 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang mendefinisikan ruang sebagai wadah yang meliputi
ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang
di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya. Di dalam UU No 27
Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil mengatur juga
tentang tata ruang di wilayah pesisir (Pasal 9 terkait
dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau
Kecil atau disingkat RZWP3K). RZWP3K merupakan arahan
pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau
pulau kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah
kabupaten/kota.
Pasal 24 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 menjelaskan
bahwa rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan
peraturan daerah. Tata ruang wilayah yang dimaksud
mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi. Sementara itu Pasal 9 ayat
(5) UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1/2014 tentang
PWP3K menyatakan bahwa Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga ditetapkan melalui
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NO.

Ketentuan Pasal/ PUU

VARIABEL

Temuan Potensi
disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Peraturan Daerah.
Dalam prakteknya RTRW dan RZWPPK dianggap mengatur
hal berbeda, sehingga pada tataran teknis harus
mengeluarkan dua Peraturan Daerah yang berbeda juga.
Jangka waktu RTRW ataupun RZWP-3-K Pemerintah
Daerah keduanya berlaku selama 20 (dua puluh) tahun
dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun sekali, Pasal 9 ayat (2) UU 27/2007 mengatur
bahwa RZWP-3-K juga harus diserasikan, diselaraskan, dan
diseimbangkan dengan RTRW Provinsi atau kab/kota, hal
ini menegaskan bahwa keduanya seharusnya tidak perlu
dibuat dengan dua format hukum yang berbeda (dua
Perda). Jika RTRW dan RZWP3K sama-sama disusun &
ditetapkan dalam Perda yang berbeda, maka berpotensi
tumpang tindih pengaturan terhadap wilayah administrasi
kecamatan yang ada dipesisir, sehingga keterpaduan
penataan ruang wilayah menjadi sulit diwujudkan.
UU No 26 Tahun 2007 dan UU No 27 Tahun 2007 Jo UU
No 1/2014 tentang PWP3K seharusnya diintegrasikan,
karena pada hakekatnya kedua UU ini mengatur ruang
darat. Oleh karenanya, hal-hal yang terkait penataan
ruang pesisir dan pulau-pulau kecil hendaknya diatur
secara integral ke dalam UU No 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang, sehingga materi pengaturan UU No 27
Tahun 2007 hanya berkenaan dengan pengeloalaan WP3K,
dengan memperhatikan penataan ruangnya; Pengaturan
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NO.

Ketentuan Pasal/ PUU

VARIABEL

Temuan Potensi
disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Wilayah pesisir harusnya masih menjadi area pengaturan
UU Penataan Ruang, apalagi karena pesisir pada
hakekatnya juga daratan, karena di bawahnya masih
tanah.

5.

Pasal 28 UU No 27 Tahun
2007 sebagaimana telah
diubah dengan UU No 1
Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau Pulau
Kecil jo Permen KP No.
Per.17/Men/2008
tentang Kawasan
Konservasi Di Wilayah
Pesisir Dan Pulau-Pulau
Kecil.

Kewenangan
Perlindungan

- UU No 5 Tahun 19901990
tentang Konservasi
Sumber Daya Alam jo
Pasal 4 PP No 28 Tahun
2011 ttg Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam
sebagaimana telah diubah
dengan PP No 108 Tahun
2015 tentang Perubahan
atas PP No 28 Tahun 2011
ttg Pengelolaan Kawasan

Adanya potensi tumpang tindih kewenangan dalam √
pengelolaan kawasan konservasi anatara UU No 27 Tahun
2007 jo UU No 1 Thaun 2014 tentang PWP3K dengan UU
No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam jo
Pasal 4 PP No 28 Tahun 2011 ttg Pengelolaan Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta dengan
UU No 31 Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan.
Kawasan konservasi berada di ranah Kementerian
Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian Kehutanan memiliki landasan hukum melalui
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NO.

Ketentuan Pasal/ PUU

VARIABEL

Temuan Potensi
disharmoni

ANALISIS

Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam ;
- Penjelasan Pasal 13 UU
No 31 Tahun 2004 jo UU
No 45 Tahun 2009
tentang Perikanan jo PP
No 60 Tahun 2007
tentang Konservasi
Sumber Daya Ikan

UU No. 5 Tahun 1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya yang kemudian diturunkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011
tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam. Sementara Kementerian Kelautan memiliki landasan
hukum melalui UU No 31 Tahun 2004 Jo UU No 45 tahun
2009 ttg Perikanan yang kemudian diturunkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan, dan UU No. 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
yang diturunkan dalam Permen KP No. Per.17/Men/2008
tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil.

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Bentuk kawasan konservasi dalam pengelolaan
Kementerian Kehutanan berdasarkan UU No 5 Tahun 1990
jo PP No 28 Tahun 2011 yaitu :
1. Kawasan suaka alam :
a. kawasan cagar alam
b. kawasan suaka marga
Satwa
2. Kawasan Pelestarian Alam :
a. Kawasan Taman Nasional
b. Taman Hutan raya
c. Kawasan Taman Wisata
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NO.

Ketentuan Pasal/ PUU

VARIABEL

Temuan Potensi
disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Alam
Sementara itu, bentuk konservasi kawasan perairan adalah
merupakan kewenangan dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam
Penjelasan Pasal 13 UU No 31 Tahun 2004 jo PP No 60
Tahun 2007 yaitu :
1. Taman Nasional Perairan
2. Taman Wisata Perairan
3. Suaka Alam Perairan
4. Suaka Perikanan
Berdasarkan kriteria tersebut, maka suaka alam perairan
dan suaka perikanan identik dengan kawasan suaka alam
yang terdiri atas kawasan cagar alam dan kawasan suaka
margasatwa. Sementara Taman Nasional Perairan dan
Taman Wisata Perairan identik dengan Kawasan
pelestarian Alam yang terdiri atas Kawasan taman
Nasional, Kawasan Taman Hutan Raya dan Kawasan Taman
Wisata Alam.
Selain ketentuan diatas, kementerian Kelautan dan
perikanan mempunyai kawasan konservasi di wilayah
pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dituangkan
dalam permen KP No Per.17/men/2008 yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari UU No 27 tahun 2007 tentang
PWP3K. Menurut Pasal 4 ayat (1) Permen KP No
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NO.

Ketentuan Pasal/ PUU

VARIABEL

Temuan Potensi
disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Per.17/Men/2008, kawasan konservasi pesisir dan pulaupulau kecil terdiri dari :
1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
(KKP3K) terdiri atas :
a. Suaka pesisir
b. suaka pulau kecil
c. taman pesisir
d. taman Pulau Kecil
2. Kawasan Konservasi Maritim (KKM) , terdiri
dari :
a. daerah Perlindungan adat maritim
b. daerah perlindungan budaya maritim
3. Kawasan konservasi Perairan
4. Sempadan Pantai.
Kawasan konservasi perairan sering bermasalah. Pada
kawasan konservasi ada zona yang tidak boleh
dimanfaatkan yaitu zona inti. Setiap zona konservasi itu
ditetapkan oleh menteri kelautan yang didahului dengan
kajian. Awalnya kawasan konservasi laut dikelola oleh
Kementerian Kehutanan. Pelimpahan berdasarkan UU
Kelautan dan Mou antara Kementerian Kehutanan dan
Kementerian Kelautan. Dari Kementerian Kehutanan
dilimpahkan adalah yang tidak terurus dengan baik. Dasar
hukum konservasi ini untuk kementerian kehutanan
adalah UU No. 5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Oleh karena itu perlu
harmonisasi untuk kawasan konservasi nasional.
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NO.
6.

Ketentuan Pasal/ PUU
Pasal 27 ayat (3) Uu No
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

VARIABEL

Temuan Potensi
disharmoni

Kewenangan

Pasal 50 UU No 27 Tahun
2007 tentang PwP3K jo UU
No 1 Tahun 2014

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

- Pada Pasal 27 ayat (3) diatur bahwa Kewenangan √
Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh
12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah
laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- Ketentuan tersebut tidak memenuhi varaibel
ketertiban dan kepastian hukum dengan indikator
adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang
melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber
daya alam di laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan
kepulauan.Sementara untuk kewenangan daerah
kabupaten/kota dihilangkan/ tidak ada.
- Kewenangan daerah provinsi tersebut lebih luas
dibandingkan dalam ketentuan yang lama yang
mengatur kewenangan daerah provinsi hanya sejauh
4-12 mil laut sementara 0-4 mil laut menjadi
kewenangan kabupaten/kota. Salah satu implikasi dari
perluasan kewenangan daerah provinsi ini adalah
semakin sulitnya pengawasan di laut karena wilayah
yang
terlalu
luas,
sementara
kewenangan
Kabupaten/kota tidak ada. Oleh karena itu perlu
dimasukan kembali kewenangan kabupaten/kota agar
pengawasan lebih efektif dan efisien.
- Pasal ini juga berpotensi tumpang tindih dengan
ketentuan dalam UU No 27 Tahun 2007 tentang PwP3K
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NO.

Ketentuan Pasal/ PUU

VARIABEL

7.

Pasal 59 UU No 32 tahun
2014 tentang Kelautan

Kewenangan
Penegakan
Hukum

8.

Pasal 11 PP No 36 Tahun Kewenangan
2010
tentang

Temuan Potensi
disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

jo UU No 1 Tahun 2014 (Pasal 50) yang mengatur
bahwa pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan
oleh gubernur maupun bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Kewenangan terkait dengan penegakkan hukum √
dilaut, Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas
patroli di laut adalah: TNI-Angkatan Laut; POLRIDirektorat
Kepolisian
Perairan;
Kementrian
Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementrian Kelautan dan
Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementrian Keuangan-Dirjen
Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan
Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh
lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan
patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bedasarkan
peraturan
perundang-undangan
masing-masing.
Sedangkan lembaga penegak hukum yang tidak
memiliki satgas patroli di laut adalah: Kementerian
Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Lingkungan
Hidup,
Kementerian
Kehutanan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan
Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 276-279 Undangundang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran

-

- Permenpar No 18 tahun
2016 tentang

Adanya kewajiban untuk melakukan izin pengusahaan √
pariwisata alam berdasarkan PP No 36 Tahun 2010
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NO.

Ketentuan Pasal/ PUU
Pengusahaan Pariwisata
Alam,
Pengusahaan
Pariwisata Alam Alam Di
Suaka
Margasatwa,
Taman Nasional, Taman
Hutan Raya, Dan Taman
Wisata Alam

VARIABEL

Temuan Potensi
disharmoni
Pendaftaran Usaha
Pariwisata Pasal 15
- UU No 23 Tahun 2014
lampiran huruf Z angka
1.

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

berpotensi tumpang tindih dengan Pasal 4 Permenpar No
18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
yang mensyaratkan adanya kewajiban bagi pengusha
paruwisata untuk melakukan pendafataran usaha
pariwisata.
Pengajuan
izin
pengusahaan
kepada
Menteri
Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan Pasal 11 PP No 36
Tahun 2010 berpotensi tumpang tindih dengan Pasal 15
Permenpar No 18 Tahun 2016 dimana pengajuan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dilakukan di PTSP
Provinsi/Kabupaten/kota atau BKPM. Sebaiknya dilakukan
harmonisasi dan sinkronisasi terkait pengajuan izin
pariwisata ini agar tidak tumpang tindih. Pada dasarnya
Izin Pengusahaan maupun TDUP ini sama-sama
merupakan rezim perizinan. PP No 36 Tahun 2010
sebaiknya diubah mengikuti perkembangan yang ada
dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
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BAB VI
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Beberapa Masalah Implementasi PUU Terkait Pembangunan Industri
Wisata Bahari Secara Umum
1. Perlu adanya kesamaaan nomenklatur/istilah terkait “wisata bahari”
karena di UU Kepariwisataan tidak ada nomenklatur wisata bahari,
yang diatur hanya lingkup pengusahaannya yaitu usaha wisata tirta
yang merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga
air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang
dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan
waduk (Pasal 14). Dengan demikian sebenarnya wisata bahari tercakup
dalam wisata tirta tersebut. Demikian pula dalam peraturan
perundang-undangan di bawahnya tetap digunakan istilah wisata tirta.
Pada tataran implementasi yang dikenal adalah istilah/nomenklatur
wisata bahari, seperti dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (Pasal 19) dan di UU Kelautan disebutkan istilah wisata
bahari (Pasal 28). Ketiadaan istilah wisata bahari dalam UU
Kepariwisataan menjadikan wisata bahari dimasukan dalam peraturan
perundang-undangan di sektor lainnya, misalnya di Kementerian
Kelautan dan Perikanan, di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan
Hidup juga terdapat struktur pemasaran pariwisata. Oleh karena itu
dalam revisi UU Kepariwisataan, istilah wisata bahari dapat dimasukan
dan perlu dimunculkan sehingga terkait dengan pariwisata semuanya
diatur dalam UU Kepariwisataan sehingga lebih komprehensif (tidak
tersebar dalam peraturan perundang-undangan lainnya).

Misalnya,

pengaturan wisata alam terdiri dari wisata bahari dan wisata perairan
darat.
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2. Pengaturan

Pemberian

kemudahan

kepabeanan,

keimigrasian,

karantina dan kepelabuhanan (CIQP) untuk kapal wisata Yachts yang
masuk dan keluar dari 18 pintu (Sabang, Medan, Padang, Batam, Bintan
Telani, Belitung, Jakarta, Bali, Kupang, Kumai, Tarakan, Nunukan,
Bitung, Ambon, Saumlaki, Tual, Sorong, Biak) yang diatur dalam
Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015

Tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yachts) Asing Ke Indonesia tidak lagi
relevan dengan situasi saat ini karena seiring dengan semakin
berkembangnya wisata bahari sebagai prioritas pengembangan wisata
nasional perlu dilakukan penambahan pintu keluar/masuk dan evaluasi
terhadap pintu keluar/masuk yang telah ada sebelumnya yaitu:
-

Untuk pintu keluar/masuk di Ambon, Kumai, Biak agar lokasi tidak
di titik luar/perbatasan keluar/ masuk.

-

Agar ada penambahan pintu keluar masuk di Tanjung Pinang,
Anambas, Ternate, Jayapura, Talaud, Meruke, Sambas, Natuna,
Nunukan, Tanjung Lesung.

3. Diperbolehkannya kapal pesiar (cruisehip ) berbendera asing untuk
mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata
mulai dari pelabuhan asal di dalam negeri ke destinasi wisata yang
sudah ditetapkan dan dapat kembali ke pelabuhan asal keberangkatan
yaitu dari/ke pelabuhan: Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan,
Makassar dan Benoa Bali tidak lagi relevan dengan situasi saat ini
sehingga perlu ditambahkan 1 pelabuhan lagi, yaitu Tanjung Mas,
Semarang, sehingga keseluruhannya menjadi menjadi 6 pelabuhan.
Oleh karena itu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun
2015 Tentang

Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan

Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing sebaiknya
direvisi.
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4. Semakin berkembangnya wisata memancing namun sampai saat ini
belum ada aturannya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
57 tahun 2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Mengatur tentang
kewajiban memiliki surat ijin usaha penangkapan ikan (SIPI).

SIPI

adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera
Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan
Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ). Permen
ini pada hakekatnya diterbitkan untuk mengatur usaha penangkapan
ikan komersial untuk dikonsumsi, sehingga tidak “compatible” untuk
mengatur kegiatan pariwisata (recreational fishing). Demikian pula
pengaturan terkait ikan apa yg boleh dipancing dan zona zona mana yg
bisa digunakan utk memancing blm diatur di luar zona konservasi laut.
Oleh karena itu perlu ada peraturan khusus tentang tata cara atau
penyelenggaraan kegiatan memancing untuk kebutuhan wisata dan
menetapkan zonasi pemancingan diluar kawasan konservasi (marine
sanctuary) utamanya di destinasi-destinasi wisata bahari.
5. Adanya kekosongan hukum dalam pembangunan pelabuhan/dermaga
wisata. Sampai saat ini belum ada fasilitas wisata di titik-titik yang
berpotensi dapat dikembangkan, seperti masih bercampurnya dermaga
masyarakat lokal dengan dermaga wisatawan. UU No 17 Tahun 2008
tentang pelayaran tidak mengatur dermaga wisata, yang ada hanya
terminal khusus yakni

sarana pelabuhan yang dibangun untuk

melayani bisnis utamanya.
6. Dari aspek kuantitas dan kualitas SDM; Jumlah pemandu wisata selam
masih kurang sehingga seringkali para pemandu wisata tersebut
berpindah-pindah dari satu tempat destinasi wisata ke tempat destinasi
wisata yang lain sehingga terjadi kekurangan pemandu selam. Demikian
pula kualitas pemandu selam perlu ditingkatkan kompetensinya sesuai
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagaimana
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yang diatur dalam Permenpar No 11 Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah dengan Permenpar No. 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas
Permenpar No 11 Tahun 2015 ttg Pemberlakuan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Bidang Pariwisata Jo Kepmenaker No 36 Tahun 2017
tentang Penetapan SKKNI Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Kepemanduan
Wisata Selam. Dalam implementasinya seorang pemandu selam itu
dituntut tidak hanya dapat menguasai teknis penyelamanan tetapi juga
punya kemampuan memandu dan memberikan pertolongan jika terjadi
kecelakaan (rescue).
7. Dar aspek biaya; Pengenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
terhadap Kapal wisata Yachts dengan tarif sebesar 75%, jika ditambah
PPn 10% dan Bea Masuk 5% totalnya akan menjadi 90% sebagaimana
yang diatur dalam Permenkeu No 35/PMK.010/2017 tentang Jenis
Barang Kena Pajak yang Tergolong Barang Mewah Selain Kendaraan
Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hal ini
akan memberatkan pengusaha wisata kapal Yachts yang berdampak
terhadap wisatawan yang akan dikenai tarif yang tinggi. Oleh karena itu
diharapkan untuk Yachts dan Super Yachts dapat dikurangi dari 75%
atau tidak dikenai pajak penjualan atas barang mewah sehingga hanya
dikenakan PPn 10%.
8.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa
Kunjungan perlu direview kembali. Dalam Perpres tersebut diberikan
kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 169 negara yang bertujuan
untuk

meningkatkan

jumlah

wisatawan.

Dalam

tataran

implementasinya banyak disalahgunakan dengan maraknya tenaga
kerja asing yang berstatus ilegal. Hal ini disebabkan sulitnya melakukan
pengawasan terhadap lalu lintas keluar masuk orang dari berbagai
negara, dikarenakan koordinasi antar pihak imigrasi dan berbagai
instansi diduga masih lemah. Perangkat pengawasan dan koordinasi
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yang masih lemah ini dapat mengancam keamanan dan kedaulatan
negara. Oleh karena itu perlu evaluasi terhadap kebijakan bebas visa
terhadap 169 negara agar dapat meminimilisir dampak negatif.
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B. Masalah Implementasi PUU Terkait Pembangunan Industri Wisata Bahari Pada Masing-Masing PUU
Ada beberapa permasalahan dalam Implementasi PUU Terkait Pembangunan Industri Wisata Bahari yang dapat dilihat dalam
berbagai variabel dan indikator, antara lain :

NO

PASAL/
PENGATURAN

VARIABEL

INDIKATOR

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
1.
Pasal 25Aspek
Tidak adanya
Pasal 26 UU
Partisipasi
akses partisipasi
Kepariwisata
Masyarakat
masyarakat
an
Aspek
Belum ada
Kekosonongan
pengaturaan
hukum
terkait partisipasi
masyarakat.

ANALISIS

-

-

Pasal 25 huruf a dan Pasal 26 huruf a memuat kewajiban
wisatawan maupun pengusaha untuk menjaga dan
menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Dalam
implementasinya sering terjadi konflik kepemilikan lahan
dalam untuk menjadi objek pariwisata, khususnya terkait
pariwisata bahari dimana sering terjadi konflik kepemilikan
lahan antara nelayan dan pengusaha. Hal ini disebabkan
karena seringkali pengusaha tidak melibatkan masyarakat .
Kewajiban menghormati norma agama maupun adat
istiadat dan budaya yang ada di masyarakat belum
sepenuhnya menjadi perhatian pengusaha maupun
pemerintah.
Partisipasi masyarakat penting agar masyarakat mudah
memberikan informasi kepada pemerintah tentang
kepariwisataan; mendorong masyarakat untuk berperan
aktif
dalam
penyelenggaraan
kepariwisataan;
mengembangkan
pelembagaan
dan
mekanisme

REKOMENDASI

Ketentuuan
Pasal 25 dan
Pasal 26 diubah
dengan
menambahkan
ketentuan
terkait
partisipasi
masyarakat
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NO

PASAL/
PENGATURAN

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok
atau organisasi masyarakat dapat terlibat secara efektif.
Bentuk partisipasi ini mislanya keikutsertaan dalam
penyusunan peraturan , mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi.
Caranya dengan musyawarah, konsultasi publik, kemitraan
atau penyampaian aspirasi melalui e-gov. Oleh karena itu
perlu ditambahkan ketentuan terkait Partisipasi
Masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum.
2.

Pasal 36 UU
Kepariwisata
an

Aspek
koordinasi
kelembagaan/t
ata
organisasiasi

3.

Pasal 52 - Pasal
53 UU

Aspek Sumber
Daya Manusia

Kelembagaan
yang
melaksanakan
Pengaturan
dalam PUU tidak
jelas dan
tumpang tindih.

-

Keberadaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) Sebaiknya
yang berfungsi sebagai koordinator promosi pariwisata ketentuan Pasal
saat ini dinilai tidak efektif karena fungsinya tumpang 36 ini dicabut.
tindih dengan organisasi kepariwisataan yang ada di pusat
dan daerah (Kemenpar dan dinas pariwisata di
daerah).Pembagian kewenangan dan tugas dalam
melakukan promosi pariwisata dengan lembaga/organisasi
kepariwisataan yang ada di pusat dan daerah tidak jelas.
Keberadaan BPPI malah semakin membebani keuangan
negara karena BPPI diberikan bantuan dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat
hibah, padahal BPPI merupakan lembaga swasta dan
bersifat mandiri (Pasal 36 ayat 2)

Belum
terpenuhinya SDM

-

Pemerintah
dan
Pemerintah
daerah
menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia

Perlu
penganggaran
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NO

4.

PASAL/
PENGATURAN
Kepariwisataan

VARIABEL

Pasal 54 UU
Kepariwisataan

Aspek Penegakan
Hukum

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

pariwisata bahari
baik dari segi
kualitas maupun
kuantitas

pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam implementasinya SDM
pariwisata bahari yang diikutsertakan pelatihan
jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan
potensi pariwisata bahari yang ada di Indonesia,
khususnya wisata selam. Hal ini disebabkan biaya
pelatihan di sektor pariwisata bahari yang sulit
dijangkau apalagi jika pelatihan yang diselenggarakan
bersertifikat internasional.

Aparatur penegak
hukum kurang
tegas dalam
menerapkan
sanksi.

Belum efektifnya pengaturan terkait sertifikasi usaha
pariwisata bagi pengusaha pariwisata (Pasal 54 dan Pasal 55
Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan jo
Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata) yang menyatakan
bahwa Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha
Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2012),
namun belum ada penegakan hukum yang tegas bagi
pengusaha yang tidak memiliki sertifikasi usaha.
Sanksi bagi yang tidak melakukan sertifikasi usaha berdasarkan
Pasal 30 PP No 52 Tahun 2012 berupa :
a. teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha; dan
c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
Sanksi ini dalam implementasi nya tidak efektif karena
kurangnya pengawasan dari aparat.

untuk
melakukan
pelatihan
sumber daya
manusia
pariwisata
dengan
mempertimban
gkan cost and
benefitnya.
Perlu adanya
lembaga yang
mengawasi
pelaksanaaan
sertifikasi usaha
sehingga pelaku
usaha
mengabaikan
kewajibannya
untuk
melakukan
sertifikasi usaha.
Disamping itu
juga perlu ada
reward and
punishment
yang tegas bagi
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NO

PASAL/
PENGATURAN

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI
pelaku usaha
terkait dengan
penerapan
sertifikasi usaha
ini.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No 1
Tahuun 2014 tentang Perubahan UU No 27 Tahun 2007
1.
Pasal 9 ayat
Aspek
Pengaturan PUU Pasal 9 mengatur Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Setiap Pemda
UUPWP3K
operasional
masih belum
Pulau Kecil (RZWP3K) dimana dalam pasal tersebut juga perlu diorong
atau tidaknya
dilaksanakan
memerintahkan agar setiap Pemda Kab/Kota menyusun utk
segera
PUU
secara efektif
Rencana Zonasi rinci di setiap Pulau-Pulau Kecil di wilayahnya.
menyusun
Dalam UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Perda RZWP3K
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dinyatakan bahwa pemanfaatan dan
umum kawasan pesisir adalah untuk zona pariwisata, Penyusunannya
infrastruktur
umum,
industri,
perikanan
budidaya, harus dikawal
pemanfaatan terbatas.
terus
sebab,
bukan
hanya
Untuk kawasan konservasi, zonanya adalah untuk konservasi
ruang
darat,
perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi
ruang
pesisir
maritim dan atau sempadan pesisir, dan zona pemanfaatan
dan laut juga
terbatas. Untuk kawasan Strategis Nasional Tertentu, zonanya
rawan memicu
diperuntukkan bagi keamanan, situs warisan dunia, dan
konflik,
perbatasan.Dan, untuk kawasan alur laut, zonanya
khususnya
di
diperuntukkan bagi pelayaran, alur sarana umum, alur migrasi
sektor
ikan, dan pipa telekomunikasi bawah laut.
keamanan dan
Perda RZWP3K ditujukan untuk bisa menetapkan
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NO

PASAL/
PENGATURAN

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, misalnya lingkungan.
untuk koservasi, industri terpadu, pariwisata bahari,
transportasi laut, atau untuk keamanan dan pertahanan.
Sampai tahun 2016, belum ada Perda Provinsi yang berlaku
untuk mengatur RZWp3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau – Pulau Kecil).

2.

Pasal 9

Aspek rasio
beban dan
manfaat (cost
and benefit
ratio)

Perhitungan
manfaat harus
lebih besar
daripada
beban/biaya

Pasal 9 ayat (1) UU PWP3K mengatur Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) yang merupakan
arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan
Pulau-pulau kecil yang dituangkan dalam Peraturan daerah
(ayat 4), dimana dalam ayat 2 disebutkan agar RZWP3K ini
diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah pemerintah Provinsi/Kab/Kota. Ketentuan
RTRW diatur dalam Pasal 24 UU No 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang. Baik RTRW maupun RZWP3K jangka waktu
nya sama yaitu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5
tahun. Dalam prakteknya RTRW dan RZWPPK dianggap
mengatur hal berbeda, sehingga pada tataran teknis harus
mengeluarkan dua Peraturan Daerah yang berbeda juga.
bahwa keduanya seharusnya tidak perlu dibuat dengan dua
format hukum yang berbeda (dua Perda). Jika RTRW dan
RZWP3K sama-sama disusun & ditetapkan dalam Perda yang
berbeda, maka berpotensi tumpang tindih pengaturan
terhadap wilayah administrasi kecamatan yang ada dipesisir,

UU No 26 Tahun
2007 dan UU No
27 Tahun 2007
Jo UU No
1/2014 tentang
PWP3K
seharusnya
diintegrasikan,
karena pada
hakekatnya
kedua UU ini
mengatur ruang
darat.
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NO

PASAL/
PENGATURAN

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

sehingga keterpaduan penataan ruang wilayah menjadi sulit
diwujudkan.
Jika RZWP3K dan RTRW ini dapat diintegrasikan akan lebih
besar manfaatnya dan biaya yang dikeluarkan menjadi efisien
dan membawa manfaat bagi masyarakat dan pemangku
kepentingan (cost and benefit).
Hal-hal yang terkait penataan ruang pesisir dan pulau-pulau
kecil hendaknya diatur secara integral ke dalam UU No 26
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, sehingga materi
pengaturan UU No 27 Tahun 2007 hanya berkenaan dengan
pengeloalaan WP3K, dengan memperhatikan penataan
ruangnya; Pengaturan Wilayah pesisir harusnya masih menjadi
area pengaturan UU Penataan Ruang, apalagi karena pesisir
pada hakekatnya juga daratan, karena di bawahnya masih
tanah.

3.

Pasal 19 ayat
(1) huruf e

Aspek rasio
beban dan
manfaat (cost
and benefit
ratio)

Perhitungan
manfaat harus
lebih besar
daripada
beban/biaya

bahwa setiap pengusaha Wisata Bahari yang melaksanakan
usaha di wilayah pesisir harus memiliki Izin Pengelolaan.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 8 PP No 36/2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman
Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
menyebutkan bahwa Pengusahaan pariwisata alam yang
didalamnya termasuk wisata tirta hanya dapat dilakukan
setelah memperoleh Izin Pengusahaan.
Pengusahaan wisata tirta tersebut sangat dimungkinkan juga

Revisi terkait
ketentuan
perizinan,
hendaknya
mempertimban
gan cost and
benefitnya, jadi
tidak perlu
dilakukan
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NO

4.

PASAL/
PENGATURAN

Pasal 28

VARIABEL

Aspek
koordinasi
kelembagaan/t
ata organisasi

INDIKATOR

Kelembagaan yg
melaksanakan
pengaturan
dalam PUU jelas
dan tidak
tumpang tindih

ANALISIS

REKOMENDASI

berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan
dua peraturan perundang-undangan (PUU) tersebut,
disimpulkan bahwa Pengusaha akan mengurus dua perizinan
kepada dua lembaga, yaitu izin pengelolaan berdasarkan UU
No 1 Tahun 2014 dan juga izin pengusahaan berdasarkan PP
No 36 Tahun 2010. Pengurusan izin tersebut dilakukan kepada
dua institusi yang berbeda. Hal tersebut tentunya berpotensi
untuk menimbulkan biaya yang tinggi dan birokrasi yang
terlalu banyak yang dapat menghambat investasi.

perizinan
kepada
beberapa
lembaga utk
membuka
usaha wisata
bahari.
Pelayanan
Terpadu satu
Pintu perlu
diimplementasi
kan dengan
baik.
Perlu
harmonisasi dan
sinkronisasi
PUU terkait
pengelolaan
kawasan
konservasi .
Sikap egosentris
dari K/L perlu
ditekan dengan
mengembalikan
pengelolaan
kawasan
konservasi

Pengelolaan kawasan konservasi yang diatur dalam beberapa
aturan spt UU PWP3K, UU KSDA dan UU Perikanan
menimbulkan irisan dan tumpang tindih terutama untuk
kawasan konservasi di daerah pesisir dan perairan yang
merupakan kewenangan KKP dengan kawasan suaka alam dan
kawasan pelestarian alam yang dikelola oleh kementerian
kehutanan. Dalam prakteknya awalnya kawasan konservasi
laut dikelola oleh Kementerian Kehutanan, dengan
diundangkannya UU Kelautan dilimpahkan ke Kementerian
Kelautan. Namun dalam prakteknya Kementerian Kehutanan
sepertinya enggan melimpahkan kewenangan tersebut dengan
dalih bahwa kawasan konservasi yang dilimpahkan ke
Kementerian kelautan adalah kawasan konservasi yang tidak
terurus dengan baik.
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NO

PASAL/
PENGATURAN

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI
sesuai dengan
tupoksinya
masing masing
dan tetap
melakukan
koordinasi antar
K/L dengan
baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1.
Ps 27 ayat (3)
Aspek
Pada Pasal 27 ayat (3) diatur bahwa Kewenangan Daerah
provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut
Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas)
mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke
arah perairan kepulauan. Ketentuan ini menghilangkan
kewenangan daerah kabupaten /kota. Kewenangan daerah
provinsi tersebut lebih luas dibandingkan dalam ketentuan
yang lama yang mengatur kewenangan daerah provinsi hanya
sejauh 4-12 mil laut sementara 0-4 mil laut menjadi
kewenangan kabupaten/kota. Salah satu implikasi dari
perluasan kewenangan daerah provinsi ini adalah semakin
sulitnya pengawasan di laut karena wilayah yang terlalu luas,
sementara kewenangan Kabupaten/kota tidak ada.

perlu
dimasukan
kembali
kewenangan
kabupaten/kota
agar
pengawasan
lebih efektif dan
efisien
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NO

PASAL/
PENGATURAN

VARIABEL

INDIKATOR

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
1.
Pasal 85 ayat
Perhitungan
(2)
manfaat harus
lebih besar
daripada beban
Aspek rasio
beban dan
manfaat (cost and
benefit ratio)

ANALISIS

REKOMENDASI

Pasal ini dalam dalam implementasinya menghambat imigran
pencari suaka untuk di deportasi,dimana para pencari suaka
tinggal di Indonesia paling lambat 10 tahun. Seharusnya para
pencari suaka ini segera di deportasi ke negaranya. Selain
Rudemim yang sudah penuh bahkan ada yang over kapasitas,
keberadaan detensi ini meresahkan masyarakat, khususnya di
daerah perbatasan.

Perlu direvisi
karena dengan
ditetapkannya
rudemin selama
10 tahun akan
menambah
beban negara,
cost lebih besar
dariada benefit
sehingga tidak
efisien.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2008 tentang Pelayaran
1.

Pasal 102

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum ada
pengaturan

-

Masih adanya kekosongan hukum untuk pengembangan Perlu direvisi
wisata bahari diantaranya Prosedur di Indonesia belum ada
pelabuhan yang layak dan diperuntukan pelabuhan cruise,
yang ada hanya di Tanjung Benoa, Bali. Kita punya hampir
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NO

PASAL/
PENGATURAN

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

400 pelabuhan namun ini hanya pelabuhan orang dan
barang.
Persoalannya
“Siapa
yang
mempunyai
kewenangan membangun pelabuhan wisata?” Di UndangUndang Pelayaran, Kementerian Perhubungan ini tidak
mengamanatkan, Kementerian Pariwisata karena dia
Claster C dan tidak bertugas membangun fisik tidak bisa
membangun, Pemda juga tidak berwenang, sehingga ada
kekosongan hukum / ketidakkontibelan peraturan hukum.
Tidak adanya UU sektoral yang mengakomodir untuk
pengembangan pelabuhan pariwisata. Didalam UU
Pelayaran ada klausul terminal khusus, yaitu sarana
pelabuhan yang dibangun untuk melayani bisnis utamanya,
sementara untuk pariwisata belum ada. Permenpar No 18
tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pasal 1
angka 72 mengatur Usaha Dermaga Wisata adalah usaha
terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan
sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang
menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat
kapal wisata di wilayah perairan. Artinya, pembangunan
dermaga wisata dilakukan oleh pengusaha sendiri, tidak
melibatkan pemerintah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
1.

Pasal 14,

Aspek koordinasi

Dalam prakteknya kewenangan dalam pengelolaan kawasan Perlu direvisi
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NO

PASAL/
PENGATURAN
Pasal 29 UU
No 5 Tahun
1990 tentang
Konservasi
Sumber Daya
Alam jo Pasal
4 PP No 28
Tahun 2011
ttg
Pengelolaan
Kawasan
Suaka Alam
dan Kawasan
Pelestarian
Alam

VARIABEL
kelembagaan /
tata organisasi

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

konservasi menimbulkan konflik antara kementerian
Kehutanan dan lingkungan hidup dengan Kementerian
Kelautan dan Perikanan terutama terhadap kawasan
konservasi yang ada di wilayah pesisir (Konservasi perairan).

dan dilakukan
harmonisasi dan
sinkronisasi
dengan PUU
lainnya yang
terkait.(UU
PWP3K jo
Permen KP No
Per.17/Men/20
08 tentang
Kawasan
Konservasi Di
Wilayah Pesisir
Dan Pulau-Pulau
Kecil dan UU
NO 31 Tahun
2004 ttg
Perikanan jo PP
No 60 Tahun
2007.
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BAB VII
PENUTUP

A. SIMPULAN
Dari hasil analisis dan evaluasi terhadap 28 PUU terkait Pembangunan
Industri wisata Bahari dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:
1. Ditinjau dari ketepatan jenis hierarki
perundang-undangan

dan materi muatan peraturan

pada umumnya sudah sesuai dan memenuhi

ketepatan jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangundangan tersebut adalah delegasi dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, hanya ada 3 PUU yang tidak didelegasikan secara tegas
yang disusun untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan yaitu Perpres
No 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Perpres No 105/
Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
dan Perpres No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Dari analisis
dan evaluasi terhadap konsiderans menimbang terdapat beberapa PUU
yang mencantumkan Pasal 20 yang pada dasarnya untuk menunjukan
bahwa pembentukan UU dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat. Penyebutan Pasal 20 secara utuh adalah kurang
tepat karena yang terkait dengan kelembagaan pembentuk peraturan
perundang-undangannya hanya di Pasal 20 ayat (1). Demikian pula
pencantuman Pasal 33 ayat (3) dalam konsiderans menimbang kurang
tepat, seharusnya Pasal 33 disebutkan secara utuh karena ayat yang satu
berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan
bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabangcabang produksi yang penting dan menguasa hajat hidup orang banyak
perlu dikuasai oleh Negara. Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara
utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai
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dasar hukum membentuk suatu UU. Selain itu terdapat catatan terkait
materi muatan yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah
diubah dengan UU No 1 Tahun 2014, sebaiknya UU PWP3K yang mengatur
pemanfaatan atau pengelolaan WP3K tidak perlu mengatur masalah
perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi ranah
UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang.
2. Dari hasil analisis dan evaluasi 28 PUU, terdapat 23 PUU yang masih
terdapat masalah dari dimensi kejelasan rumusan dengan variabel tidak
memenuhi

kesesuaian

sistematika

teknis

penyusunan

peraturan

perundnag-undangan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran II UU No
12 Tahun 20111 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Selain itu juga ada beberapa pasal

peraturan perundang-undangan

tersebut yang tidak memenuhi dimensi kejelasan rumusan berdasarkan
variabel penggunaaan istilah/bahasa/kata yang tidak jelas, tidak tepat dan
inkonsisten.

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai

berikut :
1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan : Pasal
2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 13 ayat (4), Pasal 15, Pasal 62, Pasal
63, Pasal 64.
2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil : Pasal
2, Pasal 3,Pasal 4,Pasal 71,Pasal 72.
3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan: Pasal 2, Pasal
3, Pasal 4.
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
Pasal 12
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5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Pasal
2,Pasal 3, Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (7), Pasal 11 ayat (6), Pasal 57,
Pasal 61,Pasal 62, Pasal 63,Pasal 64, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71,Pasal 7.
6) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran : Pasal 2,
Pasal 3,Pasal 4,Pasal 225.
7) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian: Pasal 6,
Pasal 16 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 78, Pasal 111.
8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian: Pasal 1
angka 3, angka 4, angka 17, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 27,
Pasal 29, Pasal 107.
9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati & Ekosistemnya: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 27.
10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Pasal
1 angka (4), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 59 ayat (7), Pasal 59, Pasal
64, Pasal 65 ayat (8), Pasal 66 ayat (2), Pasal 66 ayat (4), Pasal 95 ayat
(4), Pasal 96.
11) PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan
Nasional 2010-2025: Pasal 8.
12) PP Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi
Usaha di bidang Pariwisata: Pasal 30
13) PP Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
Terluar: Pasal 10, Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 14.
14) PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017:
Pasal 2, Pasal 3.
15) PP Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang:
Pasal 1, Pasal 2, Pasal 51.
16) PP Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di
Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman
Wisata Alam: Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 27.
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17) PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Hutan: Pasal 2, Pasal 3
18) PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi:
Pasal 4, Pasal 8
19) PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:
Pasal 1 ayat (5)
20) Perpres Nomor 73 Tahun 2015 Tentang PelaksanaanKoordinasi
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional:
Pasal 2
21) Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia:
Pasal 5
22) Permenpar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran usaha
Pariwisata: Pasal 2, Pasal 6 ayat (2), Pasal 14.
23) Permenpar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata: Pasal 4, Pasal 7 ayat (3)

3. Dari hasil analisis berdasarkan kesesuaian norma dengan asas materiil, 28
peraturan perundang undangan tersebut dinilai masih terdapat ketentuan
pasal yang tidak sesuai dengan asas materiil, diantaranya :
1) Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan: tidak
ditemukannya pasal yang mengandung variabel kekeluargaan dengan
indikator adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada
masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan
keputusan serta variabel kebangsaan dengan indikator adanya
ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa.
Demikian pula dalam Pasal 5 yang memuat prinsip prinsip
penyelenggaraan kepariwisataan perlu ditambahkan beberapa prinsip
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yang mengandung variabel pengayoman dengan indikator adanya
ketentuan yang menjamin perlindungan maayarakat dan menjamin
keberlanjutan generasi kini dan akan datang.
2) Undang-Undang Nomor No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan
UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Pasal 7,
Pasal 48.
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan : Pasal 3 huruf
f dan h, Pasal 27.
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
Pasal 249-Pasal 251
5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang : Pasal
10 ayat (4)
6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran : Pasal 28,
Pasal 29, Pasal 54, Pasal 114.
7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: Pasal 2,
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14.
8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian : Pasal 1
angka 3, Pasal 1 angka 18, Pasal 1 angka 4 dan 6, Pasal 3 huruf e, huruf d
dan huruf g,Pasal 23, Pasal 25, Pasal 44, Pasal 84, Pasal 112, Pasal 115,
Pasal 116.
9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati
dan Ekosistemnya: Pasal 37, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3).
10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
Pasal 4, Pasal 5, Pasla 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
Pasal 19, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 59 ayat (7), Pasal 59, Pasal
65 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), Pasal 66 ayat (2), Pasal 66 ayat (4), Pasal
88, Pasal 95 ayat (4), Pasal 96, Pasal 106, Pasal 119, Pasal 120, Pasal
121, Pasal 137, Pasal 138 ayat (1), Pasal 139, Pasal 140, Pasal 155 ayat
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(2), Pasal 158, Pasal 159, Pasal 164 ayat (3), Pasal 169 ayat (1), Pasal
170, Pasal 186.
11) PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kpeariwisataan Nasional 2010-2025: Pasal 7, Pasal 19, Pasal 31.
12) PP Nomor 52 Tahun 2012 tentang sertfikasi Kompetensi dan Sertifikasi
Usaha di Bidang Pariwisata: Pasal 30.
13) PP Nomor 62 Tahun 2010 tentang pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
Terluar: Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
7, Pasal 10, Pasal 13.
14) PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017:
Pasal 7.
15) PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang:
Pasal 10 ayat (4)
16) PP Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di
Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman
Wisata Alam: Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12, Pasal 16, Pasal
28 ayat (7).
17) PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Hutan: Pasal 43, Pasal 49, Pasal
50.
18) PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi:
Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 15.
19) PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:
Pasal 3 butir c, butir e, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 20 ayat
(1) dan ayat (2).
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20) Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas
Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
21) Perpres Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Kepariwisataan: Pasal 2 ayat (3), Pasal 8.
22) Perpres Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksnaan Pengelolaan
Wilayah Peisisr dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional : Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 3.
23) Perpres Nomor 122 Tahun 2012 Reklamasi di Wilayah Peisisr dan
Pulau-Pulau Kecil: Pasal 10 ayat (2), Pasal 33.
24) Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia:
Pasal 5.
25) Perpres Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata
(Yacht) Asing ke Indonesia: tidak memenuhi variabel ketertiban dan
kepastian hukum dengan indikator tidak adanya ketentuan yang jelas
mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
26) Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan : Pasal 2
ayat (2), Pasal 6,
27) Permenpar Nomor 18 tahun 2016 Pendaftaran Usaha Pariwisata: Pasal
30 ayat 2 huruf f, huruf g.
28) Permenpar Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata: Pasal 16, Pasal 20 ayat (5).

4. Dari hasil analisis berdasarkan potensi disharmoni terhadap PUU yang
terkait dengan masalah pembangunan industri wisata bahari, ditinjau
terhadap antara pasal ketentuan dalam satu PUU atau antar ketentuan
pasal dari satu atau dua PUU, baik di antara PUU yang setingkat maupun
yang bertingkat secara vertical, ditemukan potensi disharmoni dengan
variabel kewenangan, kewajiban, perlindungan, dan penegakan hukum.
Potensi disharmoni yang paling banyak adalah terkait kewenangan.
Berikut rinciannya :
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- Kewenangan :
-

Pasal 14 ayat (1) huruf l UU No 10 tahun 2009

tentang

Kepariwisataan dengan Pasal 14 UU No 23 tahun 2014 tentang
Kelautan, UU NO 27 UU No 27 Tahun 2007 Jo UU N0 1 Tahun
2014 tentang PWP3K Pasal 19 ayat (1) huruf e dan PP No 36
Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Alam Di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman
Wisata Alam
-

Pasal 9 UU No 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau Pulau Kecil dengan Pasal 24 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang

-

Pasal 28 UU No 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau Pulau Kecil jo Permen KP No. Per.17/Men/2008 tentang
Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
dengan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam jo Pasal 4 PP No 28 Tahun 2011 ttg Pengelolaan Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah
diubah dengan PP No 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP
No 28 Tahun 2011 ttg Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam dan Penjelasan Pasal 13 UU No 31
Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo PP No
60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

-

Pasal 27 ayat (3) Uu No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dengan Pasal 50 UU No 27 Tahun 2007 tentang PwP3K jo
UU No 1 Tahun 2014

-

Pasal 59 UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan dengan Pasal
276-279 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran.
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-

Pasal 11 PP No 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata
Alam, Pengusahaan Pariwisata Alam Alam Di Suaka Margasatwa,
Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam
dengan Permenpar No 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha
Pariwisata Pasal 15 dan UU No 23 Tahun 2014 lampiran huruf Z
angka 1.
Kewajiban :

-

Pasal 15 UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Jo
Permenpar No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha
Pariwisata dengan Pasal 16 UU No 27 Tahun 2007 tentang
PWP3K Jo UU No 1 Tahun 2014 dan Pasal 8 PP No 36 Tahun
2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Alam Di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman
Wisata Alam.

-

Pasal 7 UU No 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau Pulau Kecil dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lampiran Y no. 1).
Perlindungan :

-

Pasal 28 UU No 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau Pulau Kecil jo Permen KP No. Per.17/Men/2008 tentang
Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
dengan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam jo Pasal 4 PP No 28 Tahun 2011 ttg Pengelolaan Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah
diubah dengan PP No 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP
No 28 Tahun 2011 ttg Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam dan Penjelasan Pasal 13 UU No 31
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Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo PP No
60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
-

Penegakan Hukum :
Pasal 59 UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan dengan Pasal
276-279 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran

5. Dari hasil analisis dan evaluasi berdasarkan dimensi efektivitas
implementasi peraturan perundang-undangan terkait pembangunan
industri wisata bahari secara umum:
- Adanya

perbedaan

nomenklatur/istilah

wisata

bahari

dalam

beberapa peraturan perundang-undangan.
- Pintu keluar masuk untuk kapal wisata (yacht) yang ada saat ini yang
diatur dalam Perpres No 105 Tahun 2015 sudah tidak relevan karena
semakin berkembangnya wisata bahari.
- Ketiadaan

pelabuhan

untuk

kapal

pesiar

(cruiseship)

yang

mengangkut wisatawan di pelabuhan asal di dalam negeri ke
destinasi wisata yang sudah ditetapkan dan dapat kembali ke
pelabuhan

asal

keberangkatan

yaitu

dari/ke

pelabuhan,

mengakibatkan jumlah wisatawan dalam negeri yang melakukan
wisata kapal pesiar masih terbatas.
- Adanya kekosongan hukum terkait pengaturan wisata memancing
(recreational fishing) dan pembangunan pelabuhan/dermaga wisata
merupakan permasalahan yang ada pada tataran implementasi.
- Masalah kuantitas dan kualitas SDM pemandu wisata selam,
pengenaan pajak penjualan atas barang mewah terhadap kapal
wisata Yacht.
- Adanya kebijakan bebas visa kunjungan sebagaimana diatur dalam
Perpres No 21 Thaun 2016 merupakan permasalahan yang perlu
diselesaikan dalam rangka pembangunan industri wisata bahari.

264

Disamping analisis efektivitas implementasi secara umum, Pokja juga
menganalisis dan mengevaluasi efektivitas implementasi beberapa
peraturan perundang-undangan, diantaranya :
1) UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan :
-

Konflik kepemilikan lahan antara masyarakat dengan pemangku
kepentingan lainnya khususnya pengusaha. Dalam Pasal 25 dan
Pasal 26 tidak diatur partisipasi masyarakat padahal partisipasi
masyarakat penting agar masyarakat mudah memberikan
informasi
mendorong

kepada

pemerintah

masyarakat

untuk

tentang
berperan

kepariwisataan;
aktif

dalam

penyelenggaraan kepariwisataan; mengembangkan pelembagaan
dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan
kelompok atau organisasi masyarakat dapat terlibat secara
efektif.
-

Keberadaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) yang
berfungsi sebagai koordinator promosi pariwisata saat ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dinilai tidak efektif karena
fungsinya tumpang tindih dengan organisasi kepariwisataan yang
ada di pusat dan daerah (Kemenpar dan dinas pariwisata di
daerah).

-

Dari aspek SDM; belum terpenuhinya SDM di bidang pariwisata
bahari baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sehingga
ketentuan Pasal 52-Pasal 53 tidak efektif.

-

Dari aspek penegakan hukum ; belum ada penegakan hukum
yang tegas bagi pengusaha yang tidak memiliki sertifikasi usaha
sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 30 PP No 52 Tahun
2012 dialam implementasinya dinilai tidak efektif karena
kurangnya pengawasan dari aparat.
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2) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau
Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014
tentang Perubahan UU No 27 Tahun 2007
-

Masih belum banyaknya Pemerintah Daerah yang menyusun
Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 karena harus
disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi/Kab/Kota. Pengaturan ini secara operasional tidak
efektif karena Perda RZWP3K dan Perda RTRW sebenarnya bisa
disusun menjadi satu Perda sebab keduanya mengatur hal yang
sama, RZWP3K merupakan bagian dari RTRW, demikian pula
masa berlaku keduanya juga sama yaitu 20 tahun dan dapat
ditinjau kembali setiap 5 tahun. Ketentuan Pasal 9 ini juga dilihat
dari aspek rasio beban dan manfaat lebih efektif dan efisisen jika
dibuat dalam 1 (satu) perda.

-

Adanya kewajiban memiliki izin Pengelolaan bagi setiap
pengusaha wisata bahari sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat
(1) huruf e dengan izin pengusahaan yang diatur dalam Pasal 8 PP
No 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di
Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan
Taman Wisata Alam membuat pengusaha wisata bahari harus
memohon ijin kepada 2 institusi yang berbeda karena
pengusahaan wisata bahari (tirta) sangat dimungkinkan juga
berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga
memakan waktu dan biaya.

-

Masih adanya konflik antar lembaga terkait pengelolaan kawasan
konservasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) dengan Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP)

sebagaimana dalam Pasal 28.
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3) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Kurangnya pengawasan di laut karena kewenangan wilayah
provinsi terlalu luas sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) yang
menetapkan kewenangan wilayah Provinsi dalam pengelolaan
sumber daya alam di laut sejauh 12 mil.
4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Pasal 85 ayat (2) dalam implementasinya menghambat imigran
pencari suaka untuk di deportasi,dimana para pencari suaka
tinggal di Indonesia paling lambat 10 tahun.
-

Undang-Undang No 27 tahun 2008 tentang Pelayaran
Masih adanya kekosongan hukum untuk pengembangan wisata
bahari diantaranya Prosedur di Indonesia belum ada pelabuhan
yang layak dan diperuntukan pelabuhan cruise. Pasal 102 hanya
mengatur terminal khusus yaitu sarana pelabuhan yang
dibangun untuk melayani bisnis utamanya, sementara untuk
pariwisata belum ada.

- Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Dalam prakteknya kewenangan dalam pengelolaan kawasan
konservasi sebagaimana diatur dalam Pasl 14, Pasal 29
menimbulkan

konflik antara

Kementerian Kehutanan

dan

lingkungan hidup dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
terutama terhadap kawasan konservasi yang ada di wilayah pesisir
(Konservasi perairan).
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B. SARAN
1. Terkait dengan dimensi ketepatan jenis, hierarki dan materi muatan
Peraturan perundnag-undangan:
- Perlu dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang
masih mencantumkan Pasal 20 secara utuh karena untuk menunjukan
lembaga pembentuk UU yang tepat dicantumkan adalah Pasal 20 ayat
(1) UUUD NRI 1945. Untuk pencantuman Pasal 33 yang tepat
dicantumkan secara utuh, sehingga terhadap peraturan perundangundangan yang masih mencantumkan Pasal 33 secara parsial perlu
direvisi.
- Materi muatan yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

(PWP3K)

sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014, sebaiknya
mengatur pemanfaatan atau pengelolaan WP3K tidak perlu mengatur
masalah perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang
menjadi ranah UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang
2. Perlu merevisi peraturan perundang-undangan yang belum memenuhi
dimensi kejelasan rumusan dengan memenuhi variabel sesuai kesesuaian
sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan
penggunaaan bahasa, istilah, kata yang tepat, jelas, tegas, konsisten, dan
tidak multitafsir. Peraturan Perudnag-undangan yang perlu direvisi
tersebut adalah :
1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan :
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 13 ayat (4), Pasal 15, Pasal
62, Pasal 63, Pasal 64.
2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil : Pasal 2, Pasal 3,Pasal 4,Pasal 71,Pasal 72.
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3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan: Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4.
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah: Pasal 12
5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
Pasal 2,Pasal 3, Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (7), Pasal 11 ayat
(6), Pasal 57, Pasal 61,Pasal 62, Pasal 63,Pasal 64, Pasal 69, Pasal
70, Pasal 71,Pasal 7.
6) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran : Pasal
2, Pasal 3,Pasal 4,Pasal 225.
7) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian:
Pasal 6, Pasal 16 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 78, Pasal 111.
8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian:
Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 17, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal
6, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 107.
9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati & Ekosistemnya: Pasal 2, Pasal 3, Pasal
4, Pasal 27.
10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
Pasal 1 angka (4), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 59 ayat (7), Pasal
59, Pasal 64, Pasal 65 ayat (8), Pasal 66 ayat (2), Pasal 66 ayat (4),
Pasal 95 ayat (4), Pasal 96.
11) PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan
Nasional 2010-2025: Pasal 8.
12) PP Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan
Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata: Pasal 30
13) PP Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau
Kecil Terluar: Pasal 10, Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 14.
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14) PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun
2017: Pasal 2, Pasal 3.
15) PP Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang: Pasal 1, Pasal 2, Pasal 51.
16) PP Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam
Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan
Taman Wisata Alam: Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 27.
17) PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Hutan:
Pasal 2, Pasal 3
18) PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi
Profesi: Pasal 4, Pasal 8
19) PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja
Nasional: Pasal 1 ayat (5)
20) Perpres Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat
Nasional: Pasal 2
21) Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan
Indonesia: Pasal 5
22) Permenpar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran usaha
Pariwisata: Pasal 2, Pasal 6 ayat (2), Pasal 14.
23) Permenpar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Sertifikasi Usaha Pariwisata: Pasal 4, Pasal 7 ayat (3)
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3. Perlu merevisi peraturan perundang-undangan yang belum memenuhi
asas materiil yaitu : :
1) Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan: Pasal 5
2) Undang-Undang Nomor No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah
dengan UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Pasal
7, Pasal 48.
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan : Pasal 3
huruf f dan h, Pasal 27.
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
: Pasal 249-Pasal 251
5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang :
Pasal 10 ayat (4)
6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran : Pasal 28,
Pasal 29, Pasal 54, Pasal 114.
7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: Pasal 2,
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14.
8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian : Pasal 1
angka 3, Pasal 1 angka 18, Pasal 1 angka 4 dan 6, Pasal 3 huruf e, huruf
d dan huruf g,Pasal 23, Pasal 25, Pasal 44, Pasal 84, Pasal 112, Pasal
115, Pasal 116.
9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati
dan Ekosistemnya: Pasal 37, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3).
10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
Pasal 4, Pasal 5, Pasla 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
Pasal 19, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 59 ayat (7), Pasal 59, Pasal
65 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), Pasal 66 ayat (2), Pasal 66 ayat (4), Pasal
88, Pasal 95 ayat (4), Pasal 96, Pasal 106, Pasal 119, Pasal 120, Pasal
121, Pasal 137, Pasal 138 ayat (1), Pasal 139, Pasal 140, Pasal 155 ayat
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(2), Pasal 158, Pasal 159, Pasal 164 ayat (3), Pasal 169 ayat (1), Pasal
170, Pasal 186.
11) PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kpeariwisataan Nasional 2010-2025: Pasal 7, Pasal 19, Pasl 31.
12) PP Nomor 52 Tahun 2012 tentang sertfikasi Kompetensi dan Sertifikasi
Usaha di Bidang Pariwisata: Pasal 30.
13) PP Nomor 62 Tahun 2010 tentang pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
Terluar: Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
7, Pasal 10, Pasal 13.
14) PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017:
Pasal 7.
15) PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang:
Pasal 10 ayat (4)
16) PP Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di
Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman
Wisata Alam: Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12, Pasal 16, Pasal
28 ayat (7).
17) PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Hutan: Pasal 43,
Pasal 49, Pasal 50.
18) PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi:
Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 15.
19) PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:
Pasal 3 butir c, butir e, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 20 ayat
(1) dan ayat (2).
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20) Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas
Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan: Pasal 3.
21) Perpres Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Kepariwisataan: Pasal 2 ayat (3), Pasal 8.
22) Perpres Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksnaan Pengelolaan
Wilayah Peisisr dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional : Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 3.
23) Perpres Nomor 122 Tahun 2012 Reklamasi di Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil: Pasal 10 ayat (2), Pasal 33.
24) Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia:
Pasal 5.
25) Perpres Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata
(Yacht) Asing ke Indonesia.
26) Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan : Pasal 2
ayat (2), Pasal 6,
27) Permenpar Nomor 18 tahun 2016 Pendaftaran Usaha Pariwisata: Pasal
30 ayat 2 huruf f, huruf g.
28) Permenpar Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata: Pasal 16, Pasal 20 ayat (5).

4. Perlu merevisi peraturan perundang-undangan yang berpotensi tumpang
tindih dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
perundang-undangan baik dari sisi kewenangan, kewajiban, perlindungan,
maupun penegakan hukum yaitu:
1)

Kewenangan :
-

Pasal 14 ayat (1) huruf l UU No 10 tahun 2009

tentang

Kepariwisataan dengan Pasal 14 UU No 23 tahun 2014 tentang
Kelautan, UU NO 27 UU No 27 Tahun 2007 Jo UU N0 1 Tahun
2014 tentang PWP3K Pasal 19 ayat (1) huruf e dan PP No 36
Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Alam Di Suaka
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Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman
Wisata Alam
-

Pasal 9 UU No 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau Pulau Kecil dengan Pasal 24 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang

-

Pasal 28 UU No 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau Pulau Kecil jo Permen KP No. Per.17/Men/2008 tentang
Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
dengan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam jo Pasal 4 PP No 28 Tahun 2011 ttg Pengelolaan Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah
diubah dengan PP No 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP
No 28 Tahun 2011 ttg Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam dan Penjelasan Pasal 13 UU No 31
Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo PP No
60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

-

Pasal 27 ayat (3) Uu No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dengan Pasal 50 UU No 27 Tahun 2007 tentang PwP3K jo
UU No 1 Tahun 2014

-

Pasal 59 UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan dengan Pasal
276-279 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran.

-

Pasal 11 PP No 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata
Alam, Pengusahaan Pariwisata Alam Alam Di Suaka Margasatwa,
Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam
dengan Permenpar No 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha
Pariwisata Pasal 15 dan UU No 23 Tahun 2014 lampiran huruf Z
angka 1.
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2)

Kewajiban :
-

Pasal 15 UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Jo
Permenpar No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha
Pariwisata dengan Pasal 16 UU No 27 Tahun 2007 tentang
PWP3K Jo UU No 1 Tahun 2014 dan Pasal 8 PP No 36 Tahun
2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Alam Di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman
Wisata Alam.

-

Pasal 7 UU No 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau Pulau Kecil dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lampiran Y no. 1).

3)

Perlindungan :
-

Pasal 28 UU No 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau Pulau Kecil jo Permen KP No. Per.17/Men/2008 tentang
Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
dengan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam jo Pasal 4 PP No 28 Tahun 2011 ttg Pengelolaan Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah
diubah dengan PP No 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP
No 28 Tahun 2011 ttg Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam dan Penjelasan Pasal 13 UU No 31
Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo PP No
60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

4) Penegakan Hukum :

Pasal 59 UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan dengan Pasal
276-279 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran
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5. Perlu merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak efektif dari sisi
implementasinya baik di tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri., diantaranya :
- Perlu adanya nomenklatur yang sama terkait wisata bahari dalam
berbagai peraturan perundang-undangan dan sebaiknya pariwisata
diatur dalam satu undang-undang sehingga lebih komprehensif (UU
Kepariwisataan, UU PWP3K, dan UU Kelautan)
- Penambahan pintu keluar masuk untuk kapal wisata (Yacht) di di
Tanjung Pinang, Anambas, Ternate, Jayapura, Talaud, Meruke, Sambas,
Natuna, Nunukan, Tanjung Lesung (Perpres No 105 Tahun 2015
tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia)
- Penambahan 1 pelabuhan yaitu pelabuhan Tanjung Mas Semarang
sebagai salah satu pelabuhan utk kapal pesiar (cruiseship)
- Dimasukannya pengaturan hukum terkait wisata memancing dan
pembangunan pelabuhan/dermaga wisata dalam peraturan hukum
terkait yang telah ada.
- Perlu melakukan perekrutan dan pelatihan SDM sebagai pemandu
selam yang profesional yang memenuhi kompetensi sebagiamana
diatur

dalam

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

(Permenpar No 111 Tahun 2015 jo Permenpar No 1 Tahun 2018
tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Pariwisata)
- Kebijakan bebas visa kunjungan (Perpres No 21 Tahun 2016) perlu
dipertimbangkan kembali dengan melihat cost and benefit analysis
nya.
Terkait dengan efektivitas implementasi yang ada dalam beberapa pasal
perundnag-undangan dalam rangka pembangunan industri wisata bahari,
direkomendasikan :
- Merevisi UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 22, Pasal
26, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan mencabut ketentuan dalam Pasal
36 terkait Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
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- Merevisi UU UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No
1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 27 Tahun 2007 Pasal 9, Pasal
19 ayat(1), Pasal 28.
- Merevisi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal
27 ayat (3).
- Merevisi Uu No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 85 ayat (2)
- Mervisi Uu No 27 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 102.
-

Merevisi UU No 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
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