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Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal
penting, Pertama, Ketepatan Jenis dan Hierarki perundang-undangan yang
terkait dengan masalah Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Kejelasan Rumusan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem
Pendidikan Nasional. Ketiga, Penilaian Kesesuaian Materi Muatan peraturan
perundang-undangan yang terkait Sistem Pendidikan Nasional. Keempat, ada
Potensi Disharmoni dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait Sistem Pendidikan Nasional. Kelima, Implementasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam melakukan analisis dan evaluasi tersebut, Pokja Analisis dan
Evaluasi Hukum mengenai Sistem Pendidikan Nasional mengundang narasumber,
menyelenggarakan Focus Group Discussion, dan melaksanakan Diskusi Publik di
daerah guna memperoleh masukan dari para pakar, praktisi, akademisi, serta
para pemangku kepentingan, baik LPNK, LPNS, maupun dari Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum
mengenai Sistem Pendidikan Nasional memberikan rekomendasi terkait Sistem
Pendidikan Nasional, baik melalui perubahan beberapa peraturan perundangundangan terkait, perbaikan kebijakan di bidang Pendidikan, serta penegakan
hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan
saran-sarannya, baik tertulis maupun tidak tertulis, khususnya kepada para
narasumber yang telah memberikan pemikirannya dalam berbagai forum Pokja
ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan belum banyak memberikan
sumbangan pemikiran untuk melakukan evaluasi hukum mengenai Sistem
Pendidikan Nasional, mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan sumber
daya yang ada. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan dari semua pihak
sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan hasil analisis dan evaluasi
ini.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan
usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran
dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur
dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan
kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. 1 Hal ini juga diatur
pada Pasal 28C ayat(1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Dan
Pasal 32 ayat(1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”
Tujuan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan
nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu
serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai
dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan
pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.2 Sistem
Pendidikan Nasional merupakan agenda prioritas Nawacita dan Dimensi Pembangunan
manusia dan masyarakat melalui pendidikan. Pada Nawacita ke-5 dan 8, yaitu
membentuk manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi sebagai modal utama
pembangunan nasional dalam rangka menghadapi persaingan global. Pemerintah berupaya
untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan peningkatan kualitas
pendidikan dan pelatihan melalui program “Indonesia Pintar” dan wajib belajar 12 tahun
bebas pungutan serta melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan
kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan
kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti
pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air,
semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Arah
kebijakan dan strategi yang diambil di antaranya:
1
2

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Penjelasan Umum.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Konsideran Menimbang.
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- Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan
pendidikan dasar berkualitas;
- Meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas;
- Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang
berkualitas;
- Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja;
- Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui
peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan
pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang
dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di
lingkungan kerja;
- Meningkatkan kualitas pembelajaran.
Dalam Buku I Lampiran Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019,
dinyatakan bahwa Pembangunan Pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia
Pintar melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, bertujuan mencapai sasaran sebagai
berikut:
1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya
angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat,
terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki
dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan dan antar
daerah;
4. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja
atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
5. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang
handal dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
6. Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di
industri.
Pelaksanaan Sistem Pendidikan di Indonesia telah diatur berdasarkan Pasal 1 angka
3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan
yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan
pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab. (Pasal 3)
Arah pengaturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah
mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; membantu dan memfasilitasi pengembangan
potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka
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mewujudkan masyarakat belajar; meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses
pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat
pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan
standar nasional dan global; dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Salah satu cita-cita luhur kemerdekaan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,
seolah masih jauh dari ideal. Banyak anak bangsa yang belum dapat mencicipi pendidikan
dengan layak. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016,
lebih dari satu juta anak putus sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) dan tak melanjutkan
ke tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Jika digabung antara yang tidak tamat SDSMP, maka ada sekitar 4,3 juta anak yang tak mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun.
Akibatnya, sekitar 40 persen angkatan kerja Indonesia merupakan lulusan SD. Kondisi itu
tentunya menghambat upaya Indonesia untuk bersaing di kancah global. Meskipun
sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah, tampaknya perjuangan mewujudkan amanat
konstitusi di bidang pendidikan masih cukup panjang. Upaya ekstra dibutuhkan untuk
memastikan setiap warga negara meraih hak sama di sektor tersebut. Anggaran pendidikan
memang telah dialokasikan sebesar 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN). Akan tetapi, beragam persoalan yang menghampiri dunia pendidikan seakan
terus jadi pekerjaan rumah. Tantangan Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2016,
Indonesia meraih angka sebesar 0.689. Nilai tersebut menempatkan Indonesia dalam
kategori pembangunan manusia menengah, berada di peringkat 113 dari 188 negara. Salah
satu sorotan UNDP adalah kesenjangan pendidikan Indonesia yang lebih tinggi dari rata-rata
di Asia Timur dan Pasifik. Kondisi di atas tentunya menjadi tantangan bagi Indonesia dalam
konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan Persatuan
Bangsa Bangsa (PBB) sebagai agenda pembangunan dunia hingga tahun 2030. Utamanya,
dalam meraih tujuan keempat, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata
serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Persoalan yang mendesak diperbaiki
dari pendidikan Indonesia adalah akses dan juga kualitasnya. Karena itu, sejak memulai
kegiatan pada tahun 1981, Tanoto Foundation lembaga filantropi swasta berupaya terlibat
aktif dalam menaikkan derajat pendidikan Tanah Air. Melalui program beasiswa, contohnya.
Lembaga ini telah memberikan lebih dari 6.000 beasiswa untuk mahasiswa di berbagai
perguruan tinggi. Hal ini salah satu upaya untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK)
jenjang pendidikan tinggi, di mana pada tahun 2015 hanya berada di tingkat 33 persen.
Sementara itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah pedesaan, Tanoto
Foundation telah menjangkau lebih dari 500 sekolah di pedalaman Sumatera Utara, Riau,
dan Jambi melalui program bertajuk Pelita Pendidikan. Berbagai upaya juga dilakukan
melalui pelatihan guru, pengembangan perpustakaan sekolah, peningkatan minat serta
kemampuan membaca siswa, serta peningkatan kualitas lingkungan sekolah. Akan tetapi,
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aksi itu saja tak cukup, LSM tidak mampu bergerak sendiri. Butuh kerja sama yang lebih kuat
dari pemerintah dan pihak swasta lainnya,” tutur Sihol. Hal tersebut sejalan dengan apa
yang dijanjikan Presiden Joko Widodo untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan Tanah
Air. Sebagaimana diwartakan Kompas.com, Kamis (6/10/2016), Presiden meminta agar
anggaran pendidikan dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. “Saya minta
dilakukan perombakan besar-besaran untuk peningkatan kualitas pendidikan," tegas
Presiden dalam rapat terbatas untuk membahas penggunaan APBN saat itu. Memperbaiki
kualitas pendidikan butuh solusi lebih dari banyak pihak, baik swasta maupun masyarakat.
Semakin banyak pihak yang bersinergi, akan semakin besar pula dampaknya bagi masa
depan dunia pendidikan Indonesia.3 Tanpa melepas tanggung jawab negara melalui
pemerintah dalam bidang pendidikan warga negaranya.
B. Permasalahan

1.
2.
3.
4.
5.

Permasalahan yang dibahas dalam analisis dan evaluasi hukum ini adalah:
Apakah materi muatan peraturan perundang-undangan terkait sistem pendidikan
nasional, sudah sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangannya?
Apakah ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sistem pendidikan nasional,
telah jelas?
Bagaimana kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan terkait sistem
pendidikan nasional dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan?
Apakah ada potensi disharmoni dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait sistem pendidikan nasional?
Apakah implementasi peraturan perundang-undangan terkait sistem pendidikan
nasional, sudah efektif?

C. Tujuan Kegiatan
Tujuan dilaksanakannya kegiatan analisis dan evaluasi hukum mengenai Sistem
Pendidikan Nasional adalah:
1. Menilai kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundangundangan mengenai Sistem Pendidikan Nasional;
2. Menganalisis kejelasan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Sistem Pendidikan Nasional;
3. Menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Pendidikan
Nasional dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan;
4. Menilai peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang
berpotensi tumpang tindih atau disharmoni;

3

Haris Prahara, "72 Tahun Merdeka, Apa Kabar Pendidikan Indonesia? ",
https://edukasi.kompas.com/read/2017/08/18/06490021/72-tahun-merdeka-apa-kabar-pendidikanindonesia- , diakses pada tanggal 10 Nopember 2017.

4

5.

Menganalisis efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan mengenai
Sistem Pendidikan Nasional.

Ruang Lingkup Analisis Dan Evaluasi
Hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Pendidikan
Nasional (kesepakatan Pokja), ditemukan sebanyak 22 (duapuluh dua) peraturan
perundang-undangan terkait, yang terdiri dari: 10 (sepuluh) Undang-Undang, 9 (sembilan)
Peraturan Pemerintah, 3 (satu) Peraturan Presiden. Hasil inventarisasri PUU tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang
No.
Undang-Undang
Dasar Hukum
1.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1),
Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

2.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

3.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen

4.

UU No. 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan

5.

UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan

6.

UU No. 12 Tahun 2010 tentang
Gerakan Pramuka

7.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi

8.

UU No. 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat
(2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal
20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal
23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C,
Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagaimana
telah diubah dengan Perubahan
Keempat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 20, Pasal 22D, dan Pasal 31
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UndangUndang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945
Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21,
Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1),
dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar
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No.

Undang-Undang

9.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

10.

UU No. 11 Tahun 2014 tentang
Keinsinyuran

Dasar Hukum
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (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) UndangUndang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28D
ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat
(5) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

2. Peraturan Pemerintah
No.
Peraturan Pemerintah
1.
PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan PP No. 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan
2.
PP No. 55 Tahun 2007
tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan
3.
PP No. 48
Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan
4.

PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
sebagaimana telah diubah dengan PP
No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas PP No. 74 Tahun 2008 tentang
Guru

5.

PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar
PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen

6.

7.

PP No. 14 Tahun 2010
Pendidikan Kedinasan

tentang

Delegasi
Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal
37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43
ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat
(4), dan Pasal 61 ayat (4) UU Sistem
Pendidikan Nasional
Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan
Pasal 37 ayat (3) UU Sistem Pendidikan
Nasional
Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal
48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) UU
Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal
13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16
ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat
(3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2),
Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal
28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 35
ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40
ayat (3) UU Guru dan Dosen
Pasal 34 ayat (4) UU Sistem Pendidikan
Nasional
Pasal 47 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal
53 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56
ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 61 ayat
(2),
Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal
64 ayat (2), Pasal 74 ayat (5), dan Pasal 76
ayat (3) UU Guru dan Dosen
Pasal 29 ayat (4) UU Sistem Pendidikan
Nasional
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No.
8.

9.

Peraturan Pemerintah
PP No. 17
Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas PP No. 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan

Delegasi
Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal
18 ayat (4), Pasal 20
ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat
(4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (7),
Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal
31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 41
ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat
(3), Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (3),
Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal
55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), Pasal 62
ayat (4), Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 66
ayat (3) UU Sistem Pendidikan Nasional
PP No. 4
Tahun 2014
tentang Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ayat (6), Pasal 26
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat
(7), Pasal 68 UU Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Presiden
No.
Peraturan Presiden
Delegasi
1.
Perpres No. 13 Tahun 2015 tentang Pasal 11 UU Kementerian Negara
Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
2.
Perpres No. 14 Tahun 2015 tentang Pasal 11 UU Kementerian Negara
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
3.
Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional
Penguatan Pendidikan Karakter

D. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum
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. Dimensi Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya masing-masing.
Berikut variabel dan indikator dari masing-masing dimensi tersebut:
1. Variabel dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
NO
PUU
VARIABEL
INDIKATOR
1.
UU
Mengatur lebih lanjut
Ada
39
pasal,
yang
7

NO

PUU

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

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

2.

Perppu

Dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa

INDIKATOR
memerintahkan secara tegas
(lihat keterangan)

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;
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
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NO

PUU

VARIABEL

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

INDIKATOR
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
Perppu
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
peraturan
perundangundangan yang lebih tinggi
Permen yang didelegasikan
oleh UU, materi muatannya
hanya terbatas untuk yang
bersifat teknis administratif
(petunjuk No. 211 Lampiran II
UU No. 12/2011)
Tidak bertentangan dengan
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NO

6.

PUU

Perda

VARIABEL

INDIKATOR
peraturan
perundangundangan 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 PerundanganUndangan 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.
VARIABEL
INDIKATOR
1. Kesesuaian dengan
Judul
sistematika dan teknik Mencerminkan isi PUU
penyusunan peraturan Tidak mengandung singkatan atau akronim
perundang-undangan
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
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NO.

2.

VARIABEL

Penggunaan bahasa,
istilah, kata

INDIKATOR
jelas
Tidak merujuk kembali ketentuan di PUU lain
Diatur setelah pengaturan materi pokok
Mencantumkan tegas kualifikasi pidana
(kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif
Ketentuan Peralihan (jika ada)
Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II
UU No. 12/2011
Ketentuan Penutup
Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II
UU No. 12/2011
Konsisten antar ketentuan
Tidak menimbulkan ambiguitas / multitafsir
Tepat
Tegas
Jelas
Efisien
Mudah dipahami
Tidak subjektif

3. Variabel dan Indikator Penilaian Kesesuaian Norma (dengan asas materiil)
NO.
VARIABEL
INDIKATOR
1.
Pengayoman
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
dating.
Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban
umum / Tidak ditemukannya ketentuan yang
dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban
umum.
2.
Kemanusiaan
Adanya
ketentuan
yang
menjamin
Perlindungan HAM / Tidak ditemukannya
ketentuan
yang
dapat
menghambat
perlindungan HAM.
Adanya ketentuan yang menjamin Pemajuan
HAM/Tidak ditemukannya ketentuan yang
dapat menghambat pemajuan HAM.
Adanya ketentuan yang menjamin Penegakan
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NO.

VARIABEL

3.

Kebangsaan

4.

Kekeluargaan

INDIKATOR
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.
Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan
seluruh pihak terdampak dalam pembentukan
kebijakan / Tidak ditemukannya ketentuan
yang
menyebabkan
tidak
terjaminnya
pelibatan 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 pengambilan
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NO.

VARIABEL

5.

Kenusantaraan

6.

Bhinneka Tunggal Ika

INDIKATOR
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 sektor 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 risiko 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
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NO.

VARIABEL

7.

Keadilan

8.

Kesamaan Kedudukan
Dalam Hukum dan
Pemerintahan

INDIKATOR
dan perlindungan nilai-nilai 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.
Adanya ketentuan yang berpihak pada
masyarakat daerah terpencil / Tidak
ditemukannya kebijakan yang menyebabkan
tidak terjaminnya kepentingan 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 nilainilai 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
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NO.

VARIABEL

9.

Ketertiban dan
Kepastian Hukum

10.

Keseimbangan,
Keserasian, dan
Keselarasan

INDIKATOR
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 peraturanperaturan 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.
VARIABEL
INDIKATOR
1.
Kewenangan
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 bertentangan antar pasal
(dalam PUU yang sama)
2.
Hak
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 bertentangan antar pasal
(dalam PUU yang sama)
3.
Kewajiban
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
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NO.

VARIABEL

4.

Perlindungan

5.

Penegakan Hukum

INDIKATOR
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
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 bertentangan antar pasal
(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 bertentangan antar
pasal (dalam PUU yang sama)
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5. Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangundangan
NO.
VARIABEL
INDIKATOR
1.
Aspek operasional atau Pengaturan dalam peraturan perundangtidaknya peraturan
undangan masih diberlakukan secara efektif
perundang-undangan
2.
Aspek rasio beban dan
Perhitungan manfaat harus lebih besar
manfaat (cost and
daripada beban/biaya atau nilai rasio benefit
benefit ratio)
terhadap cost harus di atas angka 1 (B/C > 1)
3.
Aspek relevansi dengan Pengaturan dalam peraturan perundangsituasi saat ini
undangan masih relevan untuk diberlakukan
secara efisien
4.
Aspek kekosongan
Dari segi peraturan pelaksananya
pengaturan
5.
Aspek koordinasi
Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan
kelembagaan/tata
dalam peraturan perundang-undangan jelas
organisasi
dan tidak tumpang tindih
Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.
6.
Aspek sumber daya
Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam
manusia
menerapkan pengaturan dari PUU
Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas
SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan
pengaturan dari
peraturan perundangundangan
Terpenuhinya kuantitas SDM yang dibutuhkan
dalam menerapkan pengaturan dari peraturan
perundang-undangan
7.
Aspek sarana prasarana Infrastruktur dan anggaran sudah tersedia
dalam menerapkan pengaturan dari peraturan
perundang-undangan
8.
Aspek budaya hukum
Dari segi pemahaman masyarakat pada
masyarakat
pengaturan peraturan perundang-undangan
Dari segi kesadaran/kepatuhan masyarakat
pada pengaturan peraturan perundangundangan
9.
Aspek akses informasi
Ketersediaan informasi dalam menerapkan
masyarakat
pengaturan peraturan perundang-undangan
Kemudahan akses informasi
10. Aspek penegakan
Ditinjau dari rumusan sanksi pidananya
hukum
Ditinjau dari aparat penegak hukumnya
11. Aspek partisipasi
Dari segi partisipasi aktif dari masyarakat
masyarakat
pemangku kepentingan
Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi
masyarakat
Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi
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NO.
12.
13.
14.
15.
16.

VARIABEL
Aspek standar
operasional pelaksana
Aspek teknologi
penunjang pelayanan
Aspek pelayanan dan
batasan waktu
Aspek public complain
Aspek pengawasan

INDIKATOR
masyarakat
Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan
benar-benar diterapkan

Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
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BAB II
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN
KETEPATAN JENIS 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 Nomor 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 konsideran
menimbang dan penjelasan umum, dari penjelasan tersebut dapat diketahui arah kebijakan
yang ingin dicapai 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
peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya UU merupakan pelaksanaan dari amanat
atau penjabaran 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 merupakan 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 administratif (Petunjuk No. 211 Lampiran II UU No. 12 Tahun
2011). Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat
dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan
peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk dalam membentuk peraturan
perundang-undangan 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 peraturan perundang-undangan tersebut 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 perundang-undangan. Norma dalam peraturan perundang-undangan pada
jenjang yang semakin ke atas, maka seharusnya semakin abstrak, begitu juga sebaliknya.
Norma dalam peraturan perundang-undangan pada jenjang yang semakin ke bawah mudah
dilaksanakan karena bersifat tehnis, begitu juga sebaliknya.
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Dari hasil analisis terhadap 22 (dua puluh dua) peraturan perundang-undangan
mengenai sistem pendidikan nasional, jika ditinjau dari materi muatannya, terdapat 7
(tujuh) PUU yang tidak tepat jenis PUU-nya, dan beberapa catatan penting terhadap 7
(tujuh) PUU tersebut yang perlu dievaluasi.
Peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak tepat jenis PUU-nya adalah:
1. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
3. UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
(sudah dicabut dengan Putusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009)
4. UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
5. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
7. UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
Berikut tabel analisis dan evaluasi terhadap 22 (dua puluh dua) peraturan
perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nasional, ditinjau dari materi
muatannya:
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INSTRUMEN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Tabel 1
Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
NO
1

1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
A. Analisis terhadap “nama” UU:
Mengatur lebih lanjut
v
Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU No.12/2011,
ketentuan UUD NRI
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata
Tahun 1945, yang
atau frasa, yang secara esensial maknanya telah
meliputi:

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

V

mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari
namanya, “sistem pendidikan nasional”, pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana
belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara. Dilihat dari materi muatan UU
Sistem Pendidikan Nasional, maka penamaan UU
Sistem Pendidikan Nasional sudah sesuai dengan
materi muatan UU.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 20
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NO
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan , disebutkan
5 (lima) pasal UUD NRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 20,
Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32
UUD NRI Tahun 1945.
- Pasal 20
Pada dasarnya penyebutan Pasal 20 adalah sama
maknanya dengan penyebutan Pasal 5 ayat(1), yaitu
untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU No.12
Tahun 2011). Namun seharusnya dalam konsideran
mengingat tidak disebutkan Pasal 20 secara utuh,
melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait
dengan ketepatan kelembagaan pembentuk
(landasan formil);
- Pasal 21
Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan
bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak
mengajukan usul rancangan undang-undang. Makna
dari pasal ini adalah apakah UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional ini berisi hakhak warga negara untuk memperoleh pendidikan?
- Dalam konsideran menimbang dikatakan bahwa
sistem pendidikan nasional harus mampu
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi
manajemen pendidikan untuk menghadapi
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga
perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara
terencana, terarah, dan berkesinambungan.
- Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
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NO
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

ANALISIS

4

5

-

-

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.
Materi muatan UU ini mengatur tentang sistem
pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang merupakan
keseluruhan komponen pendidikan yang saling
terkait secara terpadu guna mencapai tujuan
pendidikan nasional dengan mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa demi
berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
Pendidikan merupakan usaha agar manusia
dapat mengembangkan potensi dirinya melalui
proses pembelajaran dan/atau cara lain yang
dikenal dan diakui oleh masyarakat. Namun
untuk mewujudkan pendidikan secara optimal,
efisien dan efektiv, dibutuhkan pembaharuan
sistem
pendidikan
nasional
melalui
memperbaharui visi, misi, dan strategi
pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan
nasional mempunyai visi terwujudnya sistem
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan
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NO
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

berwibawa untuk memberdayakan semua
warga negara Indonesia berkembang menjadi
manusia yang berkualitas sehingga mampu dan
proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu
berubah.
- Dari uraian di atas jika dilihat materi muatan
secara keseluruhan, UU Sistem Pendidikan
Nasional telah sesuai antara jenis hirarki dan
materi muatannya memang tepat untuk diatur
dengan UU.
- Pasal 28 C ayat (1)
Pasal 28 C ayat(1) mengamanatkan bahwa setiap
orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.
- Pasal 31
Pasal 31 mengamanatkan bahwa (1) Setiap warga
negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan
dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pendapatan dan belanja
negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah
untuk
memenuhi
kebutuhan
penyelenggaraan
pendidikan
nasional.
(5)
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NO
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama
dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban
serta kesejahteraan umat manusia.
- Pasal 32
Pasal 32 mengamanatkan bahwa (1)
Negara
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di
tengah peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara
menghormati dan memelihara bahasa daerah
sebagai kekayaan budaya nasional.
Bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan
yang dilestarikan melalui pendidikan berbasis sistem
pendidikan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila
dan UUD NRI 1945.
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah
pengaturan):
Politik hukum UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dapat ditinjau dari
konsideran menimbang dan/atau penjelasan
umumnya.
Dalam konsideran menimbang, dinyatakan:
a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah
Indonesia
dan
untuk
memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial; b. bahwa Undang-Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945
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NO
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia
dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang;
c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi
manajemen
pendidikan
untuk
menghadapi
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu
dilakukan
pembaharuan
pendidikan
secara
terencana, terarah, dan berkesinambungan;
d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai
lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan
agar sesuai dengan amanat perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ;
Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa manusia
membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya.
Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat
mengembangkan potensi dirinya melalui proses
pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan
diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat
(1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan
bahwa
Pemerintah
mengusahakan
dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk
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NO
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan
kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan
negara Indonesia. Gerakan reformasi di Indonesia
secara umum menuntut diterapkannya prinsip
demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Dalam hubungannya dengan
pendidikan,
prinsip-prinsip
tersebut
akan
memberikan dampak yang mendasar pada
kandungan, proses, dan manajemen sistem
pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan
teknologi berkembang pesat dan memunculkan
tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan,
termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan
tersebut
menyangkut
pembaharuan
sistem
pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum,
yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta
didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi
jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional,
penyusunan standar kompetensi tamatan yang
berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan
dengan kondisi setempat; penyusunan standar
kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan
pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan
standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan
pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan
keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan
berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi;
serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem
terbuka dan multi makna. Pembaharuan sistem
pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi
antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan
pendidikan yang dikelola masyarakat, serta
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NO
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

pembedaan antara pendidikan keagamaan dan
pendidikan umum. Pembaharuan sistem pendidikan
nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi,
dan strategi pembangunan pendidikan nasional.
Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya
sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat
dan berwibawa untuk memberdayakan semua
Warga Negara Indonesia berkembang menjadi
manusia yang berkualitas sehingga mampu dan
proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu
berubah. Dengan visi pendidikan tersebut,
pendidikan nasional mempunyai misi sebagai
berikut: 1.
mengupayakan perluasan dan
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2.
membantu dan memfasilitasi pengembangan
potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini
sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan
masyarakat belajar; 3.
meningkatkan
kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan
untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian
yang bermoral; 4.
meningkatkan
keprofesionalan
dan
akuntabilitas
lembaga
pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu
pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan
nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan 5.
memberdayakan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip
otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Berdasarkan visi dan misi pendidikan
nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
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NO
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung
jawab.
Pembaharuan
sistem
pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi
pembangunan pendidikan nasional dalam undangundang ini meliputi: 1.
pelaksanaan
pendidikan agama serta akhlak mulia; 2.
pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis
kompetensi; 3.
proses pembelajaran yang
mendidik dan dialogis; 4.
evaluasi, akreditasi,
dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; 5.
peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga
kependidikan; 6.
penyediaan sarana belajar
yang mendidik; 7.
pembiayaan pendidikan
yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan
berkeadilan; 8.
penyelenggaraan pendidikan
yang terbuka dan merata; 9.
pelaksanaan
wajib belajar; 10.
pelaksanaan otonomi
manajemen pendidikan; 11.
pemberdayaan
peran masyarakat; 12.
pusat pembudayaan dan
pembangunan
masyarakat;
dan
13.
pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan
nasional. Dengan strategi tersebut diharapkan visi,
misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud
secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak
secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.
Kesimpulan Analisis:

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional sudah tepat dituangkan
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NO

INDIKATOR

1

KESESUAIAN
YA
TIDAK

2

3

ANALISIS

4

5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

dalam jenis UU.

1.

1. HAM

V

-

2.

2. Hak dan kewajiban
warga Negara

V

-

-

3.

3. Pelaksanaan dan
penegakan
kedaulatan Negara
serta pembagian
kekuasaan Negara

V

-

-

Salah
satu
karakteristik
HAM
adalah
memberikan perlindungan bagi warga Negara
tanpa melihat suku, agama, ras. Dalam Pasal 4
ayat(1) tercermin adanya HAM, bahwa
pendidikan diselenggarakan secara demokratis
dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan
bangsa. Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Bab IV Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mengatur
tentang hak dan kewajiban warga negara, orang
tua, masyarakat dan pemerintah dalam sistem
pendidikan nasional dan Pasal 62 terkait sanksi
administratif berupa pencabutan izin pendirian
satuan pendidikan.
Pasal 8 terkait hak masyarakat untuk berperan
serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
Kedaulatan memiliki arti kekuasaan untuk
mengatur. Negara memiliki hak untuk mengatur
kegiatan pendidikan nasional, berupa tindakan
mengarahkan, membimbing, membantu dan
mengawasi pendidikan nasional.
Pelaksanaan kedaulatan Negara tercermin
dalam Pasal 10
yang mengatur bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak
mengarahkan, membimbing, membantu, dan
mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
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NO

INDIKATOR

1

KESESUAIAN
YA
TIDAK

2

3

ANALISIS

4

5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

berlaku.

4.

4. Wilayah Negara dan
pembagian daerah

V

5.

5. Kewarganegara
an dan kependudukan

V

6.

6. Keuangan Negara

V

-

Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia mengacu pada Standar
nasional pendidikan, sesuai Pasal 1 angka 17.
- Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
perwakilan negara asing di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik
warga negara asing, dapat menggunakan
ketentuan yang berlaku di negara yang
bersangkutan atas persetujuan Pemerintah
Republik Indonesia, sesuai Pasal 64.
- Ada pembagian daerah terpencil dan
terbelakang serta masyarakat adat dalam
pemenuhan hak memperoleh pendidikan, sesuai
Pasal 5 ayat (3).
- Pasal 10, 11, 16, 26 angka 6, 32, 34, 36, 41, 44,
46, 47, 49, 50, 52, 55, 59, 62, 65, 66, 71.
Setiap warga negara baik WNI maupun WNA
mendapatkan jaminan menjadi peserta didik pada
satuan pendidikan di Indonesia, sesuai Pasal 11 dan
12.
- Pasal 37, 65.
- Pasal 49: (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik
dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan
minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal
20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh
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Pemerintah
dialokasikan
dalam
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(3)
Dana pendidikan dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan
diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Dana pendidikan dari Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(5)
Ketentuan mengenai pengalokasian dana
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 46, 47, 48, 53 ayat (3), 55.

2

3

4

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

V

V

V

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem
Pendidikan
Nasional
Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan
beberapa
Putusan
MK
yaitu:
1. Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005, tanggal 19
Oktober
2005
Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor
20
Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan
hukum
mengikat.
2. Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007, tanggal 20

33

NO
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

Februari
2008:
Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan
Nasional, sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik
dan”,
tidak
mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat.
3. Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUUVII/2009,
tanggal
31
Maret
2010:
– Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan
Nasional sepanjang frasa “….bertanggung jawab”
adalah
konstitusional
sepanjang
dimaknai “….ikut bertanggung jawab” sehingga pasal
tersebut
selengkapnya
menjadi “Setiap warga Negara ikut bertanggung
jawab
terhadap
keberlangsungan
penyelenggaraan
pendidikan”;
– Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor
20
Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan Nasional sepanjang frasa “….yang
orangtuanya
tidak
mampu
membiayai pendidikannya ” bertentangan dengan
UUD
RI
Tahun
1945,
sehingga
Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20
Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan Nasional menjadi, “Mendapatkan
beasiswa
bagi
yang
berprestasi”;
– Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan Nasional konstitusional sepanjang frasa
“badan
hukum
pendidikan”
dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara
pendidikan
dan
bukan
sebagai
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bentuk
badan
hukum
tertentu;
– Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
Nomor
20
Tahun
2003
tentang
Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan
UUD
RI
Tahun
1945;
– Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan
Nasional sepanjang frasa, ”…bertanggung jawab”
tidak
mempunyai
kekuatan
hukum mengikat kecuali dimaknai, “…ikut
bertanggung
jawab”;
– Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor
20
Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan Nasional, sepanjang frasa, “…yang orang
tuanya
tidak
mampu
membiayai pendidikannya”, tidak mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat;
– Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
Nomor
20
Tahun
2003
tentang
Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
NO
1

1.

INDIKATOR
2

Mengatur lebih lanjut ketentuan
UUD NRI Tahun 1945, yang
meliputi:

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

A. Analisis terhadap “nama” UU:
Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, dinyatakan
bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial
maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari
namanya “Guru dan Dosen”, dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi
tentang segala hal yang berkaitan dengan profesi guru dan dosen.
Pada analisis nama UU Guru dan Dosen belum sesuai dengan materi
muatan UU.

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

V

B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen, disebutkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 20,
Pasal 22d, dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.
- Pasal 20
Pasal 20 untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk
yang tepat. Namun seharusnya Pasal 20 tidak perlu disebutkan secara
utuh (5 ayat), melainkan hanya ayat (1) yang terkait dengan ketetapan
kelembagaan pembentuk (landasan formil).
- Pasal 22d
Pasal 22d mengatur tentang (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat
mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan
pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
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lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta
memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas
rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara
dan rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama. (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat
melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai:
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta
menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan
Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.(4) Anggota
Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang
syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang
- Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.(3)
Pemerintah
mengusahakan
dan
menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja
negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.(5)
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
C.

Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):

-

bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah
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upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan
kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan
berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil,
makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses,
peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang
baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,
nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan
peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan;
bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan
yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang
pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang
bermartabat.
Batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen ini berisikan perihal pengaturan
mengenai fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, pembinaan,
sanksi dan lain sebagainya yang dapat dikatakan merupakan
unsur-unsur yang bersifat teknis. Dapat dikatakan materi muatan
pada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini lebih
tepat jika dituangkan menjadi jenis PUU dibawah UU. Seperti
yang terdapat didalam Penjelasan umum Undang-Undang
tersebut yang menguraikan perihal guru dan dosen mempunyai
fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam
pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, sehingga perlu
dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Oleh karena itu
dalam pengaturan guru dan dosen tetap mengacu pada
pengaturan sistem pendidikan nasional. Dari uraian tersebut
dapat menjadi dasar Undang Undang dijadikan Peraturan
Pemerintah. Dari penjelasan tersebut dapat tersajikan dengan
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jelas, bahwa kebutuhan pengaturan mengenai Guru dan Dosen
menjadi hal yang penting, namun tidak tepat jika dituangkan
dalam PUU jenis Undang-Undang.

Kesimpulan Analisis:
-

1. HAM

V

-

2. Hak dan kewajiban warga
Negara

V

3. Pelaksanaan dan penegakan
kedaulatan Negara serta
pembagian kekuasaan Negara
4. Wilayah Negara dan

V

UU ini materi muatannya berdampak hanya menguntungkan
profesi guru dan dosen terutama guru dan dosen PNS(bersifat
khusus), sebaiknya materi muatan UU ini cukup dituangkan
dalam bentuk PP yang bersifat tehnis sehingga belum sesuai baik
jenis,hirarki dan materi muatannya untuk diatur dalam jenis UU.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
belum memenuhi unsur-unsur sebagai UU dan disarankan diubah
dalam bentuk PUU dibawah UU dengan merujuk pada UU Sistem
Pendidikan Nasional, misal PP, Perpres dan Permen yang bersifat
lebih tehnis.
Sebagaimana diuraikan pada konsideran menimbang dan
penjelasan umum, kebutuhan guru dan dosen adalah hak bagi
setiap orang, dan Negara bertanggung jawab untuk melindungi
dan memenuhi kebutuhan segenap bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dan pemberdayaan
profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan
melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis,
berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai
kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.(Pasal 7
ayat(2))
Hak dan kewajiban setiap warga negara tidak ada, yang ada
hanya hak dan kewajiban bagi guru dan dosen.

V
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3

4

pembagian daerah
5. Kewarganegaraan dan
kependudukan
6. Keuangan Negara
2.
3.

4.

ANALISIS
5

REKOMENDASI
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UBAH
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6

7

8

V
V

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

V
V

V

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
NO.
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
TETAP
5

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
1.
Mengatur lebih lanjut ketentuan
A. Analisis terhadap Judul UU:
UUD NRI Tahun 1945, yang
Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang
meliputi:
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul
1. HAM
V
Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang
2. Hak dan kewajiban warga
V
terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Negara
Tahun 2011 tersebut dengan hanya menggunakan kata
3. Pelaksanaan dan penegakan
V
secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan
kedaulatan Negara serta
mencerminkan isi peraturan perundang-undangan.
pembagian kekuasaan Negara

6

REKOMENDASI
UBAH
7

CABUT
8

V
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NO.
1

2.
3.

INDIKATOR
2
4. Wilayah Negara dan
pembagian daerah
5. Kewarganegaraan dan
kependudukan
6. Keuangan Negara
Perintah Undang-Undang untuk
diatur dengan Undang-Undang
Pengaturan mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

V
V
V
V
V

ANALISIS
5
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 17
Pasal UUD NRI Tahun1945 yaitu Pasal 4, Pasal 5 ayat (1),
Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20,
Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal
23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4):
- Pasal 4 ayat 1) Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;
ayat (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu
oleh satu orang Wakil Presiden.
- Pasal 5 ayat (1), menunjukkan bahwa pembentukan
Undang-Undang ini dibentuk oleh pejabat yang
tepat dalam hal ini presiden sebagai kepala
pemerintahan.
- Pasal 11 ayat(2)
Presiden dalam membuat
perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,
dan/atau
mengharuskan
perubahan
atau
pembentukan undang-undang harus dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Pasal 17 menyatakan bahwa (1) Presiden dibantu
oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri
itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3)
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan
pembubaran kementerian negara diatur dalam
undang-undang.
- Pasal 18 menyebutkan bahwa (1) Negara Kesatuan

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
6

7

CABUT
8
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4

-

5
Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4)
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. (5)
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi
seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam undang-undang.
Pasal 18A menyatakan bahwa (1)
Hubungan
wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan
kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur
dengan
undang-undang
dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
6

7

CABUT
8

42

NO.
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

ANALISIS

4

-

-

5
daerah. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan undang-undang
Pasal 20 menyatakan bahwa (1) Dewan Perwakilan
Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. (2) Setiap rancangan undang-undang
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.(3)
Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat
persetujuan bersama, rancangan undang-undang
itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden
mengesahkan rancangan undang-undang yang telah
disetujui bersama untuk menjadi undangundang.(5) Dalam hal rancangan undang-undang
yang telah disetujui bersama tersebut tidak
disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari
semenjak rancangan undang-undang tersebut
disetujui, rancangan undangundang tersebut sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Pasal 20 A menyatakan (1) Dewan Perwakilan
Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan. (2) Dalam melaksanakan
fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal
lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan
Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan
hak menyatakan pendapat. (3) Selain hak yang
diatur dalam pasal-pasal lain UndangUndang Dasar

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
6

7

CABUT
8
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4

-

-

5
ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat
mempunyai
hak
mengajukan
pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat serta hak
imunitas. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak
Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan
Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.
Pasal 21 menyatakan bahwa Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul
rancangan undang-undang.
Pasal 22D menyatakan bahwa (1) Dewan Perwakilan
Daerah dapat mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut
membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat
dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta
memberikan
pertimbangan
kepada
Dewan
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang
anggaran pendapatan dan belanja negara dan
rancangan undangundang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama. (3) Dewan
Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan
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4

-

-

5
atas pelaksanaan undang-undang mengenai:
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi
lainnya,
pelaksanaan
anggaran
pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan,
dan
agama
serta
menyampaikan
hasil
pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan
Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk
ditindaklanjuti. (4) Anggota Dewan Perwakilan
Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang
syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam
undang-undang.
Pasal 23 menyatakan bahwa (1) Anggaran
pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap
tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran
rakyat.
(2)
Rancangan undang-undang anggaran pendapatan
dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk
dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Daerah. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak
menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diusulkan oleh Presiden,
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun yang lalu.
Pasal 23A menyatakan bahwa Pajak dan pungutan
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara
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diatur dengan undang-undang.
- Pasal 23B menyatakan bahwa macam dan harga
mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- Pasal 23C menyatakan bahwa hal-hal lain mengenai
keuangan negara diatur dengan undang-undang.
- Pasal 23D menyatakan bahwa Negara memiliki
suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,
kewenangan,
tanggung
jawab,
dan
independensinya diatur dengan undang-undang.
- Pasal 23E (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan
satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan
mandiri.(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara
diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. (3)
Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh
lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan
undangundang.
- Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
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Di dalam dasar hukum mengingat pada Undang-Undang ini
hanyalah merujuk kepada 17 Pasal di dalam UUD NRI Tahun
1945 yang menunjukkan bahwa pembentukan UndangUndang ini adalah dibentuk oleh lembaga ataupun pejabat
yang tepat dan berwenang. Dapat dikatakan bahwa ada
kekosongan landasan materiil dalam Undang-Undang ini
karena tidak ada landasan materil yang dapat menjadi dasar
hukum yang melatarbelakangi Undang-Undang tersebut.
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UBAH
6
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CABUT
8

C. Analisis terhadap Politik Hukum
Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana
tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang
menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai
bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut
menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem
pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu negara yang
berkedaulatan
rakyat,
berdasarkan
hukum,
dan
menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan
konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus
sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam
UndangUndang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945
Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa
anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap
tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai
pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara serta macam dan harga mata uang
ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai
keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur
47

NO.
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5
dengan undang-undang.
Dari penjelasan tersebut dapat tersajikan dengan jelas,
bahwa kebutuhan pengaturan mengenai Keuangan Negara
menjadi hal yang penting dan tepat jika dituangkan dalam
PUU jenis Undang-Undang.
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Kesimpulan Analisis:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dapat dikatakan memenuhi unsur menjadi UndangUndang.

4.

Tindak lanjut Putusan MK

V
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4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
NO.
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Mengatur lebih lanjut ketentuan
UUD NRI Tahun 1945, yang
meliputi:

KESESUAIAN
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ANALISIS
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A.

Analisis terhadap Judul UU:
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UBAH

CABUT

7

8

V

Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul
Undang-Undang ini sudah memenuhi petunjuk yang
terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tersebut dengan hanya menggunakan kata
secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan
mencerminkan isi peraturan perundang-undangan.
B.

Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 2
Pasal UUD NRI Tahun1945 yaitu Pasal 20 dan Pasal 21:
- Pasal 20 menyatakan bahwa (1) Dewan Perwakilan
Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang
itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan
undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4)
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang
telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5)
Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam
waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang
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tersebut disetujui, rancangan undangundang tersebut sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
- Pasal 21 menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undangundang.
Di dalam dasar hukum mengingat pada Undang-Undang ini
hanyalah merujuk kepada 2 Pasal di dalam UUD NRI Tahun
1945 yang menunjukkan bahwa pembentukan UndangUndang ini adalah dibentuk oleh lembaga ataupun pejabat
yang tepat dan berwenang. Dapat dikatakan bahwa ada
kekosongan landasan materiil dalam Undang-Undang ini
karena tidak ada landasan materil yang dapat menjadi
dasar hukum yang melatarbelakangi Undang-Undang
tersebut.
C. Analisis terhadap Politik Hukum:
- bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan
sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan
potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan
kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana
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pelestarian kekayaan budaya bangsa;
- bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan
kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar
membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan
perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya
tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
bahwa
ketentuan
yang
berkaitan
dengan
penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial
dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara
komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri.
- Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari
peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya
peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari
kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena ketika
manusia purba mulai menggores dinding gua tempat
mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam
pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan
kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau
gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang
dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar
tersebut untuk mengomunikasikannya kepada orang lain.
Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai
disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik
rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis
teknologi informasi dan komunikasi mempercepat
tumbuh-kembangnya
perpustakaan.
Pengelolaan
perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal
mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola
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perpustakaan. Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan
rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan
pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama
melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut,
khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya
rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran,
pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada
generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan
fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang
mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang
hayat. Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk
mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana
diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan
merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan,
teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu,
perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut
serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi
informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam
Deklarasi World Summit of Information Society– WSIS, 12
Desember 2003.
Dari penjelasan tersebut dapat tersajikan dengan jelas,
bahwa kebutuhan pengaturan mengenai Perpustakaan
menjadi hal yang penting dan tepat jika dituangkan dalam
PUU di bawah Undang-Undang.
Kesimpulan Analisis:
Dari penjelasan umum ini dapat tersajikan dengan jelas,
bahwa kebutuhak pengaturan mengenai perpustakaan
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penting, namun tidak tepat jika dituangkan dalam PUU
jenis Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2007 tentang
Perpustakaan dapat dikatakan belum
memenuhi unsur menjadi Undang-Undang. UU ini materi
muatannya bersifat khusus tentang perpustakaan,
sebaiknya materi muatan UU ini cukup dituangkan dalam
bentuk PP, Perpres atau Permen yang bersifat tehnis
sehingga belum sesuai baik jenis,hirarki dan materi
muatannya untuk diatur dalam jenis UU. Undang-Undang
ini belum memenuhi unsur-unsur sebagai UU dan
disarankan diubah dalam bentuk PUU dibawah UU dengan
merujuk pada UU Sistem Pendidikan Nasional, misal PP,
Perpres dan Permen yang bersifat lebih tehnis.

2.

a. HAM
b. Hak dan kewajiban warga
Negara
c. Pelaksanaan dan penegakan
kedaulatan Negara serta
pembagian kekuasaan
Negara
d. Wilayah Negara dan
pembagian daerah
e. Kewarganegaraan dan
kependudukan
f. Keuangan Negara
Perintah Undang-Undang untuk
diatur dengan Undang-Undang

V
V
V

V

V
V
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5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
NO.
1

1.

2.
3.

INDIKATOR
2

Mengatur lebih lanjut ketentuan
UUD NRI Tahun 1945, yang
meliputi:
a. HAM
b. Hak dan kewajiban warga
Negara
c. Pelaksanaan dan penegakan
kedaulatan Negara serta
pembagian kekuasaan Negara
d. Wilayah Negara dan
pembagian daerah
e. Kewarganegaraan dan
kependudukan
f. Keuangan Negara
Perintah Undang-Undang untuk
diatur dengan Undang-Undang
Pengaturan mengenai
kewenangan absolut Pemerintah

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS

REKOMENDASI
5

Undang-Undang ini telah dicabut dengan Putusan MK
Nomor 021/PUU-IV/2006 bertanggal 22 Februari 2007
dengan alasan antara lain Mahkamah Konstitusi
(Mahkamah) secara bulat menyatakan UU BHP
inkonstitusional. Seluruh materi Undang-Undang ini
otomatis ‘batal’ dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Mahkamah menilai UU BHP telah mengalihkan
tugas dan tanggung Pemerintah dalam bidang pendidikan.
“Dengan adanya UU BHP misi pendidikan formal yang
menjadi tugas pemerintah di Indonesia akan dilaksanakan
oleh Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan
Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD).”
Padahal UUD 1945 memberikan ketentuan bahwa
tanggung jawab utama pendidikan ada di negara.
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Pusat
Tindak lanjut Putusan MK

4.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
NO.
1
1.

INDIKATOR
2
Mengatur lebih lanjut ketentuan
UUD NRI Tahun 1945, yang
meliputi:

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
TETAP
5
A.Analisis terhadap Judul UU:
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REKOMENDASI
UBAH
7
V

CABUT
8

Pada petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul
Undang-Undang ini sudah memenuhi petunjuk yang
terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tersebut dengan hanya menggunakan kata
secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan
mencerminkan isi peraturan perundang-undangan.
B.Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Pada bagian dasar hukum mengingat disebutkan 6 Pasal
UUD NRI Tahun1945 yaitu Pasal 20, Pasal 20A ayat (1),
Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31:
- Pasal 20 menyatakan bahwa (1) Dewan Perwakilan
Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan
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Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang
itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan
undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4)
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang
telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5)
Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam
waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang
tersebut disetujui, rancangan undangundang tersebut sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
- Pasal 20A menyatakan (1) Dewan Perwakilan Rakyat
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan.(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain
hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang
Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (3)
Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain
UndangUndang Dasar ini, setiap anggota Dewan
Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak
imunitas. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan
Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan
Rakyat diatur dalam undang-undang.
- Pasal 21 menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undangundang.
- Pasal 28 menyatakan Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
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dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- Pasal 28C menyatakan (1)
Setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya
- Pasal 31 menyatakan (1) Setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang
diatur
dengan
undang-undang.
(4)
Negara
memprioritaskan
anggaran
pendidikan
sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan
dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan
belanja
daerah
untuk
memenuhi
kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa
untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia.
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Di dalam dasar hukum mengingat pada Undang-Undang ini
hanyalah merujuk kepada 6 Pasal di dalam UUD NRI Tahun
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1945 yang menunjukkan bahwa pembentukan UndangUndang ini adalah dibentuk oleh lembaga ataupun pejabat
yang tepat dan berwenang. Dapat dikatakan bahwa ada
kekosongan landasan materiil dalam Undang-Undang ini
karena tidak ada landasan materil yang dapat menjadi
dasar hukum yang melatarbelakangi Undang-Undang
tersebut.
C. Analisis terhadap Politik Hukum:
- bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk
mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia,
pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga
negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi
manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya
penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan
pramuka;
- bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara
pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam
pembentukan kepribadian generasi muda sehingga
memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global;
- bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat
ini belum secara komprehensif mengatur gerakan
pramuka.
- Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
6

7

CABUT
8

58

NO.
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5
kepramukaan merupakan salah satu pendidikan nonformal
yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta
memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan
hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa
dan negara. Di samping itu, pendidikan kepramukaan yang
diselenggarakan oleh organisasi gerakan pramuka
merupakan wadah pemenuhan hak warga Negara untuk
berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Gerakan pramuka yang pada masa pemerintahan
Hindia Belanda tahun 1912 disebut kepanduan terus
berkembang dalam dinamika politik didasari oleh politik
yang memecah belah bangsa. Namun kegiatan kepanduan
di tanah air tetap memiliki komitmen yang sama yaitu
menentang kebijakan pemerintahan kolonial Hindia
Belanda dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Sejarah
mencatat bahwa gerakan kepanduan melahirkan sikap
patriotisme kaum muda yang pada muaranya
mematangkan momentum sumpah pemuda 28 Oktober
1928 dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan
Presiden Republik Indonesia Soekarno mengumpulkan 60
(enam puluh) organisasi kepanduan untuk dikonsolidasikan
menjadi kekuatan pembangunan nasional. Untuk itu,
Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 238
Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang intinya
membentuk dan menetapkan gerakan pramuka sebagai
satu-satunya perkumpulan yang memiliki kewenangan
menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia.
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Perkembangan gerakan pramuka mengalami pasang surut
dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan penting
oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang
terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan
kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari
pendidikan kepramukaan tidak optimal. Pada waktu yang
bersamaan dalam tatanan dunia global bangsa dan Negara
membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah
air, kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa
kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi,
kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, serta
kedisiplinan untuk membela dan membangun bangsa.
Dengan menyadari permasalahan yang digambarkan di
atas, pada peringatan ulang tahun gerakan pramuka 14
Agustus 2006 dicanangkan revitalisasi gerakan pramuka.
Momentum revitalisasi gerakan pramuka tersebut
dirasakan sangat penting dalam upaya pembangunan
kepribadian bangsa yang sangat diperlukan dalam
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
zaman. Undang-undang tentang Gerakan Pramuka disusun
dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan
kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka
ragam dan demokratis. Undang-undang ini menjadi dasar
hukum bagi semua komponen bangsa dalam
penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat
mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat
Bhineka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan
persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan Pancasila
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merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka
berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka
melalui kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan dan
pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan
orang tua, serta permainan yang berorientasi pada
pendidikan. Selanjutnya, tujuan gerakan pramuka adalah
membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian
yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa
patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilainilai
luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader
bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan
Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta
melestarikan lingkungan hidup.
Dari penjelasan tersebut dapat tersajikan dengan jelas,
bahwa kebutuhan pengaturan mengenai Gerakan Pramuka
menjadi hal yang penting dan tepat jika dituangkan dalam
PUU di bawah Undang-Undang.
Kesimpulan Analisis:
Dari penjelasan umum ini dapat tersajikan dengan jelas,
bahwa kebutuhak pengaturan mengenai gerakan pramuka
penting, namun tidak tepat jika dituangkan dalam PUU
jenis Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2010 tentang Gerakan Pramuka dapat dikatakan belum
memenuhi unsur menjadi Undang-Undang. UU ini materi
muatannya bersifat khusus tentang kegitan gerakan
kepramukaan, sebaiknya materi muatan UU ini cukup
dituangkan dalam bentuk PP, Perpres atau Permen yang
bersifat tehnis sehingga belum sesuai baik jenis,hirarki dan
materi muatannya untuk diatur dalam jenis UU. UndangUndang ini belum memenuhi unsur-unsur sebagai UU dan
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INDIKATOR
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TIDAK

2

1. HAM
2. Hak dan kewajiban warga
Negara
3. Pelaksanaan dan penegakan
kedaulatan Negara serta
pembagian kekuasaan Negara
4. Wilayah Negara dan
pembagian daerah
5. Kewarganegaraan dan
kependudukan
6. Keuangan Negara
Perintah Undang-Undang untuk
diatur dengan Undang-Undang
Pengaturan mengenai
kewenangan absolut Pemerintah
Pusat
Tindak lanjut Putusan MK

3

4

ANALISIS
5
disarankan diubah dalam bentuk PUU dibawah UU dengan
merujuk pada UU Sistem Pendidikan Nasional, misal PP,
Perpres dan Permen yang bersifat lebih tehnis.

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
6

7

CABUT
8

V
V
V

V
V
V
V
V

V

62

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
NO.
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
1.
Mengatur lebih lanjut ketentuan
A. Analisis terhadap “nama” UU:
UUD NRI Tahun 1945, yang
Dalam petunjuk no. 3 lampiran II UU 12/2011, dinyatakan
meliputi:
bahwa nama PUU dibuat secara singkat dengan hanya
menggunakan 1(satu) kata atau frasa yang secara essensial
1. HAM
V
maknanya telah dan mencerminkan isi dari PUU itu sendiri.
2. Hak dan kewajiban warga
V
Ditinjau dari namanya “Pendidikan Tinggi” dapat
Negara
dasumsikan bahwa UU ini berisi tentang peranan
3. Pelaksanaan dan penegakan
V
pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan
kedaulatan Negara serta
nasional. Maka berdasarkan analisis terhadap nama, maka
pembagian kekuasaan Negara
PUU ini sudah tepat menjadi UU.
4. Wilayah Negara dan
V
pembagian daerah
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
5. Kewarganegaraan dan
V
Pada bagian dasar hukum mengingat disebutkan 3 Pasal
kependudukan
UUD NRI Tahun1945, yaitu Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31.
6. Keuangan Negara
V
2.
Perintah Undang-Undang untuk
V
- Pasal 20 menyatakan bahwa (1) Dewan Perwakilan
diatur dengan Undang-Undang
Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang3.
Pengaturan mengenai
V
undang. (2) Setiap rancangan undang-undang
kewenangan absolut Pemerintah
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
Pusat
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.(3)
4.
Tindak lanjut Putusan MK
V
Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat
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V

persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu
tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu. (4)
Presiden
mengesahkan rancangan undang-undang yang telah
disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
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-

5
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah
disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh
Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak
rancangan undang-undang tersebut disetujui,
rancangan undangundang tersebut sah menjadi
undang-undang dan wajib diundangkan.
Pasal 21 menyatakan bahwa Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul
rancangan undang-undang.
Pasal 31 menyatakan bahwa (1) Setiap warga
negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan
dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan
undang-undang.
(4)
Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran
pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
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C. Analisis terhadap politik Hukum (arah pengaturan):
Pada konsideran menimbang disebutkan:
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a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada
Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan
keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan
umat manusia;
b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem
pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan
pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam
menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan
pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual,
ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif,
toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani
membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;
d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan
pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh
pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan
kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan
kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi
secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan
memperhatikan aspek demografis dan geografis;
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e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan
tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian
hukum
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Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu
“…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
Selain itu pada Pasal 31 ayat (5) mengamanahkan agar
Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan
umat manusia. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah
memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah
dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai
dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun
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demikian masih memerlukan pengaturan agar Pendidikan
Tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan
menerapkan nilai Humaniora untuk pemberdayaan dan
pembudayaan bangsa. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan
pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat
Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka
menghadapi
perkembangan
dunia
yang
makin
mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi
diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam
memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas
dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan
dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa
Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan
Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu
menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional
yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan
berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran
demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam
rangka mewujudkan dharma Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat, diperlukan Pendidikan Tinggi yang
mampu menghasilkan karya Penelitian dalam cabang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi
kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.
Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan
Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada
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Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola
sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam
pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di
Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar
akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian
Perguruan Tinggi dapat mengembangkan budaya akademik
bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas
ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi
yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam
pergaulan internasional.
Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
dengan
mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk
memajukan kesejahteran umum dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Dari penjelasan umum ini dapat tersajikan dengan jelas,
bahwa kebutuhak pengaturan mengenai pendidikan tinggi
sangat penting, sehingga tepat jika dituangkan dalam PUU
jenis Undang-Undang.
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Kesimpulan Analisis:
UU No. 12/2012 tentang pendidikan tinggi tidak tepat
dituangkan dalam jenis UU. Karena pendidikan tinggi
merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang
menjadi tanggung jawab mutlak dari negara, sehingga
tidak tepat dituangkan dalam Undang-Undang.
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8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
NO.
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
TETAP
5

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
1.
Mengatur lebih lanjut ketentuan
A. Analisis terhadap “nama” UU:
UUD NRI Tahun 1945, yang
Dalam petunjuk no. 3 lampiran II UU No.12/2011,
meliputi:
dinyatakan bahwa nama PUU dibuat secara singkat dengan
hanya menggunakan 1(satu) kata atau frasa yang secara
1. HAM
V
essensial maknanya telah dan mencerminkan isi dari PUU
2. Hak dan kewajiban warga
V
itu sendiri. Ditinjau dari namanya “Pendidikan Kedokteran”
Negara
dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi tentang pendidikan
3. Pelaksanaan dan penegakan
V
kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan
kedaulatan Negara serta
nasional. Maka berdasarkan analisis terhadap nama, PUU
pembagian kekuasaan
ini sudah tepat menjadi UU.
Negara
4. Wilayah Negara dan
V
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
pembagian daerah
Pada bagian dasar hukum mengingat disebutkan 4 Pasal
5. Kewarganegaraan dan
V
UUD NRI Tahun1945 yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C
kependudukan
ayat(1) dan Pasal 31. Pasal 20 menyatakan bahwa (1)
6. Keuangan Negara
V
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
2.
Perintah Undang-Undang untuk
V
diatur dengan Undang-Undang
membentuk undang-undang.
3.
Pengaturan mengenai
V
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan
kewenangan absolut Pemerintah
Pusat
Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat
4.
Tindak lanjut Putusan MK
V
persetujuan bersama.(3) Jika rancangan undang-undang
itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan
undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4)
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Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang
telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.(5)
Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam
waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang
tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
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Pasal 21 menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undangundang.
Pasal 28C ayat(1) menyatakan bahwa Setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.
Pasal 31 menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan.(2) Setiap warga negara
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.(3)
Pemerintah
mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang
diatur
dengan
undang-undang.
(4)
Negara
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memprioritaskan
anggaran
pendidikan
sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan
dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan
belanja
daerah
untuk
memenuhi
kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa
untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia.

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
6

7

CABUT
8

C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):
Pada konsideran menimbang UU ini dinyatakan: a. bahwa
negara menjamin hak setiap warga negara untuk
memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; b. bahwa Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan
meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; c. bahwa
pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem
pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana,
terarah,
dan
berkesinambungan
untuk
menumbuhkembangkan
penguasaan,
pemanfaatan,
penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.
Dalam penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran disebutkan bahwa Pendidikan
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Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan
tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem
pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Gerakan reformasi di Indonesia
telah mendorong prinsip demokrasi, desentralisasi,
keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam
kehidupan berbangsa, dan bernegara. Dalam hubungannya
dengan Pendidikan Kedokteran, prinsip tersebut akan
memberikan dampak yang mendasar pada substansi,
proses, dan manajemen sistem Pendidikan Kedokteran
sebagai komponen penting menuju terintegrasinya sistem
pendidikan dan sistem kesehatan nasional di masa depan.
Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan
masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan
globalisasi perlu dilakukan pembaruan Pendidikan
Kedokteran
secara
terencana,
terarah,
dan
berkesinambungan agar mampu menghasilkan Dokter,
Dokter Gigi, dokter layanan primer, dokter spesialissubspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang
bermutu, kompeten, profesional, bertanggung jawab,
memiliki etika dan moral dengan memadukan pendekatan
humanistik terhadap pasien, dan berjiwa sosial tinggi.
Pendidikan Kedokteran yang menghasilkan lulusan Dokter,
Dokter Gigi, dokter layanan primer, dokter spesialissubspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis tersebut
merupakan komponen utama pemberi pelayanan
kesehatan kepada publik, serta berorientasi kepada
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kebutuhan kesehatan masyarakat. Pembaruan Pendidikan
Kedokteran dilakukan secara terarah, terukur, dan
terkoordinasi. Untuk itu diperlukan rencana strategis dan
penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang meliputi
pembentukan, penyelenggaraan, dan pengembangan
program studi kedokteran atau program studi kedokteran
gigi, pengaturan Fakultas Kedokteran dan Fakultas
Kedokteran Gigi, penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran
di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan
Kedokteran, Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi,
sumber daya manusia, Standar Nasional Pendidikan
Kedokteran, Kurikulum, Mahasiswa, beasiswa dan bantuan
biaya pendidikan, uji kompetensi, kerjasama Fakultas
Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit
Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran,
penelitian, dan penjaminan mutu yang diselenggarakan
secara komprehensif. Dalam praktiknya, berbagai
Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan
Sistem Pendidikan Nasional belum mengatur secara
spesifik dan komprehensif mengenai penyelenggaraan
Pendidikan Kedokteran. Berdasarkan pertimbangan
tersebut diperlukan suatu Undang-Undang yang secara
khusus dan komprehensif mengatur mengenai Pendidikan
Kedokteran. Undang-Undang ini mengatur asas
penyelenggaraan
Pendidikan
Kedokteran
yang
mengedepankan kebenaran ilmiah, tanggung jawab,
manfaat, kemanusiaan, keseimbangan, kesetaraan,
relevansi, afirmasi, dan etika profesi dengan tujuan untuk
menghasilkan Dokter, Dokter Gigi, dokter layanan primer,
dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-
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subspesialis yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu,
berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi
tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien,
bertanggung jawab, bermoral, humanistis, sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan
lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi. Untuk itu,
kurikulum yang diterapkan dalam Pendidikan Kedokteran
dan Kedokteran Gigi adalah kurikulum berbasis kompetensi
dan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai
dengan muatan lokal, potensi daerah untuk memenuhi
kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi, dokter layanan primer,
dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialissubspesialis. Pendidikan Kedokteran meliputi Pendidikan
Akademik dan Pendidikan Profesi, membutuhkan sarana
Rumah Sakit Pendidikan dengan standar persyaratan yang
ditetapkan yang dapat digunakan sebagai sarana praktik
dalam Pendidikan Kedokteran. Untuk memenuhi
kebutuhan Rumah Sakit Pendidikan tersebut, diperlukan
kerja sama Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran
Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana
Pendidikan Kedokteran yang memuat secara jelas dan
tegas serta berkepastian hukum tentang hak dan
kewajiban masing-masing pihak, sehingga para pihak dapat
memperoleh manfaat positif dari kerja sama tersebut.
Hubungan kerja sama antara Fakultas Kedokteran atau
Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan
dan Wahana Pendidikan Kedokteran dilakukan secara
terintegrasi, baik integrasi fungsional di bidang manajemen
maupun integrasi struktural. Untuk meningkatkan
pemahiran dan pemandirian Dokter dilaksanakan program
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internsip yang merupakan bagian dari program
penempatan wajib sementara. Program penempatan wajib
sementara bertujuan untuk menjamin pemerataan lulusan
terdistribusi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Hal Ini membutuhkan pendanaan dalam bentuk
beasiswa atau bantuan biaya pendidikan. Pendanaan yang
dimaksud dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah, atau pihak lain dengan mengedepankan
kepentingan nasional berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Dari penjelasan umum ini sangat jelas bahwa pengaturan
PUU tentang Pendidikan Kedokteran ini tepat untuk
mendukung perkembangan globalisasi dan liberalisasi
sehingga tidak tepat jka dituangkan dalam bentuk UU.

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
6

7

CABUT
8

Kesimpulan Analisis:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Kedokteran tidak
tepat dimasukkan dalam bentuk
Undang-Undang karena masalah pendidikan kedokteran
merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang
menunjang pembentukan karakter generasi bangsa
sebagai modal dasar pembangunan nasional.

75
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Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
1.
Mengatur lebih lanjut ketentuan
A. Analisis terhadap “nama” UU:
UUD NRI Tahun 1945, yang
Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan
meliputi:
bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang
secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU
itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Pemerintahan Daerah”
dapat diasumsikan bahwa UU ini menjelaskan hubungan
pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan
pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, peran
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,
penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah,
perda dan inovasi daerah. Maka berdasarkan analisis
terhadap nama, PUU ini sudah tepat menjadi UU.
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B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU No. 23 Tahun
2014 tentang Pemda, disebutkan 10(sepuluh) pasal UUD
NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (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).
Pasal 1 menyatakan bahwa (1) Negara Indonesia ialah
Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia
adalah negara hukum.
Pasal 4 menyatakan (1) Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang76
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Undang Dasar. (2)
Dalam melakukan kewajibannya
Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Pasal 5 ayat (1) menyatakan Presiden berhak mengajukan
rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dibantu
oleh menteri-menteri negara.
Pasal 17 ayat (3)
menyatakan Setiap menteri membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan.
Pasal 18 menyatakan (1) Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang.(2)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum. (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
dan kota dipilih secara demokratis.
(5)
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi
seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat.(6)
Pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.(7)
Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan
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daerah diatur dalam undang-undang.
Pasal 18A menyatakan bahwa (1) Hubungan wewenang
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah.(2)
Hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan
undang-undang.
Pasal 18B menyatakan bahwa (1) Negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang.
Pasal 20 menyatakan bahwa (1) Dewan Perwakilan Rakyat
memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2)
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang
itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan
undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4)
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang
telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5)
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Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam
waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang
tersebut disetujui, rancangan undangundang tersebut sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Pasal 22D ayat (2) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan
Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan
daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang
anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan
undangundang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,
dan agama.
Pasal 23E ayat (2) menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan
keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
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Dalam konteks UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sudah memenuhi unsur-unsur PUU
sebagai UU.
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):
Politik hukum UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dapat ditinjau dari konsideran
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menimbang dan/atau penjelasan umumnya.
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Politik hukum dari UU ini adalah untuk mengarahkan
penyelenggaraan pemerintahan daerah agar mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat
melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia sehingga efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan
antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah,
potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan
tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara.
Hal ini tercermin dari materi muatan UU ini.
Kesimpulan analisis:
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda tepat dituangkan
dalam jenis UU karena ada kesesuaian antara jenis,
hierarki, dan materi muatan PUU sebagai UU.
UU No. 23 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari Pasal
18, 18A dan 18B UUD NRI 1945. Dalam ketentuan Pasal 18
secara tegas mengamanatkan untuk membentuk undangundang dalam mengatur mengenai pemerintahan daearah.
Sedangkan Pasal 18A menyebutkan bahwa hubungan
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat
80

NO.

INDIKATOR

1

KESESUAIAN
YA
TIDAK

2

3

1. HAM

V

2. Hak dan kewajiban warga
Negara

V

3. Pelaksanaan dan penegakan
kedaulatan Negara serta
pembagian kekuasaan Negara

V

4

ANALISIS
5
dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara
adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sementara
ketentuan Pasal 18B mengamanatkan undang-undang yang
mengatur mengenai pemerintahan daerah yang bersifat
khusus dan istimewa, serta pengakuan kesatuan–kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
yang sesuai dengan NKRI.
Karena UU No. 23 Tahun 2014 ini merupakan amanat dari
Pasal 18, 18A dan 18B, maka sudah tepat pengaturannya
dengan jenis undang-undang.
UU ini mengatur tentang Hak Asasi Manusia (sebagaimana
diatur pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) pada
Pasal 25 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa
koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan
yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang
timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 107-186 dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda
mengatur mengenai hak dan kewajiban anggota DPRD
Provinsi/ Kab/Kota
Pasal 404 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda
menyatakan Serah terima personel, pendanaan, sarana
dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur
berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
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diundangkan.

4. Wilayah Negara dan
pembagian daerah

V

5. Kewarganegaraan dan
kependudukan

V

6. Keuangan Negara

V

Pasal 217-234 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda
mengatur
masalah
pembagian
daerah
dan
kewenangannya.
Penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda perihal
penataan daerah, Salah satu aspek dalam Penataan Daerah
adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah
pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana
pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka
Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai
faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas
wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek
sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,
serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan
Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan
tujuan dibentuknya Daerah.
Penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda perihal
perangkat daerah dan keuangan daerah menyatakan
bahwa besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk
mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan
Pemerintahan
Pilihan
paling
sedikit
mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan
wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah.
Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan
Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah,
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maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama
antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen
tersebut dibentuk tipelogi dinas atau badan Daerah sesuai
dengan besarannya agar terbentuk Perangkat Daerah yang
efektif dan efisien. Penyerahan sumber keuangan Daerah
baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun
berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari
adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah
yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk
menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber
keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan
pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya.
Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus
seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber
keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika
Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang
mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan
khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan
instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan
prioritas nasional yang ingin dicapai.
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Pasal 282 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda mengatur
masalah
pendanaan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan di daerah, menyatakan bahwa (1)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
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kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
(2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan
atas beban APBN.
(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
NO.
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Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
1.
Mengatur lebih lanjut ketentuan
A.
Analisis terhadap “nama” UU:
UUD NRI Tahun 1945, yang
Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU No. 12/2011 tentang
meliputi:
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
menyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau
frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan
isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya
“Keinsinyuran” dapat diasumsikan bahwa UU ini

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

V
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NO.
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

menjelaskan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan
kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan
dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan sumber daya manusia yang mampu
melakukan rekayasa teknik masih tersebar dalam berbagai
profesi dan kelembagaan masing-masing, belum
mempunyai standar keahlian, kemampuan, dan
kompetensi Insinyur. Insinyur sebagai salah satu
komponen utama yang melakukan layanan jasa rekayasa
teknik harus memiliki kompetensi untuk melakukan
pekerjaan secara profesional sehingga kegiatan yang
dilakukannya dapat meningkatkan kualitas hidup
masyarakat dan dirinya. Hasil karya Insinyur harus dapat
dipertanggungjawabkan, baik secara moril-materiil
maupun di muka hukum sehingga layanan jasa di bidang
Keinsinyuran memiliki kepastian hukum, memberikan
pelindungan bagi Insinyur dan pengguna, serta dilakukan
secara profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung
tinggi etika profesi. Maka berdasarkan analisis terhadap
nama, PUU ini sudah tepat menjadi UU.
B.
Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dasar hukum mengingat UU No. 11 Tahun 2014 tentang
Keinsinyuran, disebutkan 5(lima) pasal UUD NRI Tahun
1945, yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1)
dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5).
Pasal 20 menyatakan bahwa (1) Dewan Perwakilan Rakyat
memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2)
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan
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NO.
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang
itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan
undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.(4)
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang
telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5)
Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam
waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang
tersebut disetujui, rancangan undangundang tersebut sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Pasal 21 menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undangundang.
Pasal 28C menyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan
haknya
secara
kolektif
untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal
28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28D ayat (2)
Setiap orang berhak untuk bekerja
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja. Pasal 31 ayat (5) menyatakan
86

NO.
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia.
Dalam konteks UU No. 11 Tahun 2014 tentang
Keinsinyuran belum memenuhi unsur-unsur PUU sebagai
UU.
C.
Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):
Politik hukum UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau
penjelasan umumnya.
Politik hukum dari UU ini adalah a. bahwa keinsinyuran
merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan
kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan
dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. bahwa upaya memajukan peradaban dan
meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai melalui
penyelenggaraan keinsinyuran yang andal dan profesional
yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan
hasil guna, memberikan pelindungan kepada masyarakat,
serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan;
c. bahwa untuk ketahanan nasional dalam tatanan global,
penyelenggaraan keinsinyuran sebagaimana dimaksud
dalam huruf b memerlukan peningkatan penguasaan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui
pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan
riset, percepatan penambahan jumlah insinyur yang sejajar
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NO.
1

INDIKATOR
2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

dengan negara teknologi maju, peningkatan minat pada
pendidikan teknik, dan peningkatan mutu insinyur
profesional; d. bahwa saat ini belum ada pengaturan yang
terintegrasi mengenai penyelenggaraan keinsinyuran yang
dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum
untuk insinyur, pengguna keinsinyuran, dan pemanfaat
keinsinyuran. Pengaturan Praktik Keinsinyuran dilakukan
untuk memberikan landasan dan kepastian hukum serta
pelindungan kepada Pengguna Keinsinyuran dan
Pemanfaat Keinsinyuran. Pengaturan Praktik Keinsinyuran
dimaksudkan juga untuk memberikan arah pertumbuhan
dan peningkatan profesionalisme Insinyur, meletakkan
Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan
nasional, serta menjamin terwujudnya penyelenggaraan
Keinsinyuran Indonesia yang baik. Oleh karena itu, Praktik
Keinsinyuran perlu diatur dalam suatu peraturan
perundang-undangan guna memberikan kepastian dan
pelindungan hukum kepada Insinyur, Pengguna
Keinsinyuran, dan Pemanfaat Keinsinyuran. Hal tersebut
dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja,
keberlanjutan lingkungan, dan keunggulan hasil rekayasa,
untuk meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan
Insinyur dan masyarakat.
Hal ini tercermin dari materi muatan UU ini yang bersifat
khusus mengenai keinsinyuran.
Dari penjelasan tersebut dapat tersajikan dengan jelas,
bahwa kebutuhan pengaturan mengenai Keinsinyuran
menjadi hal yang penting, namun tidak tepat jika
dituangkan dalam PUU jenis Undang-Undang.
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NO.
1

KESESUAIAN
YA
TIDAK

INDIKATOR
2

3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

Kesimpulan Analisis:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Keinsinyuran dapat dikatakan belum memenuhi unsur
menjadi Undang-Undang dan disarankan menjadi PUU
dibawahnya, dapat menjadi Peraturan Pemerintah (dengan
merujuk UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendididkan Nasional), Peraturan Presiden maupun
Peraturan Menteri yang bersifat lebih teknis. UU No. 11
Tahun 2014 tentang Keinsinyuran belum tepat dituangkan
dalam jenis UU karena belum ada kesesuaian antara jenis,
hierarki, dan materi muatan PUU sebagai UU.
1. HAM
2. Hak dan kewajiban warga
Negara

2.
3.

3. Pelaksanaan dan penegakan
kedaulatan Negara serta
pembagian kekuasaan Negara
4. Wilayah Negara dan
pembagian daerah
5. Kewarganegaraan dan
kependudukan
6. Keuangan Negara
Perintah Undang-Undang untuk
diatur dengan Undang-Undang
Pengaturan mengenai
kewenangan absolut Pemerintah
Pusat

V
V

Pasal 24 – 29 mengatur tentang hak dan kewajiban
pengguna keinsinyuran dan pemanfaat keinsinyuran jadi
khusus hak dan kewajiban warga negara khusus yang
berprofesi insinyur.
V

V
V
V
V
V
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NO.
1

4.

INDIKATOR
2

Tindak lanjut Putusan MK

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

6

7

8

V

90

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
NO.
INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
YA
TIDAK
1
1

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-undang (diperintahkan
secara tegas)

2

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak diperintahkan
secara tegas)
Tindak lanjut Putusan MA

3

3
V

4

REKOMENDASI
TETAP UBAH

5
6
Pada konsideran PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3),
Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar
Nasional Pendidikan.
Dari ketentuan tersebut diatas terdapat ketentuan yang tegas
mengamanatkan bahwa ketentuan terkait standar nasional pendidikan
diatur dengan peraturan perundang-undangan, walaupun tidak secara
spesifik menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang
dibentuk namun jika merupakan turunan dari UU dan sifatnya teknis
maka sudah tepat jika diatur dengan PP dan PP No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan delegasi dari UU
Sisdiknas.

7

CABUT
8

V

V

V
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
YA
TIDAK

NO.
1
1

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-undang (diperintahkan
secara tegas)

2

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak diperintahkan
secara tegas)
Tindak lanjut Putusan MA

3

NO.
1
1

3
V

4

5
6
Pada konsideran PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
V
Pendidikan Keagamaan dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan
Dari ketentuan tersebut diatas terdapat ketentuan yang tegas
mengamanatkan bahwa ketentuan terkait pendidikan agama dan
keagamaan diatur dengan peraturan perundang-undangan, walaupun
tidak secara spesifik menyebutkan jenis peraturan perundangundangan yang dibentuk namun jika merupakan turunan dari UU dan
sifatnya teknis maka sudah tepat jika di atur dengan PP dan merupakan
delegasi dari UU Sisdiknas.

CABUT

7

8

V

V

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
YA
TIDAK
2
Melaksanakan ketentuan
Undang-undang (diperintahkan
secara tegas)

REKOMENDASI
TETAP UBAH

3
V

4

REKOMENDASI
TETAP UBAH

5
6
Pada konsideran menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan
V
Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan
Pendidikan

7

CABUT
8
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NO.

INDIKATOR

1

2

2

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak diperintahkan
secara tegas)
Tindak lanjut Putusan MA

3

NO.

KESESUAIAN
YA
TIDAK

ANALISIS

3

5
Dari ketentuan tersebut di atas terdapat delegasi secara tegas yang
mengamanatkan bahwa perlunya Peraturan Pemerintah yang lebih
tegas mengatur mengenai pendanaan terkait pendidikan.

4

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-undang (diperintahkan
secara tegas)

2

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang

CABUT

6

8

7

V

V

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
YA
TIDAK

1
1

REKOMENDASI
TETAP UBAH

3
V

4

REKOMENDASI
TETAP UBAH

5
6
Pada konsideran menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2),
Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2),
Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5),
Pasal 29 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Guru.
Dari ketentuan tersebut di atas terdapat delegasi secara tegas yang
mengamanatkan bahwa perlunya Peraturan Pemerintah yang lebih
tegas mengatur mengenai profesi guru. Secara materi muatan UU
Guru dan Dosen direkomendasikan diubah menjadi PP sehingga PP
No. 74 Tahun 2008 tentang Guru direkomendasi diubah menjadi
Perpres tentang Guru karena materi muatannya lebih sesuai menjadi
PUU dibawah PP.

7

CABUT
8

V

V
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NO.
1

INDIKATOR
2
diperlukan (tidak diperintahkan
secara tegas)
Tindak lanjut Putusan MA

3

KESESUAIAN
YA
TIDAK

ANALISIS

3

5

4

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-undang
(diperintahkan secara tegas)

2

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak
diperintahkan secara tegas)
Tindak lanjut Putusan MA

3

CABUT

6

8

7

V

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
NO.
INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
YA
TIDAK
1
1

REKOMENDASI
TETAP UBAH

3
V

4

REKOMENDASI
TETAP
UBAH

5
6
Pada konsideran dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan
V
ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Wajib Belajar.
Dari ketentuan tersebut di atas terdapat delegasi secara tegas yang
mengamanatkan bahwa perlunya Peraturan Pemerintah yang lebih
tegas mengatur mengenai wajib belajar.

7

CABUT
8

V

V
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
NO. INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
YA
TIDAK
1
1

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-undang (diperintahkan
secara tegas)

2

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak diperintahkan
secara tegas)
Tindak lanjut Putusan MA

3

3
V

4

5
6
Pada konsideran menyatakan bahwa untuk melaksanakan
V
ketentuan Pasal 47 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (4),
Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 61 ayat
(2), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 74
ayat (5), dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Dosen.
Dari ketentuan tersebut di atas terdapat delegasi secara tegas yang
mengamanatkan bahwa perlunya Peraturan Pemerintah yang lebih
tegas mengatur mengenai profesi dosen. Secara materi muatan UU
Guru dan Dosen direkomendasikan diubah menjadi PP sehingga PP
No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen direkomendasi diubah menjadi
Perpres tentang Dosen karena materi muatannya lebih sesuai
menjadi PUU dibawah PP.

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-undang (diperintahkan
secara tegas)

7

CABUT
8

V

V

17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
NO. INDIKATOR
KESESUAIAN ANALISIS
YA
TIDAK
1
1

REKOMENDASI
TETAP UBAH

3
V

4

REKOMENDASI
TETAP UBAH

5
6
Pada konsideran PP ini menyatakan bahwa dalam rangka
V
pelaksanaan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Kedinasan.

7

CABUT
8
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NO.

INDIKATOR

1

2

2

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak diperintahkan
secara tegas)
Tindak lanjut Putusan MA

3

KESESUAIAN
YA
TIDAK

ANALISIS

3

5
Dari ketentuan tersebut di atas terdapat delegasi secara tegas yang
mengamanatkan bahwa perlunya Peraturan Pemerintah yang
mengatur mengenai pendidikan kedinasan.

4

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-undang (diperintahkan
secara tegas)

CABUT

6

8

7

V

V

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
NO. INDIKATOR
KESESUAIAN ANALISIS
YA
TIDAK
1
1

REKOMENDASI
TETAP UBAH

3
V

4

REKOMENDASI
TETAP UBAH

5
6
Pada konsideran menimbang PP ini menyatakan bahwa untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal
18 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (4),
Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat
(6), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42
ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal
52 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4),
Pasal 62 ayat (4), Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Dari ketentuan tersebut di atas terdapat delegasi secara tegas yang
mengamanatkan bahwa perlunya Peraturan Pemerintah yang

7

CABUT
8

V
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NO.

INDIKATOR

1

2

2

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak diperintahkan
secara tegas)
Tindak lanjut Putusan MA

3

KESESUAIAN
YA
TIDAK

ANALISIS

3

5
6
mengatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan. Tetapi PP ini telah diubah dengan PP No. 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan karena PP ini tidak
mengatur tata kelola satuan pendidikan.

4

REKOMENDASI
TETAP UBAH
7

CABUT
8

V

V

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
NO. INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
REKOMENDASI
YA
TIDAK
TETAP
UBAH
CABUT
1
1

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-undang (diperintahkan
secara tegas)

3

4
V

5
6
Pada konsideran menimbang dinyatakan bahwa: a. Peraturan
V
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan tidak mengatur tata kelola satuan
pendidikan karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan; b. berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUUVII/2009 tanggal 31 Maret 2010, Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dari ketentuan tersebut di atas tidak terdapat delegasi secara

7

8

97

NO.

INDIKATOR

1

2

2

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak diperintahkan
secara tegas)
Tindak lanjut Putusan MA

3

KESESUAIAN
YA
TIDAK

ANALISIS

3

5
tegas yang mengamanatkan dari UU bahwa perlu Peraturan
Pemerintah yang
mengatur mengenai pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan dan PP ini tidak terdapat
pernyataan pendelegasian UU.
PP ini merupakan perubahan dari PP No. 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan tambahan
mengenai tata kelola satuan pendidikan.

4

V

REKOMENDASI
TETAP
UBAH

CABUT

6

8

7

V

20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
NO. INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
REKOMENDASI
YA
TIDAK
TETAP
UBAH CABUT
1
1

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-undang
(diperintahkan secara tegas)

3

4
V

5
6
Pada konsideran menimbang dinyatakan bahwa:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan
dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan
global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan
nasional; b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan
mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali
Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, standar proses, dan
standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum.

7

8
V
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NO.

INDIKATOR

KESESUAIAN
YA
TIDAK

ANALISIS

3

5
6
Dari ketentuan tersebut di atas tidak terdapat delegasi secara
tegas yang mengamanatkan dari UU bahwa perlu Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan dan PP ini tidak terdapat
pernyataan pendelegasian UU.
Standar Nasional Pendidikan, yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
perlu
diselaraskan
dengan
dinamika
perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan globalguna
mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Standar
Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar
Penilaian yang bersama-sama membangun kurikulum
pendidikan sehingga penting dan mendesak untuk
disempurnakan. Selain itu, ide, prinsip dan norma yang terkait
dengan kurikulum dirasakan penting untuk dikembangkan
secara komprehensif dan diatur secara utuh pada satu bagian
tersendiri. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan dirasakan penting untuk diadakan
penyempurnaan dalam Peraturan Pemerintah mengenai
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dari ketentuan di atas menyatakan bahwa PP ini terbentuk
tanpa pendelegasian dari UU.

1

2

4

2

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak
diperintahkan secara tegas)

V

3

Tindak lanjut Putusan MA

V

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
7

CABUT
8
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
NO. INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
REKOMENDASI
YA
TIDAK
TETAP
UBAH
1
1

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-undang
(diperintahkan secara tegas)

3
V

4

5
6
Pada konsideran menimbang dinyatakan:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat
(5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal
43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
Dari ketentuan tersebut di atas terdapat delegasi secara tegas
yang mengamanatkan dari UU bahwa perlu Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan
pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
Pasal 35 menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Pemerintah
ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157) sepanjang mengatur mengenai Pendidikan Tinggi,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Kesimpulan sementara:

7

CABUT
8

V

PP ini merupakan dasar hukum
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NO.

INDIKATOR

1

2

2

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak
diperintahkan secara tegas)
Tindak lanjut Putusan MA

3

KESESUAIAN
YA
TIDAK

ANALISIS

3

5
kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

4

REKOMENDASI
TETAP
UBAH

CABUT

6

8

7

V

V

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan
NO. INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
REKOMENDASI
YA
TIDAK
TETAP
UBAH CABUT
1
1

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-undang
(diperintahkan secara tegas)

3

4
V

5
6
Pada konsideran menimbang dinyatakan:
a. bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar
nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika
kehidupan yang berkembang di masyarakat;
b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum
dapat memenuhi kebutuhan dunia pendidikan saat ini;
c. bahwa syarat kelulusan peserta didik dan akreditasi
penyelenggaraan pendidikan, serta kurikulum pendidikan
merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam
peningkatan mutu pendidikan;
Dari ketentuan tersebut di atas tidak terdapat delegasi secara

7

8

V
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NO.

INDIKATOR

1

2

2

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak
diperintahkan secara tegas)

KESESUAIAN
YA
TIDAK

ANALISIS

3

5
6
tegas yang mengamanatkan dari UU bahwa perlu Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai standar nasional
pendidikan.
Pada penjelasan PP ini dinyatakan bahwa upaya peningkatan
mutu pendidikan dan daya saing sumber daya manusia
Indonesia perlu senantiasa memperhatikan perubahan
masyarakat dan dinamika global. Untuk itu, pemantapan
Standar Nasional Pendidikan dan upaya pemenuhannya
merupakan hal penting dan mendesak untuk dilakukan.
Ketentuan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, telah diubah
pertama kali terkait penyempurnaan kurikulum, yaitu dengan
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
perlu dilakukan karena ketentuan yang terkait dengan Ujian
nasional, kurikulum pendidikan anak usia dini, dan akreditasi
memerlukan penyesuaian atas berbagai tantangan baru.
Perubahan kebijakan mengenai Ujian nasional, Pemerintah
memandang perlu untuk melakukan evaluasi berskala
nasional yang dapat memantau dan memetakan tingkat
pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana
ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan yang berfungsi
sebagai salah satu sarana penjaminan dan peningkatan mutu
penyelenggaraan pendidikan. Dalam upaya menyempurnakan
kualitas pelaksanaannya, perlu memperhatikan data hasil
belajar siswa yang dihimpun yang mencerminkan kondisi
pendidikan dari waktu ke waktu sehingga lebih membantu
menentukan langkah-langkah perbaikan mutu sebagaimana

4

V

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
7

CABUT
8
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NO.

INDIKATOR

1

2

3

Tindak lanjut Putusan MA

KESESUAIAN
YA
TIDAK

ANALISIS

3

5
6
mestinya.
Peraturan Pemerintah ini mengubah ketentuan hasil Ujian
nasional yang semula sebagai salah satu syarat kelulusan
menjadi bukan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan.
Perubahan mengenai kurikulum
pendidikan anak usia dini dilakukan melalui penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini yang dibangun melalui kesatuan
substansi kurikulum antara pendidikan anak usia dini di jalur
formal, nonformal, dan informal karena memiliki tujuan yang
sama. Perubahan terkait dengan akreditasi yang dilaksanakan
oleh BAN PAUD dan PNF perlu memperhatikan
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Badan Akreditasi
Nasional perlu melibatkan peran pemerintah daerah dalam
pelaksanaan akreditasi untuk pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu
untuk diadakan penyempurnaan dalam Peraturan Pemerintah
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
PP ini merupakan menyempurnaan dari PP Nomor 19 Tahun
2005 dan PP Nomor 32 Tahun 2013 yang mengatur Standar
Nasional Pendidikan.

4

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
7

CABUT
8

V
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
NO. INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
REKOMENDASI
YA
TIDAK
TETAP
UBAH
1
1

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-undang
(diperintahkan secara tegas)

3

4
V

2

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak
diperintahkan secara tegas)

V

3

Tindak lanjut Putusan MA

V

5
6
Pada konsideran menimbang dinyatakan bahwa:
a. bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran
strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan
pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas;
b. bahwa untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu
perbaikan tata kelola guru;
c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi
perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional
sehingga perlu diubah.
Dari ketentuan tersebut di atas tidak terdapat delegasi secara
tegas yang mengamanatkan dari UU bahwa perlu Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai profesi guru.
Pada konsideran huruf c dinyatakan bahwa Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu
penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata
kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu
diubah.
Kesimpulan sementara: PP ini merupakan penyempurnaan
dari PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

7

CABUT
8

V
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24. Peraruran Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
NO. INDIKATOR
KESESUAIAN ANALISIS
YA
TIDAK
1
1

2
Melaksanakan lebih lanjut
perintah Undang-Undang

2
3

Melaksanakan lebih lanjut
perintah Peraturan Pemerintah
Untuk melaksanakan
penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan

4

Tindak lanjut Putusan MA

3
V

4

V
V

V

5
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Pada Pasal 11 UU No. 39 Tahun 2008 dinyatakan bahwa ketentuan
lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi
Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden.
Dari rincian tersebut, telah tepat bahwa Perpres ini tepat dan
memenuhi indikator melaksanakan lebih lanjut perintah UndangUndang.
Perpres ini tidak melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan
Pemerintah, karena telah diperintahkan oleh UU.
Pada dasar hukum mengingat Perpres ini terdapat Pasal 4 ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaaan
pemerintahan adalah Presiden.
Dalam konsep negara Republik, Presiden merupakan pemegang
kekuasaan pemerintahan.
Belum ada JR oleh MA terhadap Perpres ini.

25. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
NO. INDIKATOR
KESESUAIAN ANALISIS
YA
TIDAK
1
1

2
Melaksanakan lebih lanjut
perintah Undang-Undang

3
V

4

REKOMENDASI
TETAP UBAH

CABUT

6

8

7
V

REKOMENDASI
TETAP UBAH

5
6
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
V
Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Pada Pasal 11 UU No. 39 Tahun 2008 dinyatakan bahwa ketentuan

7

CABUT
8
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NO.

INDIKATOR

1

2

2
3

Melaksanakan lebih lanjut
perintah Peraturan Pemerintah
Untuk melaksanakan
penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan

4

Tindak lanjut Putusan MA

KESESUAIAN
YA
TIDAK

ANALISIS

3

5
6
lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi
Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden.
Dari rincian tersebut, telah tepat bahwa Perpres ini tepat dan
memenuhi indikator melaksanakan lebih lanjut perintah UndangUndang.
Perpres ini tidak melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan
Pemerintah, karena telah diperintahkan oleh UU.
Pada dasar hukum mengingat Perpres ini terdapat Pasal 4 ayat (1) UUD
1945, yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaaan pemerintahan
adalah Presiden.
Dalam konsep negara Republik, Presiden merupakan pemegang
kekuasaan pemerintahan.
Belum ada JR oleh MA terhadap Perpres ini.

4

V
V

V

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
NO. INDIKATOR
KESESUAIAN ANALISIS
YA
TIDAK
1
1

2
Melaksanakan lebih lanjut
perintah Undang-Undang

3
V

4

REKOMENDASI
TETAP UBAH
7

REKOMENDASI
TETAP UBAH

5
6
Perpres ini bertumpu pada Pasal 3 UU No 20 Tahun 2003 tentang V
Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

7

CABUT
8

CABUT
8
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NO.

INDIKATOR

1

2

2
3

Melaksanakan lebih lanjut
perintah Peraturan Pemerintah
Untuk melaksanakan
penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan

4

Tindak lanjut Putusan MA

KESESUAIAN
YA
TIDAK

ANALISIS

3

5
6
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Perpres ini tidak melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan
Pemerintah, karena telah diperintahkan oleh UU.
Pada dasar hukum mengingat Perpres ini terdapat Pasal 4 ayat (1) UUD
1945, yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaaan pemerintahan
adalah Presiden.
Dalam konsep negara Republik, Presiden merupakan pemegang
kekuasaan pemerintahan.
Belum ada JR (Judicial Review) oleh MA terhadap Perpres ini.

4
V

V

V

REKOMENDASI
TETAP UBAH
7

CABUT
8
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BAB III
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN
KEJELASAN RUMUSAN KETENTUAN

Dari 22 (dua puluh dua) 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 PUU.
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 2011.4 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. 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.5 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,
perubahan, 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 maksud tertentu, atau ada hal khusus yang ingin
diatur.
Manan, Bagir, “Asas-Asas Hukum dan Non Hukum yang Diperlukan Dalam Penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan”, pada acara Capacity Building Penyusunan Naskah Akademik,
Jakarta, 9 Desember 2009.
5
Suharyono, Makalah Bahasan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2010.
4

108

Dari hasil penilaian berdasarkan dimensi kejelasan rumusan, pada 22(duapuluh dua)
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 22 PUU, semua PUU tersebut masih memiliki permasalahan kejelasan rumusan
pada ketentuan pasalnya. Secara rinci, penilaian kejelasan rumusan pada masing-masing
pasal dalam PUU terkait dengan masalah sistem pendidikan nasional, adalah sebagaimana
dalam tabel sebagai berikut:
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Analisis terhadap PUU terkait Sistem Pendidikan Nasional, berdasarkan kejelasan rumusannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Kejelasan Rumusan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
NO

PASAL

1

2

1.

2.

Pasal 1

Pasal 1 ayat(1)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
Kesesuaian
Rumusan
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
Peraturan
PerundangUndangan

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
5
Penyebutan batasan pengertian atau definisi
dapat dituangkan dalam salah satu butir Pasal 1
tentang ketentuan umum dapat dilihat dalam
petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
Perlu diubah pada ayat (30) bahwa Menteri
adalah menteri yang bertanggung jawab dalam
bidang pendidikan nasional, menjadi Menteri
adalah dua menteri yang bertanggung jawab
pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi.
(disesuaikan
dengan
perubahan
nomenklatur kebijakan Presiden terpilih tahun
2014)
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
6
7
8
V

V
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NO

PASAL

1

2

3.

Pasal 3

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
5
secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pasal ini perlu diubah agar sesuai dengan
perkembangan jaman, disesuaikan dengan
Nawacita kelima, meningkatkan pembangunan
manusia Indonesia yang berkualitas melalui
sektor pendidikan, melalui meningkatkan akses
layanan pendidikan secara adil dan merata,
menjamin kepastian mendapatkan layanan
pendidikan,
meningkatkan
kualitas
hasil
pendidikan.
Pasal 3
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Pasal ini perlu diubah agar sesuai dengan
perkembangan jaman, disesuaikan dengan
Nawacita kelima, meningkatkan pembangunan
manusia Indonesia yang berkualitas melalui
sektor pendidikan, melalui meningkatkan akses
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

4.

Pasal 4
ayat(1-3)

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

5.

Pasal 1 - 77

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan

ANALISIS
5
layanan pendidikan secara adil dan merata,
menjamin kepastian mendapatkan layanan
pendidikan,
meningkatkan
kualitas
hasil
pendidikan.
Pasal 4
(1)
Pendidikan
diselenggarakan
secara
demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan
kemajemukan bangsa.
(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu
kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka
dan multimakna.
(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu
proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta
didik yang berlangsung sepanjang hayat.
Pasal ini perlu diubah agar sesuai dengan
perkembangan jaman, disesuaikan dengan
Nawacita kelima, meningkatkan pembangunan
manusia Indonesia yang berkualitas melalui
sektor pendidikan, melalui meningkatkan akses
layanan pendidikan secara adil dan merata,
menjamin kepastian mendapatkan layanan
pendidikan,
meningkatkan
kualitas
hasil
pendidikan.
Penulisan
Bahasa peraturan perundang-undangan yang ada
tidak sesuai dengan ciri-ciri bahasa peraturan
perundang-undangan antara lain :
a.
Lugas dan pasti untuk menghindari
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1
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6.

Pasal 1 ayat(18)
Pasal 6 ayat(2)
Pasal 7 ayat(2)
Pasal 9

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Peraturan
PerundangUndangan

Kejelasan
Rumusan

Konsistensi (antar
Ketentuan)

ANALISIS
5
kesamaan arti atau kerancuan;
b.
Bercorak hemat hanya kata yang
diperlukan yang dipakai;
c.
Objektif dan menekan rasa subjektif
(tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau
maksud);
d.
Membakukan makna kata, ungkapan
atau istilah yang digunakan secara konsisten;
e.
Memberikan definisi atau batasan
pengertian secara cermat;
f.
Penulisan kata yang bermakna tunggal
atau jamak selalu dirmuskan dalam bentuk
tunggal; dan
g.
Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau
istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan
batasan pengertian,nama jabatan, nama profesi,
nama
institusi/lembaga
pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis peraturan
perundang-undangan dan rancangan peraturan
perundang-undangan dalam rumusan norma
ditulis dengan huruf kapital.
(baca petunjuk nomor 112 sampai dengan no.
243 lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
Pasal 1 ayat(18) tidak konsisten dengan Pasal 6
ayat(2), Pasal 7 ayat(2), Pasal 9.
Pasal 1 ayat(18) menyatakan bahwa Wajib belajar
adalah program pendidikan minimal yang harus
diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas
tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah
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7.

Pasal 6
Pasal 34

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan
Rumusan

Konsistensi (antar
Ketentuan)

ANALISIS
5
Daerah.
Pernyataan di atas bertentangan dan tidak
konsisten dengan: Pasal 6 ayat(2) bahwa Setiap
warga negara bertanggung jawab terhadap
keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan;
Pasal 7 ayat(2) bahwa Orang tua dari anak usia
wajib belajar, berkewajiban memberikan
pendidikan dasar kepada anaknya; Pasal 9 bahwa
Masyarakat
berkewajiban
memberikan
dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan
pendidikan.
Pasal 1 ayat(18) sudah ditetapkan bahwa wajib
belajar maupun pelaksanaan kegiatan pendidikan
adalah tanggung jawab pemerintah sedangkan
pada Pasal 6 ayat(2), Pasal 7 ayat(2), Pasal 9
menyatakan kegiatan pendidikan menjadi
tanggung jawab setiap warga negara, orang tua,
masyarakat. Pemerintah seakan-akan melempar
tanggung jawab pelaksanaan kegiatan ke
masyarakat.
Pasal 6: (1) Setiap warga negara yang berusia
tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar. (2) Setiap warga
negara
bertanggung
jawab
terhadap
keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
Pasal 34: (1) Setiap warga negara yang berusia 6
(enam) tahun dapat mengikuti program wajib
belajar. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menjamin terselenggaranya wajib belajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa
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8.

Pasal 12 ayat(1)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan
Rumusan

Konsistensi (antar
Ketentuan)
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5
memungut biaya.
(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab
negara yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat.
(4) Ketentuan mengenai wajib belajar
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 12 ayat (1) b yang menetapkan “setiap
peserta didik berhak mendapat layanan sesuai
dengan bakat, minat, dan kemampuannya”.
Ketentuan yang memungkinkan dilaksanakannya
pendidikan demokratis ini dalam prakteknya
diabaikan. Diabaikannya ketentuan Pasal 12 (1) b
secara psikologis sangat menekan peserta didik
karena mereka pada umumnya tidak sampai
menguasai bahan ajar tetapi harus mengikuti
ujian nasional yang sifatnya
bukan untuk
mengukur tercapainya tujuan pendidikan dan
terlaksananya fungsi pendidikan nasional seperti
tertulis dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003.
Namun ketentuan yang relevan dengan
ketentuan Pasal 1 ayat (1) tentang hakekat
pendidikan, Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan
pendidikan nasional, Pasal 4 ayat (3) tentang
pendidikan sebagai proses pembudayaan, malah
diabaikan/ tidak dilaksanakan seperti pada Pasal
12 ayat (1) b.
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
Kejelasan
Rumusan
Rumusan

1
9.

2
Pasal 17 ayat(1)

10.

Pasal 18 ayat(1)

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

11.

Pasal 19 ayat(1)

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

12.

Pasal 24

Kejelasan
Rumusan

Konsistensi (antar
Ketentuan)

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
5
6
7
8
Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Pendidikan
V
dasar merupakan jenjang pendidikan yang
melandasi jenjang pendidikan menengah.
Penetapan fungsi setiap jenjang pendidikan
terlalu umum, dan berdampak kepada kesan
bahwa mengikuti pendidikan dasar hanya untuk
melanjutkan ke pendidikan menengah seperti
tertulis pada Pasal 17 ayat
(1) berikut :
“Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan
yang melandasi jenjang pendidikan menengah”.
Dan selanjutnya tentang pendidikan menengah
Pasal 18 ayat (1) tertulis :
“Pendidikan
menengah merupakan lanjutan pendidikan
dasar”.
Pasal 18 ayat (1) Pendidikan menengah
V
merupakan lanjutan pendidikan dasar.
Penetapan fungsi setiap jenjang pendidikan
terlalu umum, dan berdampak kepada kesan
bahwa mengikuti pendidikan menengah hanya
merupakan lanjutan dari pendidikan dasar.
Pasal 19 ayat (1) Pendidikan tinggi merupakan
V
jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah
yang mencakup program pendidikan diploma,
sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
Definisi perlu diperjelas, dan bukan hanya
sebagai dasar untuk pendidikan berikutnya.
Pasal 24:
V
(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan
pengembangan
ilmu
pengetahuan,
pada
116
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perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik
dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi
keilmuan.
(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk
mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat
penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian
ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber
dana dari masyarakat yang pengelolaannya
dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas
publik.
(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan
pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Kelemahan
Pasal
ini
terletak
pada
ketidakberpihakannya akses pendidikan bagi
rakyat secara keseluruhan. Ada upaya negara
ingin melepas peran dan tanggung jawabnya
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti
diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945. Pasal 24 ini bertentangan dengan
Pembukaan alinia 4 dan Pasal 31 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945,
yang jelas tertulis “dan
pemerintah bertanggung jawab membiayainya”.
Pasal 24 ayat(1) harus diubah bahwa dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan
ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku
kebebasan akademik dan kebebasan mimbar
akademik serta otonomi keilmuan tetapi tetap
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1

2

13.

Pasal 28 ayat(1)

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

14.

Pasal 30

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan
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5
dalam pengawasan dan kontrol dari pemerintah
melalui Kementerian Riset, Tehnologi dan
Pendidikan Tinggi.
Pasal 28 (1) Pendidikan anak usia dini
diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan
dasar.
Definisi pendidikan anak usia dini perlu
diperjelas, dan bukan hanya sebagai dasar untuk
pendidikan berikutnya.
Pasal 30
(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari
pemeluk agama, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2)
Pendidikan
keagamaan
berfungsi
mempersiapkan peserta didik menjadi anggota
masyarakat yang memahami dan mengamalkan
nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli
ilmu agama.
(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan
pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan
informal.
(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan
diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera,
dan bentuk lain yang sejenis.
(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pengertian tentang pendidikan keagamaan perlu
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15.

Pasal 31 ayat(4)
Pasal 13 ayat(2)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan
Rumusan

Konsistensi (antar
Ketentuan)

ANALISIS
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diperjelas, masyarakat yang mana juga harus
jelas definisinya.
Akhir-akhir ini sistem pendidikan nasional telah
diintervensi oleh berbagai sistem pendidikan lain
seperti penggunaan kurikulum asing, sekolah
bertaraf internasional, pembukaan sekolahsekolah asing, dan lain-lain. Hal ini secara nyata
telah melanggar Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas yang mengatakan bahwa
pendidikan nasional adalah pendidikan yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang
berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan
nasional Indonesia dan tanggap terhadap tututan
perubahan zaman. Untuk itu diperlukan
persyaratan pendirian yang lebih ketat,
pengawasan yang tegas, serta supervisi akademik
yang berkelanjutan. Dengan cara itu maka lulusan
sekolah asing tersebut adalah sumber daya
manusia yang berkualitas tetapi tetap
berkarakter Indonesia.
Pasal 31 ayat(4): Ketentuan mengenai
penyelenggaraan
pendidikan
jarak
jauh
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 13 ayat(2): Pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan
sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau
melalui jarak jauh.
Ketidakkonsistenan
terkait
pengaturan
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pendidikan jarak jauh pada Pasal 31 ayat 4
mendelegasikan untuk dibentuk Peraturan
Pemerintah, tetapi malah dibentuk Peraturan
Menteri. Termasuk pula sampai saat ini, kendati
Undang-Undang Sisdiknas membolehkan pula
penyelenggaraan pendidikan jarak jauh untuk
semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan tetapi
hanya jalur pendidikan tinggi yang memiliki
peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak
Jauh Pada Pendidikan Tinggi.
Sepintas lalu penyelenggaraan pendidikan jarak
jauh kelihatan baik dalam tataran ius
constituendum, yaitu untuk memberikan layanan
pendidikan kepada kelompok masyarakat yang
tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap
muka atau regular, dapat meningkatkan
persamaan hak bagi semua orang, khususnya
bagi mereka yang tidak memiliki waktu untuk
kuliah tatap muka dan harus mengorbankan
banyak waktunya hadir di ruangan belajar. Itulah
sebabnya rata-rata peserta pendidikan jarak jauh
berasal dari mereka yang menyandang profesi
PNS dan tugas kantoran. Kelemahan yang
terdapat dalam penyelenggaraan pendidikan
jarak jauh terbentur dengan peserta didik yang
berada dalam karakter hanya memburu gelar,
sehingga mustahil mereka yang berada dalam
jarak jauh akan belajar mandiri, dan hasil
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Pasal 34
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Rumusan

Konsistensi (antar
Ketentuan)
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pencapaiannya maksimal untuk mencerdaskan
serta menciptakan sumber daya yang kompeten
tidak mungkin pastinya terlaksana.
Pasal 34
(1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam)
tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menjamin terselenggaranya wajib belajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa
memungut biaya.
(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab
negara yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat.
(4) Ketentuan mengenai wajib belajar
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Maka berdasarkan Pasal 34 ini telah dibentuk
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar. Hanya saja dalam kondisi
faktualnya saat ini, ketika Pemerintah di bawah
fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
untuk menyelenggarakan pendidikan wajib
belajar 12 tahun, maka tentunya Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tidak dapat
lagi menjadi acuan. Pada dasarnya Peraturan
Pemerintah tersebut hanya mengatur program
wajib belajar untuk tingkat pendidikan dasar,
sementara untuk tingkat menengah tidak masuk
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dalam program wajib belajar.
Pasal 35
(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas
standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga
kependidikan,
sarana
dan
prasarana,
pengelolaan,
pembiayaan,
dan
penilaian
pendidikan yang harus ditingkatkan secara
berencana dan berkala.
(2) Standar nasional pendidikan digunakan
sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga
kependidikan,
sarana
dan
prasarana,
pengelolaan, dan pembiayaan.
(3) Pengembangan standar nasional pendidikan
serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya
secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan
standardisasi, penjaminan, dan pengendalian
mutu pendidikan.
(4) Ketentuan mengenai standar nasional
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Lebih lanjut ketentuannya diatur dalam Pasal 17
dan Pasal 18:
Pasal 17 menegaskan: (1) Pendidikan dasar
merupakan jenjang pendidikan yang melandasi
jenjang pendidikan menengah; (2) Pendidikan
dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan
Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang
sederajat serta Sekolah Menengah Pertama
(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
6
7
8
V

122

NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
bentuk lain yang sederajat; (3) Ketentuan
mengenai pendidikan dasar sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 18 menegaskan: (1) Pendidikan menengah
merupakan lanjutan pendidikan dasar; (2)
Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan
menengah umum dan pendidikan menengah
kejuruan; (3) Pendidikan menengah berbentuk
Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah
(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk
lain yang sederajat. (4) Ketentuan mengenai
pendidikan menengah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Ketidakkonsistenan regulasi ini, hingga saat ini
sama sekali belum diatur dalam Peraturan
Pemerintah. Pengaturan untuk pelaksanaan
program pada Pasal 17 dan 18 UU Sisdiknas
hanya dikuatkan melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
Penjabaran ketentuan ini tidaklah tepat, karena
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
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merupakan delegasi perundang-undangan yang
diberikan melalui pasal tersendiri tentang standar
nasional pendidikan dalam Pasal 34 UndangUndang Sisdiknas. Jika yang dimaksud untuk
pengaturan lebih lanjut tentang pendidikan dasar
dan pendidikan menengah, maka seyogianya
regulasi pendidikan dasar dan regulasi pendidikan
menengah sebagaimana yang ditegaskan dalam
Pasal 17 dan 18 tidak perlu mendelegasikannya
dalam pembentukan peraturan pelaksanaan,
cukup ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang
Sisdiknas saja yang melengkapinya dalam
peraturan pemerintahnya.
Pasal 36
(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan
mengacu pada standar nasional pendidikan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis
pendidikan dikembangkan dengan prinsip
diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan,
potensi daerah, dan peserta didik.
(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang
pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan memperhatikan:
a. peningkatan iman dan takwa;
b. peningkatan akhlak mulia;
c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat
peserta didik;
d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
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f. tuntutan dunia kerja;
g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni;
h. agama;
i. dinamika perkembangan global; dan
j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
(4)
Ketentuan
mengenai
pengembangan
kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 36
harus diubah karena tidak jelas
pengaturan
kurikulumnya
dengan
tidak
memasukkan Pancasila sebagai muatan wajib.
Sistem pendidikan nasional telah diintervensi
oleh berbagai sistem pendidikan lain seperti
penggunaan kurikulum asing, sekolah bertaraf
internasional, pembukaan sekolah-sekolah asing.
Hal ini secara nyata telah melanggar Pasal 1 UU
Sisdiknas yang mengatakan bahwa pendidikan
nasional adalah pendidikan yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilainilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan
tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Untuk itu diperlukan persyaratan pendirian yang
lebih ketat, pengawasan yang tegas, serta
supervisi akademik yang berkelanjutan. Dengan
cara ini maka lulusan sekolah asing tersebut
adalah sumber daya manusia yang berkualitas
tetapi tetap berkarakter Indonesia.
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NO
1
19.

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
2
3
4
Pasal 37 ayat(1), Kejelasan
Konsistensi (antar
(2)
Rumusan
Ketentuan)

ANALISIS
5
Pasal 37 :
(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah
wajib memuat:
a. pendidikan agama;
b. pendidikan kewarganegaraan;
c. bahasa;
d. matematika;
e. ilmu pengetahuan alam;
f. ilmu pengetahuan sosial;
g. seni dan budaya;
h. pendidikan jasmani dan olahraga;
i. keterampilan/kejuruan; dan
j. muatan lokal.
(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
a. pendidikan agama;
b. pendidikan kewarganegaraan; dan
c. bahasa.
Pasal 37 harus diubah karena kurikulum
pendidikan tidak memasukan Pancasila sebagai
muatan wajib, hal ini inkonsistensi dengan Pasal 1
UU Sisdiknas yang mengatakan bahwa
pendidikan nasional adalah pendidikan yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang
berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan
nasional Indonesia dan tanggap terhadap tututan
perubahan zaman. Untuk itu diperlukan
persyaratan pendirian yang lebih ketat,
pengawasan yang tegas, serta supervisi akademik
yang berkelanjutan. Dengan cara ini maka lulusan
sekolah asing di Indonesia adalah sumber daya

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
6
7
8
V
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NO

PASAL

1

2

20.

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Pasal 40 ayat(1), Kejelasan
(2)
Rumusan

Konsistensi (antar
Ketentuan)

ANALISIS
5
manusia yang berkualitas tetapi tetap
berkarakter Indonesia.
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak
memperoleh:
a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial
yang pantas dan memadai;
b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi
kerja;
c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan
pengembangan kualitas;
d. perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
e. kesempatan untuk menggunakan sarana,
prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
(2) Pendidik dan tenaga kependidikan
berkewajiban:
a. menciptakan suasana pendidikan yang
bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan
dialogis;
b. mempunyai komitmen secara profesional
untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
c. memberi teladan dan menjaga nama baik
lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan
kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Pasal 40 ini tidak konsisten dan bertentangan
dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
karena pendidik dan tenaga kependidikan harus
berkarakter sesuai Pancasila dan UUD NRI tahun
1945.

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
6
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8
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NO

PASAL

1
21.

2
Pasal 46 ayat(1)

22.

Pasal 47

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
Konsistensi (antar
Rumusan
Ketentuan)

Kejelasan
Rumusan

Konsistensi (antar
Ketentuan)

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
5
6
7
8
Pasal 46 ayat (1): Pendanaan pendidikan menjadi
V
tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Ketentuan ini jelas bertentangan dengan hakekat
Negara Republik Indonesia sebagai Negara
Kesejahteraan dan ketentuan Pasal 31 UUD NRI
Tahun 1945 dimana Pemerintah lah yang
bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan
pendidikan nasional dan UUD NRI Tahun 1945
tidak mengenal ketentuan tentang tanggung
jawab warga negara, masyarakat, atau peserta
didik. Karena pada negara kesejahteraan
masyarakat, warga negara adalah pembayar
pajak. Melalui penerimaan uang dari masyarakat
berupa pajak itulah pemerintah membiayai
pendidikan.
Pasal 47
V
(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan
berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan
keberlanjutan.
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 47 mencerminkan ketidakberpihakkannya
akses pendidikan bagi rakyat secara keseluruhan.
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NO

PASAL

1

2

23.

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Pasal 49 ayat(1), Kejelasan
(3), (4)
Rumusan

Konsistensi (antar
Ketentuan)

ANALISIS
5
Ada upaya negara ingin melepas peran dan
tanggung jawabnya dalam mencerdaskan
kehidupan
bangsa
seperti
diamanatkan
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini
menunjukkan Pasal 47 inkonsistensi dengan Pasal
31 UUD NRI Tahun 1945.
Pasal 49
(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya
pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20%
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20%
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan
diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk
hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Terkait dengan pembiayaan pendidikan, Pasal 49
ayat(1), (3), (4) tidak ada indikasi secara nyata
untuk menterjemahkan ketentuan Pasal 31 ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945 yang secara jelas
menyatakan bahwa “ ... dan pemerintah
bertanggung jawab membiayainya” , melainkan
menggunakan istilah hibah seperti tertulis dalam
Pasal 49 ayat (3) dan (4). Hal ini menunjukkan
tidak konsistensi Pasal 49 ini dengan Pasal 31

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
6
7
8

V
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NO

PASAL

1

2

24.

Pasal 50 ayat(3)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
Rumusan

Konsistensi (antar
Ketentuan)

ANALISIS
5
UUD NRI Tahun 1945.
Pasal 50 ayat(3) menyatakan bahwa Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada
semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan
menjadi satuan pendidikan yang bertaraf
internasional.
Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan
tentang kewajiban pemerintah enyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional. Ironisnya pada
UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3), “Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang
– kurangnya satu satuan pendidikan pada semua
jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi
satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.
Ketentuan ini hakekatnya memandang bahwa
sesuatu yang bersifat nasional itu lebih rendah
dari pada “internasional”. Di samping itu di dalam
pelaksanaannya
sekolah yang bertaraf
internasional berorientasi kepada kurikulum non
Indonesia
dan
menggunakan
bahasa
internasional/ asing, yang terakhir ini hakekatnya
mengingkari fungsi pendidikan nasional dan
dasar pendidikan nasional. Kalau di era globalisasi
semua lembaga pendidikan terutama menengah
dan tinggi adalah lokal, nasional, dan
internasional. Perlu diketahui di seluruh dunia,
semua negara selalu berusaha agar warga
negaranya bersekolah di sekolah nasionalnya,
karena itu di mana – mana ada American Schools,

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
6
7
8
V

130

NO

PASAL

1

2

25.

Pasal 53

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan
Rumusan

Konsistensi (antar
Ketentuan)

ANALISIS
5
British Schools, Deutche Schule dan lainnya. Sama
dengan Indonesia sewaktu Pendiri Republik
berada dalam pemerintahan, Indonesia memliki
sekolah Indonesia di negeri Belanda, di Thailand,
di Jepang, di Mesir, di Singapura, dan lainnya,
bukan karena di negara tersebut tidak ada
sekolah yang bermutu melainkan agar generasi
muda bangsa dididik menjadi manusia yang
cerdas dan berwatak dalam suasana Indonesia.
Pengaturan tentang Badan Hukum Pendidikan
dalam Undang-Undang Sisdiknas yakni diatur
dalam Pasal 53 yang terdiri atas empat ayat,
sebagai berikut:
1.
Penyelenggara
dan/atau
satuan
pendidikan formal yang didirikan oleh
Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan
hukum pendidikan;
2.
Badan hukum pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan
pelayanan pendidikan kepada peserta didik;
3.
Badan hukum pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan
dapat mengelola dana secara mandiri untuk
memajukan satuan pendidikan;
4.
Ketentuan tentang badan hukum
pendidikan diatur dengan Undang-Undang
tersendiri.
Dalam perkembangannya, perintah UndangUndang Sisdiknas tersebut agar dibentuk
Undang-Undang
tentang
Badan
Hukum

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
Pendidikan, sudah pernah dibentuk melalui
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
Badan Hukum Pendidikan (Undang-Undang BHP).
Hanya saja Undang-Undang BHP ini kemudian
semua isinya dinyatakan inkonstitusional oleh
MK. MK menilai Undang-Undang BHP telah
mengalihkan tugas dan tanggung jawab
Pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan
adanya Undang-Undang BHP misi pendidikan
formal yang menjadi tugas pemerintah di
Indonesia akan dilaksanakan oleh Badan Hukum
Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan Hukum
Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD). Padahal
Pasal 31 UUD NRI 1945 memberikan ketentuan
bahwa tanggung jawab utama pendidikan ada di
negara. Ironisnya, pasca pencabutan UndangUndang tersebut, hingga saat ini belum pernah
dibentuk kembali Undang-Undang BHP yang
sesuai dengan mandat UUD NRI 1945 dan
Undang-Undang Sisdiknas, yaitu dapat saja
dibentuk Undang-Undang BHP sepanjang peran
pemerintah dalam pendidikan tetap menjadi
tanggung jawabnya. Pasal 53 tersebut di atas
sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.
11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 telah
dibatalkan, namun pada kenyataannya Pasal
mengenai Badan Hukum Pendidikan dalam UU
Sisdiknas tidak dihapuskan. Artinya memang
sejak awal pemerintah berniat melepaskan
tanggung jawab pendidikan pada mekanisme

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
6
7
8

132

NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

26.

Pasal 55 ayat(4)

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

27.

Pasal 56

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
5
pasar. Pemerintah hanya akan menanggung
pendidikan dasar saja. Pendidikan jIka dilepaskan
pada mekanisme pasar yang terjadi tidak akan
ada lagi keadilan dan pemerataan.
Pasal 55 ayat (4) Lembaga pendidikan berbasis
masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis,
subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil
dan merata dari Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah.
Pasal 55 ayat(4) harus lebih diperjelas maksudnya
masyarakat yang mana. Kenapa tidak disebutkan
saja lembaga pendidikan atau sekolah swasta
daripada berbasis masyarakat. Pada UU Sisdiknas
tidak ada istilah “perguruan swasta” adanya
adalah masyarakat, tetapi tidak jelas masyarakat
yang mana. Pada negara lain kecuali Komunis
selalu di kenal negeri dan swasta, mengapa UU
Sisdiknas tidak mengenal itu?
Pasal 56
(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan
mutu pelayanan pendidikan yang meliputi
perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program
pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite
sekolah/madrasah.
(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri
dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu
pelayanan pendidikan dengan memberikan
pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga,
sarana dan prasarana, serta pengawasan
pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
6
7
8
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NO

PASAL

1

2

28.

Pasal 61 ayat(2)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan
Rumusan

Konsistensi (antar
Ketentuan)

ANALISIS
5
Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai
hubungan hirarkis.
(3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga
mandiri, dibentuk dan berperan dalam
peningkatan
mutu
pelayanan
dengan
memberikan
pertimbangan,
arahan
dan
dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta
pengawasan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan.
(4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan
pendidikan dan komite sekolah/madrasah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 56 perlu diubah lebih jelas agar sesuai
dengan perkembangan jaman, disesuaikan
dengan Nawacita
kelima, meningkatkan
pembangunan
manusia
Indonesia
yang
berkualitas melalui sektor pendidikan, melalui
meningkatkan akses layanan pendidikan secara
adil
dan
merata,
menjamin
kepastian
mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan
kualitas hasil pendidikan.
Pasal 61 ayat (2): Ijazah diberikan kepada peserta
didik sebagai pengakuan terhadap prestasi
belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang
pendidikan
setelah
lulus
ujian
yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi.
Pasal 61 ayat (2) ini tidak relevan dengan
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
ketentuan Pasal 1 ayat (1) tentang hakekat
pendidikan, Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan
pendidikan nasional, Pasal 4 ayat (3) tentang
pendidikan sebagai proses pembudayaan, malah
diabaikan/ tidak dilaksanakan seperti Pasal 12
ayat (1) UU Sisdiknas. Yang diterapkan adalah
adanya Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan
yang kontradiktif dengan misi pendidikan
karakter dan pengembangan kemampuan serta
peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam
kaitan ini Pasal 12 ayat (1) b yang menetapkan
“setiap peserta didik berhak mendapat layanan
sesuai
dengan
bakat,
minat,
dan
kemampuannya”.
Ketentuan
yang
memungkinkan dilaksanakannya pendidikan
demokratis ini dalam praktek diabaikan.
Diabaikannya ketentuan Pasal 12 (1) b secara
psikologis sangat menekan peserta didik karena
mereka pada umumnya tidak sampai menguasai
bahan ajar tetapi harus mengikuti ujian nasional
yang sifatnya bukan untuk mengukur tercapainya
tujuan pendidikan dan terlaksananya fungsi
pendidikan nasional seperti tertulis dalam Pasal 3
UU Sisdiknas. Disamping itu dalam praktik
pengelolaan sistem pendidikan, penyampaian
dari peraturan dilakukan oleh birokrat pendidikan
karena kepentingan politik, contoh Keputusan
Mahkamah Agung tentang Ujian Nasional
diabaikan karena faktor di luar kepentingan
pendidikan.

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
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NO

PASAL

1

2
Pasal 65 ayat(2)

29.

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
Konsistensi (antar
Rumusan
Ketentuan)

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
5
6
7
8
Pasal 65 ayat (2): Lembaga pendidikan asing pada
V
tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib
memberikan
pendidikan
agama
dan
kewarganegaraan bagi peserta didik Warga
Negara Indonesia.
Ironis sekali Pasal 65 ayat (2) ini secara tersirat
memperbolehkan anak Indonesia di tanah airnya
sekolah di sekolah asing.
Ketentuan ini mengindikasikan bahwa untuk
menyiapkan generasi muda Indonesia yang
karakteristiknya seperti yang digariskan dalam
Pasal 3 UU Sisdiknas, cukup memperoleh
pendidikan agama dan kewarganegaraan, tidak
ditambahkan muatan wajib paket pendidikan
Pancasila karena itu Pasal ini harus diubah.

2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
NO
1
1.

2.

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
2
3
4
Pasal 1-84
Kejelasan
Kesesuaian dengan
Rumusan
sistematika dan
teknik penyusunan
PUU
Pasal
15 Kejelasan
Kejelasan Rumusan
ayat(2)
Rumusan

ANALISIS
5
Secara materi muatan UU ini adalah PP
sebaiknya diubah menjadi PP dan disesuaikan
dengan perkembangan jaman sehingga jelas
rumusan isinya.
Pasal 15 ayat(2) menyatakan bahwa guru yang
diangkat oleh satuan pendidikan yang
diselenggarakan
oleh
Pemerintah
atau
pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH CABUT
7
8
V
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
peraturan perundang-undangan.
Pada Pasal 15 ayat(2) seharusnya ditambahkan
dengan pengaturan guru swasta sehingga jelas
bagaimana kedudukan antara guru PNS dan Non
PNS.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
NO
1
1.

PASAL
2
Pasal
ayat(1)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
1 Kejelasan
Kejelasan Rumusan
Rumusan

ANALISIS
5
UU Keuangan Negara belum mengakomodir
persoalan keuangan negara secara tuntas. Hal
tersebut dapat dilihat melalui pernyataan Pasal 1
ayat(1) yang tidak jelas tentang Keuangan Negara.
Pengertian Keuangan Negara masih sering merujuk
pada Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :
“Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap
tahun dengan mengundang dan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.” Definisi Keuangan
Negara belum jelas jika hanya merujuk pada Pasal 23
ayat (1) UUD 1945, keuangan negara hanya berupa
APBN, APBD sedangkan keuangan BUMN, keuangan
BUMD serta badan-badan lain yang dibentuk dengan
kewenangan negara atau pemerintah tidak termasuk

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
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2.

NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Pasal 2 huruf Kejelasan
(g) dan (i)
Rumusan

Kejelasan Rumusan

ANALISIS
5
ke dalam keuangan negara. Sedangkan makna
keuangan negara yang dijelaskan di dalam UU
Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara
secara luas yang berbunyi : “Keuangan negara adalah
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut. UU Keuangan Negara ini
menjelaskan bahwa siapapun yang mengelola dan
merupakan uang milik negara adalah keuangan
negara sehingga maknanya terlalu luas.
Pasal 2:
(g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola
sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat
berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan
daerah;
(i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan
menggunakan fasilitas yang diberikan
pemerintah.
Pasal ini perlu diperjelas rumusannya disesuaikan
dengan perkembangan jaman khususnya huruf(g) dan
(i) yang menjadi polemik sampai Putusan MK No.
NOMOR 48/PUU-XI/2013 yang menolak permohonan
Uji materi oleh Center for Strategic Studies University
of Indonesia (CSS UI) atau Forum Hukum BUMN dan
Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia.
Berdasarkan permohonan para pemohon, pemohon
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3.

NO

PASAL

1

2

Pasal 34

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan Rumusan

ANALISIS
5
menyatakan bahwa Pemisahan kekayaan BUMN dari
keuangan Negara merupakan bagian dari perbaikan
GCG (good corporate governance), sehingga kekayaan
BUMN harus dipisahkan dengan kekayaan negara.
Sedangkan menurut MK: ketentuan Pasal 2 huruf (g)
UU Keuangan Negara merupakan Perwujudan Amanat
Konstitusional Pasal 33 UUD 1945. Kekayaan BUMN
tidak dapat dipisahkan dengan keuangan Negara
dikarenakan adanya BUMN bertujuan untuk mengatur
segala sesuatu hal yang mengatur hajat hidup dan
kepentingan hidup seluruh bangsa Indonesia.
Masuknya kekayaan BUMN dalam keuangan Negara
juga bertujuan untuk memberikan kesejahteraan
untuk seluruh warga Indonesia, dengan ini akan
terciptanya good corporate governance.
Apabila kekayaan BUMN dipisahkan dengan keuangan
Negara maka akan terjadi privatisasi BUMN yang akan
dikuasai oleh pihak asing dan menyingkirkan andil
atau
menyingkirkan
peran
Negara
dalam
mengelolanya, sehingga BUMN yang bergerak di
bidang hajat hidup orang banyak seperti minyak,
pertambangan, listrik akan lebih mudah dikuasai oleh
pihak asing, hal ini mengakibatkan kesejahteraan
rakyat semakin tidak terwujud.
Pasal 34:
(1)Menteri/Pimpinan
lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti
melakukan
penyimpangan kebijakan yang telah
ditetapkan
dalam
undang-undang
tentang
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam

REKOMENDSI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

V

139

NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan
ketentuan undang-undang.
(2)
Pimpinan
Unit
Organisasi
Kementerian
Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan
anggaran yang telah ditetapkan dalam
undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah
tentang APBD diancam dengan pidana
penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undangundang.
(3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan undang-undang kepada
pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana
ditentukan dalam undang-undang ini.
Pasal 34 perlu disesuaikan dengan perkembangan
jaman karena menimbulkan polemik di masyarakat
Pasal ini menjadi tidak lazim dalam Hukum
Administrasi Negara, di mana penyimpangan
kebijakan dapat dihukum pidana. Belum lagi, UU
Keuangan
Negara
ini
belum
mendapatkan
tandatangan Presiden sebagai dokumen resmi negara
pada saat diundangkan. Jika dilihat dalam sudut
pandang Hukum Adminsitrasi Negara, kebasahannya
secara yuridis tidak mempunyai dasar hukum yang
kuat karena sebagai dokumen resmi negara yang
dibuat di atas kertas resmi negara dengan lambang
Garuda Pancasila dan berkepala “Presiden Republik
Indonesia,” tetapi tidak ditandatangani Presiden.
Artinya, sudut Hukum Adminsitrasi Negara jelas
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
mengatakan bahwa dokumen negara yang tidak
ditandatangani yang berhak adalah tidak sah dan
belum memiliki kekuatan hukum mengikat umum
atau anggota masyarakat.

REKOMENDSI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
NO
1
1.

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
2
3
4
Pasal 23 ayat(6) Kejelasan Rumusan Kejelasan Rumusan

ANALISIS
5
Pasal 23 ayat(6) terkait alokasi
dana minimal 5% dari anggaran
operasional sekolah/madrasah
untuk
pengembangan
perpustakaan harus jelas agar
tidak menimbulkan multitafsir.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
5
1. Pasal 1 - 69
Kejelasan Rumusan Kesesuaian dengan
UU ini sudah dicabut dengan
sistematika dan teknik
Putusan MK No.
21/PUUpenyusunan PUU
VII/2009,
126/PUU-VII/2009,
14/PUU-VII/2009, dan 11/PUUKonsistensi
VII/2009. UU BHP dinilai tak
selaras dengan UUD 1945 dan
UU
BHP
menimbulkan

TETAP
6

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
7
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REKOMENDSI
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kesesuaian dengan
tujuan penyusunan PUU

ANALISIS
5
ketidakpastian hukum. Alasan
pembatalan MK: 1. UU BHP
mempunyai banyak kelemahan
baik secara yuridis, kejelasan
maksud dan keselarasan dengan
UU lain.
2. UU BHP mempunyai asumsi
penyelenggara pendidikan di
Indonesia
mempunyai
kemampuan sama. Realitasnya
kesamaan Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) tak berarti semua
PTN mempunyai kesamaan yang
sama.
3. Pemberian otonomi kepada
PTN akan berakibat beragam.
Karena lebih banyak PTN
yang tidak mampu menghimpun
dana karena terbatasnya pasar
usaha di tiap daerah. Hal ini akan
menyebabkan
terganggunya
penyelenggaraan pendidikan.
4. UU BHP tidak menjamin
tercapainya tujuan pendidikan
nasional dan menimbulkan
kepastian hukum. UU BHP
bertentangan dengan Pasal 28 D
ayat(1) dan Pasal 31 UUD 1945.
5. Prinsip nirlaba tak hanya bisa
diterapkan dalam BHP tapi juga

TETAP
6

REKOMENDSI
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
dalam bentuk badan hukum
lainnya.

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
7
8

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
NO
1
1.

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
2
3
4
Pasal 43 ayat(2) Kejelasan Rumusan Kejelasan Rumusan

ANALISIS
5
Pasal 43
(1) Keuangan gerakan pramuka
diperoleh dari:
a. iuran anggota sesuai dengan
kemampuan;
b. sumbangan masyarakat yang
tidak mengikat; dan
c. sumber lain yang tidak
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Selain sumber keuangan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah dan
pemerintah
daerah
dapat
memberikan dukungan dana dari
anggaran
pendapatan
dan
belanja
negara
dan/atau
anggaran
pendapatan
dan
belanja daerah.
(3) Sumbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b,
selain berupa uang dapat juga

TETAP
6

REKOMENDSI
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NO

PASAL

1

2

2.

Pasal 44

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan Rumusan

Kejelasan Rumusan

ANALISIS
5
berupa barang atau jasa.
Pasal 43 ayat (2) beserta
Penjelasannya tidak secara jelas
mengatur mengenai sanksi,
sehingga ketidakjelasan
ini
menyebabkan
kekuatiran
anggaran keuangan Gerakan
Pramuka disalahgunakan oknumoknum
Kwartir
Gerakan
Pramuka, ada dugaan nantinya
keuangan dana Pramuka dapat
membuka peluang dikorupsi
oleh jajaran Kwartir Gerakan
Pramuka
jika tidak adanya
sanksi yang ditetapkan yang
berakibat merugikan keuangan
negara dan daerah. Pasal ini juga
menimbulkan
polemik
di
masyarakat dengan adanya
Putusan MK No. 6/PUU-IX/ 2011
yang menolak pengajuan Judicial
Review UU Gerakan Pramuka
yang dilakukan oleh anggota
Pramuka sendiri terkait tidak
jelasnya pencantuman sanksi
penyalahgunaan keuangan.
Pasal 44
Pengelolaan keuangan gerakan
pramuka dilaksanakan secara
transparan, tertib, dan akuntabel

TETAP
6

REKOMENDSI
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
serta diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal ini perlu diperjelas bahwa
pengelolaan
keuangan
di
Gerakan Pramuka harus tunduk
kepada Undang-Undang Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara,
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan, serta
kebijakan aturan dari Menteri
Keuangan lainnya yang sesuai
sehingga
semua
bentuk
pengelolaan dan bahkan sanksi
pidananyapun akan dijerat sama
apabila
menyalahgunakan
keuangan gerakan pramuka.

TETAP
6

REKOMENDSI
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CABUT
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7. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
NO
1
1.

PASAL
2
Pasal 1 -100

2.

Pasal 3, 4, 5

3.

Pasal 35

KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
3
4
5
Kejelasan
Kejelasan
Perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman
Rumusan
Rumusan
Konsistensi (antar Pembentukan UU Dikti ini bertentangan dengan
ketentuan)
Pasal 24 ayat(4) UU Sisdiknas yang menyatakan
bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan
pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Seharusnya UU Dikti ini berbentuk PP.
Kejelasan
Kesesuaian
- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan
Rumusan
dengan
asas tidak diperlukan, karena tidak akan
sistematika teknik
operasional (tidak memiliki operator norma).
pembentukan
Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh
peraturan
norma yang berisi pengaturan.
perundang- Sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU
undangan
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c
dikatakan
bahwa
ketentuan
yang
mencerminkan asas, maksud dan tujuan
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan
tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau
bab. cukup elaborasi asas yang ada dalam
Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I
Ketentuan Umum.
Kejelasan
Kejelasan
Pasal 35 terkait kurikulum pendidikan tinggi agar
Rumusan
Rumusan
diperjelas meskipun ayat ini selangkah lebih maju
dari Pasal 37 ayat(2) UU Sisdiknas dengan
penambahan materi Pancasila sehingga lembaga
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

4.

Pasal 36

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

5.

Pasal 48

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
5
pendidikan tinggi swasta kerja sama dengan
pemerintah asing pun wajib berkurikulum mata
kuliah Pancasila.
Pasal 36
Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan
bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK,
dan/atau organisasi profesi yang bertanggung
jawab atas mutu layanan profesi dengan
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi. Pada Pasal 36 ini harus dijelaskan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi yang mana dan
bagaimana.
Pasal 48
(1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang
kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara
Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia
industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
Masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi
sebagai pusat Penelitian atau pengembangan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(3) Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan
fasilitas Penelitian di Kementerian lain dan/atau
LPNK.
(4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan
kemitraan antar Perguruan Tinggi dan antara
Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia
industri dalam bidang Penelitian.
Pasal 48 terkait kerja sama penelitian dengan
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
industri dan dunia usaha harus disederhanakan
karena
masih
mencerminkan
Penetrasi
Kapitalisme Global dan kooptasi wacana
pembangunan dari dua lembaga, yaitu WTO dan
Bank Dunia. Semangat dan substansi UU
Pendidikan Tinggi masih tidak bisa lepas dari
kepentingan lembaga keuangan internasional.
Ada dua wacana (discourse) besar yang cukup
hegemonik dalam pembangunan pendidikan
tinggi di negara-negara dunia ketiga, yaitu
‘globalisasi
pendidikan
tinggi’
yang
dikampanyekan oleh WTO dan ‘reformasi
Pendidikan Tinggi’ yang dikampanyekan oleh
Bank
Dunia.
Dalam
‘perjanjian
GATS
ditandatangani pada tahun 1994, ada 12 sektor
jasa yang sepakat untuk diliberalisasi, salah
satunya sektor pendidikan tinggi. GATS dan
kebijakan-kebijakan WTO tersebut didesain untuk
‘membuka pintu kerjasama internasional
perguruan tinggi sehingga membuka keran
investasi’ (Hawkins, 2010: 40). Kooptasi wacana
pembangunan tersebut bersifat diskursif,
pemerintah
menyatakan
bahwa
‘untuk
meningkatkan daya saing dalam interaksi global,
perlu adanya perguruan tinggi yang sehat,
bermutu, otonom, dan maju.’ Hal ini jelas
menyiratkan
discourse
globalisasi
yang
ditawarkan WTO dan Bank Dunia. Kata kunci
‘daya saing’ (dalam key framework Bank Dunia:
competitiveness) mengantarkan UU PT pada
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NO

PASAL

1

2

6.

Pasal 50

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
5
discourse tentang reformasi pendidikan tinggi
yang liberal, pro-pasar, serta lepas dari campur
tangan negara.
Pasal 50
(1) Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi
merupakan
proses
interaksi
dalam
pengintegrasian dimensi internasional ke dalam
kegiatan akademik untuk berperan dalam
pergaulan internasional tanpa kehilangan nilainilai keIndonesiaan.
(2) Kerja sama internasional harus didasarkan
pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati
dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi
manfaat bagi kehidupan manusia.
(3) Kerja sama internasional mencakup bidang
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat.
(4)
Kerja
sama
internasional
dalam
pengembangan
Pendidikan
Tinggi
dapat
dilakukan, antara lain melalui:
a. hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di
Indonesia dan lembaga Pendidikan Tinggi negara
lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan
yang bermutu;
b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan
budaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan
di luar negeri; dan
c. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.
(5) Kebijakan nasional mengenai kerja sama
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

7.

Pasal 62

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

8.

Pasal 63

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
5
internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 50 perlu dijelaskan kerja sama internasional
yang tetap melibatkan pemerintah sebagai
pemegang kendali karena mencerminkan awal
proses komersialisasi dan liberalisasi pendidikan
nasional dalam wujud penetrasi asing.
Pasal 62
(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk
mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat
penyelenggaraan Tridharma.
(2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan
serta kemampuan Perguruan Tinggi.
(3) Dasar dan tujuan serta kemampuan
Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi
secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi
dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan
Tinggi
untuk
melaksanakan
otonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam Peraturan Menteri.
Pasal 62 sebaiknya diubah karena mencerminkan
awal proses komersialisasi dan liberalisasi
pendidikan nasional dalam wujud penetrasi asing.
Pasal 63
Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi
dilaksanakan berdasarkan prinsip:
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

9.

Pasal 64

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

10.

Pasal 65

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
5
a. akuntabilitas;
b. transparansi;
c. nirlaba;
d. penjaminan mutu; dan
e. efektivitas dan efisiensi.
Pasal ini perlu dijelaskan otonomi yang tetap
melibatkan pemerintah sebagai pemegang
kendali.
Pasal 64
(1)Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi
bidang akademik dan bidang nonakademik.
(2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penetapan norma dan kebijakan operasional
serta pelaksanaan Tridharma.
(3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penetapan norma dan kebijakan operasional
serta pelaksanaan:
a. organisasi;
b. keuangan;
c. kemahasiswaan;
d. ketenagaan; dan
f. sarana prasarana.
Pasal ini perlu diubah dengan memperjelas
maksud otonomi tetapi tetap di bawah
pengawasan Kemenristekdikti.
Pasal 65
(1) Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat
diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi
kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum atau dengan membentuk PTN
badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan
Tinggi bermutu.
(2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan
kewenangan
pengelolaan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki:
a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang
dipisahkan kecuali tanah;
b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara
mandiri;
c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas
dan transparansi;
d. hak mengelola dana secara mandiri,
transparan, dan akuntabel;
e. wewenang mengangkat dan memberhentikan
sendiri Dosen dan tenaga kependidikan;
f. wewenang mendirikan badan usaha dan
mengembangkan dana abadi; dan
g.wewenang
untuk
membuka,
menyelenggarakan, dan menutup Program
Studi.
(4) Pemerintah memberikan penugasan kepada
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

1

2

11.

Pasal 66

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

12.

Pasal 69 -71

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

13.

Pasal 73

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

14.

Pasal 74

Kejelasan

Kejelasan

ANALISIS
5
PTN badan hukum untuk menyelenggarakan
fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh
Masyarakat.
(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan
otonomi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal ini perlu diperjelas agar otonomi yang
dimaksudkan tidak sampai merugikan keuangan
negara dan tetap berada di bawah kendali
pemerintah.
Pasal 66
(1) Statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan
Menteri.
(2) Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
(3) Statuta PTS ditetapkan dengan surat
keputusan badan penyelenggara.
Pasal ini harus diperjelas maksud statuta dan
badan penyelenggara yang mana.
Pasal 69 - 71 terkait pengangkatan dan
penempatan dosen dan tenaga kependidikan. Hal
ini harus diperjelas masalah kewenangan badan
penyelenggara yang mana dan bagaimana. Pasal
ini juga hanya mengatur di PTN saja, bagaimana
dengan di PTS?
Pasal 73 terkait penerimaan mahasiswa baru,
agar diperjelas standart dan proses penerimaan
PTN maupun PTS.
Pasal 74 terkait penerimaan mahasiswa baru,
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NO

PASAL

1

2

15.

Pasal 76

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Rumusan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS

5
agar diperjelas bantuan biaya Pendidikan dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan
Tinggi, dan/atau Masyarakat yang mana serta
Konsistensi (antar bagaimana prosesnya? Hal ini jelas bertentangan
ketentuan)
dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa pemerintah wajib membiayai
pendidikan warga negaranya yang tidak mampu.
Dalam pasal ini terdapat kuota 20% yang
menimbulkan makna penafsiran ambiguitas.
Pertama, kuota tersebut menggambarkan bahwa
PTN wajib menerima calon mahasiswa yang
kurang mampu secara ekonomi paling sedikit
20%. Kedua, kuota tersebut memberikan
keleluasaan bagi PTN untuk menetapkan
mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi
hanya diterima sebanyak 20% dari seluruh
Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada
semua Program Studi. Jika dalam prakteknya
kuota tersebut menganut penafsiran yang kedua,
maka pasal ini menjadi belenggu bagi mahasiswa
yang tidak mampu secara ekonomi atas haknya
mendapatkan pendidikan. Jelas bertentangan
dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.
Kejelasan
Pasal 76 tentang pemenuhan hak mahasiswa,
Rumusan
untuk Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak
Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi
untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai
dengan peraturan akademik, hal ini harus
diperjelas terkait pemenuhan hak mahasiswa
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Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan
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yang kurang mampu secara ekonomi karena
merupakan kewajiban Negara untuk menanggung
pemenuhan hak tersebut sesuai dengan Pasal 31
UUD NRI Tahun 1945.
Pasal 83 tentang Tanggung Jawab dan Sumber
Pendanaan Pendidikan Tinggi, seharusnya
diperjelas Pasal 83 yang menyatakan bahwa
(1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan
Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan
dukungan dana Pendidikan Tinggi yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Pasal 83 ini secara implisit
menyatakan bahwa pemerintah mengatur teknis
pengelolaan
pendidikan
tinggi,
tetapi
menyerahkan
dana
pendidikan
kepada
mahasiswa, masyarakat, atau dunia usaha. Apa
artinya? Pemerintah diberikan pembebanan
untuk membiayai pendidikan tetapi dengan frase
yang sangat longgar, yaitu ‘dapat memberikan
dukungan dana…’ (Pasal 83). Jika dicermati, kata
‘dapat’ ini ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi
(pada amar putusan pencabutan UU BHP) bukan
sebagai kewajiban, melainkan sebagai pilihan,
dan memberikan peluang-peluang pelepasan
tanggung jawab pada prosesnya.
Konsekuensi dari pelepasan tanggung jawab
negara ini adalah pembebanan tanggung jawab
masyarakat dalam membiayai pendidikan. Dalam
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Pasal 84

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS

5
konteks pembebanan tanggung jawab kepada
mahasiswa, UU Pendidikan Tinggi berpotensi
menutup akses mereka yang tidak mampu untuk
masuk ke perguruan tinggi. Padahal, akses
terhadap pendidikan adalah amanah konstitusi
(Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945). Selain berpotensi
menutup akses, UU ini juga akan menjadikan
biaya kuliah tidak terjangkau oleh masyarakat
yang miskin dan bodoh, sehingga pendidikan
tidak dapat membebaskan mereka dari
kemiskinan
sebagaimana
diamanahkan
pembukaan UUD 1945.
Kejelasan
Pasal 84 menyatakan bahwa
Rumusan
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam
pendanaan Pendidikan Tinggi.
Konsistensi (antar (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh
ketentuan)
dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi
dalam bentuk: a. hibah; b. wakaf; c. zakat;
d. persembahan kasih; e. kolekte; f. dana punia;
g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau
i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal ini harus diperjelas karena bertentangan
dengan Pasal 46 UU Sisdiknas yang menyatakan
bahwa (1) Pendanaan pendidikan menjadi
tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah
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5
bertanggung jawab menyediakan anggaran
pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab
pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Sebenarnya
tanggung
jawab
pendanaan
pendidikan ada di pihak negara sesuai Pasal 31
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran
pendapatan dan belanja negara serta dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk
memenuhi
kebutuhan
penyelenggaraan
pendidikan nasional.
Kejelasan
Pasal 85 menyatakan:
Rumusan
(1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam
pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama
pelaksanaan Tridharma.
Konsistensi (antar (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga
ketentuan)
bersumber dari biaya Pendidikan yang
ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan
kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa,
atau pihak lain yang membiayainya.
Pasal 85 mencerminkan pembiayaan pendidikan
tinggi oleh mahasiswa. Pasal ini harus diperjelas
maksudnya dan prosesnya bagaimana karena hal
ini bertentangan dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun
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Rumusan

ANALISIS

5
1945 bahwa pembiayaan pendidikan sepenuhnya
menjadi tanggung jawab negara, termasuk
pembiayaan pendidikan tinggi mahasiswa.
Pasal 86
(1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan
Konsistensi (antar dunia industri dengan aktif memberikan bantuan
ketentuan)
dana kepada Perguruan Tinggi.
(2) Pemerintah memberikan insentif kepada
dunia usaha dan dunia industri atau anggota
Masyarakat yang memberikan bantuan atau
sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 86 bertentangan dengan Pasal 31 UUD NRI
Tahun 1945 karena pelaksanaan pendidikan
termasuk pengelolaan dana menjadi tanggung
jawab negara dan pemerintah sangat berperan
penting bukan hanya sekedar menfasilitasi dan
memberikan insetif untuk dunia usaha dan
industri maupun masyarakat. Substansi pasal ini
mengarah kepada lepasnya tanggung jawab
pemerintah dalam pengelolaan pendidikan.
Dalam hal ini pemerintah hanya menjadi
fasilitator dan mempertemukan dunia pendidikan
tinggi dengan dunia industri maupun dunia
usaha. Dunia industri dan dunia usaha
merupakan kegiatan yang berorientasi pada
profit, memperluas laba dan menekan kerugian
seminimal mungkin. Bukan tidak mungkin pada
akhirnya Perguruan Tinggi terinterverensi dan
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5
menyebabkan hilangnya prinsip nirlaba dengan
mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
Konsistensi (antar Pasal 87
ketentuan)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat
memberikan hak pengelolaan kekayaan negara
kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan
pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 87 bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI
Tahun 1945 karena menurut Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan
lingkungan,
kemandirian,
serta
dengan
menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam undang-undang.
Sehingga hak pengelolaan kekayaan negara
sepenuhnya ada pada negara. Pemerintah tidak
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Kejelasan
Rumusan
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Rumusan
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5
dapat begitu saja memberikan hak tersebut
kepada perguruan tinggi meskipun dengan alasan
untuk kepentingan pengembangan pendidikan
tinggi.
Pasal 88 mengatur tentang standar satuan biaya
operasional pendidikan. Hal ini harus diperjelas
maksud standar satuan biaya baik PTN maupun
PTS. Pasal inilah dijadikan ‘senjata ampuh’ untuk
membuat kebijakan yang mengatur pembiayaan
partisipasi masyarakat terhadap Perguruan
Tinggi, yakni kebijakan Uang Kuliah Tunggal
(UKT). Kegamangan menghiasi kebijakan UKT
dikarenakan adanya ketidakjelasan hukum.Pasal
ini tidak memberikan jaminan hak rakyat atas
Pendidikan Tinggi. Apalagi dalam ayat (3)
terdapat frasa “…digunakan sebagai dasar oleh
PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung
oleh Mahasiswa” yang memberikan keleluasaan
PTN untuk menentukan biaya yang ditanggung
oleh Mahasiswa. Pasal ini juga berpotensi
menutup akses rakyat yang kurang mampu
secara finansial untuk dapat menikmati
Pendidikan Tinggi.
Pasal 89 tentang Dana Pendidikan Tinggi yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
Pasal ini harusnya diperjelas dengan rincian dana
Pendidikan Tinggi yang bersumber dari APBN
ataupun APBD.
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Pasal 90
(1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah
terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.
(3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan
Program Studi yang dapat diselenggarakan
Perguruan Tinggi lembaga negara lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. memperoleh izin Pemerintah;
b. berprinsip nirlaba;
c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi
Indonesia atas izin Pemerintah; dan
d.
mengutamakan
Dosen
dan
tenaga
kependidikan warga negara Indonesia.
(5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendukung kepentingan nasional.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan
Tinggi lembaga negara lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5)
diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 90 ini mencerminkan penyelenggaraan
pendidikan tinggi oleh PT negara lain karena itu
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harus jelas pengaturannya dan implementasi di
masyarakat. Pasal ini dinilai reinkarnasi dari UU
No. 9 Tahun 2009 tentang BHP karena substansi
titipan produk liberal pemerintah Indonesia
menjadi anggota WTO tahun 1994(World Trade
Organization), tunduk pada aturan GATS(General
Agreement on Trade In Service), dimana
perjanjian tersebut terdapat 12 sektor jasa yang
dimasukkan dalam komoditas perdagangan jasa
internasional, termasuk pendidikan, inilah awal
kran komersialisasi dan liberalisasi pendidikan
nasional dalam wujud penetrasi asing.
Adanya pelepasan tanggung jawab pemerintah
dalam
pengelolaan
Pendidikan.
Adanya
ketidakpastian
hukum
yang
berpotensi
munculnya regulasi baru.

REKOMENDSI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
NO
1

PASAL

2
1. Pasal 1 - 64

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan Rumusan Kesesuaian dengan
sistematika dan teknik
penyusunan Peraturan
Perundangan-undangan

ANALISIS
5
- Dalam teknik penulisan norma,
penyebutan
asas
tidak
diperlukan, karena tidak akan
operasional (tidak memiliki
operator norma). Asas adalah
nilai-nilai
yang
menjiwai
seluruh norma yang berisi
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Pasal 1 angka 9
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Konsistensi (antar
ketentuan)
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pengaturan.
- Sesuai petunjuk No. 98
Lampiran II UU No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan PUU. Dalam petunjuk
huruf c dikatakan bahwa
ketentuan yang mencerminkan
asas, maksud dan tujuan
seharusnya
masuk
dalam
ketentuan umum dan tidak
dirumuskan tersendiri dalam
pasal atau bab. cukup elaborasi
asas yang ada dalam Naskah
Akademik atau dimasukkan
dalam Bab I Ketentuan Umum.
- Frasa Dokter Layanan Primer
2013 ini harus dihapuskan
karena
menyebabkan
kontroversi.
Pasal 1 angka 9 menyatakan
bahwa Dokter adalah dokter,
dokter layanan primer, dokter
spesialis-subspesialis
lulusan
pendidikan dokter, baik di dalam
maupun di luar negeri, yang
diakui oleh Pemerintah. Pasal 1
angka
9
UU
Pendidikan
kedokteran memberikan definisi
bahwa dokter adalah dokter,
dokter layanan primer, dokter
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spesialis-subspesialis
lulusan
pendidikan dokter, baik di dalam
maupun di luar negeri, yang
diakui
oleh
Pemerintah.
Keberadaan dokter layanan
primer dalam UU Pendidikan
Kedokteran
menjadi
penghambat pemenuhan hak
konstitusional masyarakat atas
pelayanan
kesehatan
yang
dijamin menurut Pasal 28 H UUD
NRI Tahun 1945. Sebab UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran
hanya mengenal dokter dan
dokter spesialis, dokter gigi dan
dokter gigi spesialis. Dokter
layanan primer tidak memiliki
pengakuan
dalam
hal
kompetensi profesi, legalitas,
prosedur formal syarat registrasi,
perizinan dan gelar profesi. Hal
ini menyebabkan ketidakjelasan
dan inkonsistensi.
-Dalam teknik penulisan norma,
penyebutan
asas
tidak
diperlukan, karena tidak akan
operasional
(tidak
memiliki
operator norma). Asas adalah
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ketentuan)
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nilai-nilai yang menjiwai seluruh
norma yang berisi pengaturan.
-Sesuai dengan petunjuk No. 98
Lampiran II UU No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan PUU. Dalam petunjuk
huruf c dikatakan bahwa
ketentuan yang mencerminkan
asas, maksud dan tujuan
seharusnya
masuk
dalam
ketentuan umum dan tidak
dirumuskan tersendiri dalam
pasal atau bab, cukup elaborasi
asas yang ada dalam Naskah
Akademik atau dimasukkan
dalam Bab I Ketentuan Umum.
Pasal 8 ayat (1) menyatakan
bahwa Program dokter layanan
primer,
dokter
spesialissubspesialis, dan dokter gigi
spesialis-subspesialis
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (5) huruf b hanya
dapat diselenggarakan oleh
Fakultas
Kedokteran
dan
Fakultas Kedokteran Gigi yang
memiliki akreditasi kategori
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5
tertinggi untuk program studi
kedokteran dan program studi
kedokteran gigi.
Keberadaan dokter layanan
primer dalam UU Pendidikan
Kedokteran
menjadi
penghambat pemenuhan hak
konstitusional masyarakat atas
pelayanan
kesehatan
yang
dijamin menurut Pasal 28 H UUD
NRI Tahun 1945. Sebab UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran
hanya mengenal dokter dan
dokter spesialis, dokter gigi dan
dokter gigi spesialis. Dokter
layanan primer tidak memiliki
pengakuan
dalam
hal
kompetensi profesi, legalitas,
prosedur formal syarat registrasi,
perizinan dan gelar profesi. Hal
ini menyebabkan ketidakjelasan
dan inkonsistensi.
Pasal 8 ayat(2) menyatakan
dalam
hal
mempercepat
terpenuhinya kebutuhan dokter
layanan
primer,
Fakultas
Kedokteran dengan akreditas
kategori tertinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
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Pasal 8 ayat(3)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan Rumusan Kejelasan Rumusan
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5
bekerja sama dengan Fakultas
Kedokteran yang akreditasinya
setingkat lebih rendah dalam
menjalankan program dokter
layanan primer.
Program
kerjasama
dan
pendidikan
terkait
dokter
layanan primer harus jelas
pengaturannya.
Hal ini tentu bertolak belakang
dengan apa yang di canangkan
dan digadang – gadang oleh
pemerintah tentang sistem SJSN,
dimana dokter layanan primer
berada di dasar piramida sistem
kesehatan Indonesia. Bagaimana
masyarakat bisa mengandalkan
dokter layanan primer kalau
jumlah dokter layanan primer
saja masih belum banyak dan UU
Pendidikan
Kedokteran
ini
kurang sosialisasinya baik di
kalangan akademisi, praktisi
maupun masyarakat.
Pasal 8 ayat(3) bahwa Program
dokter
layanan
primer
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kelanjutan
dari program profesi dokter dan
program internsip yang setara
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5
dengan program dokter spesialis.
Maksud pasal di atas adalah
bahwa dokter layanan primer
berbeda dengan dokter umum
karena
harus
menjalani
pendidikan lebih lanjut selama 2
tahun. Dan akan setara dengan
spesialis. Tentu hal ini membuat
sebuah paradigma baru
“
bagaimana
dengan
dokter
umum?” Memang dokter umum
tetap masih bisa bekerja di
Rumah Sakit swasta yang tidak
menjalin kerjasama dengan SJSN
(pemerintah) selama mempunyai
izin untuk berpraktek. Namun
yang
kembali
menjadi
permasalahan
adalah
tidak
semua Fakultas kedokteran
dapat mengadakan program
pendidikan
dokter
layanan
primer. Sementara yang kita
ketahui bahwa tidak semua
Fakultas Kedokteran di Indonesia
berakreditasi A. Bahkan masih
ada Fakultas Kedokteran yang
belum terakreditasi dan baru
membuka program pendidikan
Dokter baru-baru ini. Untuk
mengadakan
program
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Pasal 10
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5
pendidikan kedokteran di sebuah
Universitas,
perizinan
dikeluarkan oleh Kementerian
Riset, Tehnologi dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristekdikti). Konsil
Kedokteran
Indonesi
(KKI)
membina
dan
menetapkan
standar pendidikan kedokteran,
sedangkan
akreditasi
FK
diberikan oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi. Di
Indonesia masih ada Universitas
yang
menyelenggarakan
Program Pendidikan Dokter
dengan hanya berbekal surat izin
dari Kemenristekdikti. Untuk
Universitas
yang
Fakultas
Kedokterannya
mendapat
akreditasi B. Disebutkan dalam
UU Pendidikan Kedokteran dapat
menjalin kerjasama dengan
Universitas yang mendapat
akreditasi A. Namun sekali lagi
yang jadi masalah adalah bentuk
kerja sama ini masih belumlah
jelas. Karena itu pengaturan
dokter layanan primer harus
jelas dan pasti sehingga tidak
menimbulkan multitafsir.
Dalam hal adanya peningkatan

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
7
8

V
169

NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
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5
kebutuhan pelayanan kesehatan,
Menteri setelah berkoordinasi
dengan
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
kesehatan dapat menugaskan
Fakultas
Kedokteran
dan
Fakultas Kedokteran Gigi untuk
meningkatkan kuota penerimaan
Mahasiswa program dokter
layanan primer, dokter spesialissub spesialis, dan/atau dokter
gigi
spesialis-sub
spesialis
sepanjang
memenuhi
daya
tampung dan daya dukung sesuai
dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Kouta ini berdasarkan kebutuhan
jumlah tenaga medis di seluruh
Indonesia, penerimaan ini tidak
bergantung dari berapa jumlah
kebutuhan setiap universitas
sehingga setiap tahun kebutuhan
bisa saja berkurang atau
bertambah.
Kriteria
jumlah
kebutuhan ini masih belum jelas
apakah akan bergantung dari
jumlah
pemerataan
tenaga
medis
di
Indonesia
atau
berdasarkan jumlah profesi
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INDIKATOR
3
4

8.

Pasal 27 ayat(1) Kejelasan Rumusan Kejelasan Rumusan
dan (2)

9.

Pasal 36

Kejelasan Rumusan Kejelasan Rumusan

Konsistensi (antar
ketentuan)

ANALISIS
5
dokter yang ada Indonesia.
Pasal 27 menyatakan bahwa: (1)
Calon Mahasiswa harus lulus
seleksi
penerimaan
sesuai
dengan ketentuan Peraturan
Perundangundangan.
(2)
Selain
lulus
seleksi
penerimaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), calon
Mahasiswa harus lulus tes
bakat dan tes kepribadian.
Tes kepribadian akan dijadikan
bagian dalam tes penerimaan ke
fakultas
kedokteran.
Masih
belum diketahui bentuknya
bagaimana karena itu perlu
diperjelas proses seleksinya dan
sistem dari tes bakat dan
kepribadian.
Pasal 36 menyatakan bahwa:
(1)
Untuk
menyelesaikan
program profesi dokter atau
dokter gigi, mahasiswa harus
lulus uji kompetensi yang
bersifat
nasional
sebelum
mengangkat sumpah sebagai
Dokter atau Dokter Gigi.
(2) Mahasiswa yang lulus uji
kompetensi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
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INDIKATOR
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memperoleh sertifikat profesi
yang dikeluarkan oleh perguruan
tinggi.
(3) Uji kompetensi Dokter atau
Dokter
Gigi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan oleh Fakultas
Kedokteran
atau
Fakultas
Kedokteran Gigi bekerja sama
dengan
asosiasi
institusi
pendidikan kedokteran atau
kedokteran
gigi
dan
berkoordinasi dengan Organisasi
Profesi.
(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pelaksanaan
uji kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam Peraturan Menteri.
Pasal 36 memiliki arti seorang
dokter sebelum diangkat sumpah
harus memiliki sertifikat uji
kompetensi yang dikeluarkan
perguruan tinggi kedokteran
atau kedokteran gigi bekerja
sama dengan asosiasi institusi
pendidikan kedokteran atau
kedokteran
gigi
dan
berkoordinasi
juga
dengan
organisasi profesi. Pasal ini
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memunculkan dualisme lembaga
yang menyelenggarakan uji
kompetensi dokter sebab uji
kompetensi dokter dan sertifikat
kompetensi dokter sebenarnya
wewenang
Ikatan
Dokter
Indonesia (IDI) atau kolegium,
bukan fakultas kedokteran.
Berdasarkan hal itu hanya dokter
yang berstatus dokter layanan
primer (DLP) yang berhak
berpraktik di tengah masyarakat
dan untuk berstatus DLP,
seorang
dokter
diwajibkan
mengikuti
pendidikan
uji
kompetensi lagi, yang berarti
biaya lagi. Sementara itu, DLP
dalam Pasal 1 Angka 9 UU
Pendidikan Kedokteran tidak
dikenal dalam UU Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran. Ada inkonsistensi
karena menurut IDI, sebenarnya
layanan dokter primer tidak
memiliki pengakuan kompetensi
profesi, legalitas, perizinan, dan
gelar profesi. Istilah DLP
menimbulkan kekacauan dalam
sistem
praktik
kedokteran
sehingga akses dokter (umum)
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10.

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Pasal 38 ayat(1), Kejelasan Rumusan Kejelasan Rumusan
(2)

ANALISIS
5
untuk melayani masyarakat
menjadi
terganggu
atau
sebaliknya. Seakan-akan
UU
Pendidikan
Kedokteran
ini
mempersulit pendidikan dokter
sementara tenaga dokter sangat
dibutuhkan.
Begitu
banyak
puskesmas tidak terisi dokter di
daerah. Bagaimana dengan uji
kompetensi itu? Hal ini juga
harus
diperjelas
karena
Perbaikan mutu pendidikan
kedokteran harusnya dari hulu
ke hilir bukan sebaliknya.
Pasal 38 menyatakan bahwa: (1)
Mahasiswa yang telah lulus dan
telah
mengangkat
sumpah
sebagai Dokter atau Dokter Gigi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1) harus mengikuti
program
internsip
yang
merupakan bagian dari
penempatan wajib sementara.
(2) Penempatan wajib sementara
pada
program
internsip
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperhitungkan sebagai
masa kerja.
Pada
Undang-Undang
Pendidikan Kedokteran ini lebih
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11.

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Pasal 41 ayat(2) Kejelasan Rumusan Kejelasan Rumusan

ANALISIS
5
memberikan dasar hukum yang
lebih kuat tentang program
internsip
yang
sebelumnya
diatur melalui Permenkes nomor
229/MENKES/PER/II/2010.
Program Internsip akan dihitung
sebagai masa kerja, tetapi harus
diperjelas bagaimana program
internsip dilaksanakan.
Pasal 41 ayat(2) menyatakan
bahwa Rumah Sakit Pendidikan
Utama hanya dapat bekerja
sama dengan 1 (satu) Fakultas
Kedokteran dan/atau Fakultas
Kedokteran Gigi sebagai rumah
sakit pendidikan utamanya.
Guna
mencapai
sistem
kesehatan
yang
baik,
di
butuhkan tenaga kesehatan yang
baik pula. Khususnya dalam
profesi dokter setiap dokter
harus mempunyai kompetensi
yang sama. Memang sudah ada
Standart Kompetensi Dokter
Indonesia yang menjadi acuan
masing – masing universitas
dalam
menyelenggarakan
program pendidikan dokter.
Namun
kenyataannya
implementasi di lapangan tidak
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Pasal 59

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan Rumusan Kejelasan Rumusan

ANALISIS
5
semua universitas sama. Hal
inilah yang harus diperjelas
bagaimana standar kompetensi
dokter
Indonesia
yang
diterapkan
pada
fakultas
kedokteran PTN maupun PTS
yang seharusnya sama tanpa
kecuali termasuk dalam hal kerja
sama dengan rumah sakit baik
milik
pemerintah
maupun
swasta.
Pasal 59 menyatakan bahwa:
(1) Fakultas Kedokteran dan
Fakultas Kedokteran Gigi yang
sudah ada sebelum UndangUndang ini diundangkan harus
menyesuaikan dengan ketentuan
Undang-Undang ini paling lama 5
(lima) tahun sejak UndangUndang ini diundangkan.
(2) Program studi kedokteran
dan program studi kedokteran
gigi yang sudah ada sebelum
Undang-Undang ini diundangkan
harus menyesuaikan dengan
ketentuan Undang-Undang ini
paling lama 5 (lima) tahun sejak
Undang-Undang
ini
diundangkan.
Proses
penyesuaian fakultas
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kedokteran dan program studi
kedokteran menurut pasal ini
harus
diperjelas
sistemnya
bagaimana.
Harapan pemerintah dengan
ditetapkan
UU
Pendidikan
Kedokteran ini, dokter layanan
primer
mempunyai
peran
penting dalam sistem kesehatan
Indonesia. Di analogikan dalam
sebuah segitiga bertingkat, maka
posisi dokter layanan primer
atau yang biasa kita sebut Dokter
Keluarga ini ada di bagian paling
dasar atau dengan kata lain
sebagai fundamental sistem.
Masyarakat juga diharapkan
kesadaran dan dukungannya
untuk menjalankan sistem ini.
Suatu contoh kecil, yang sering
terjadi di masyarakat kini adalah
banyak masyarakat yang ketika
dirinya merasa sakit sedikit
langsung menuju ke dokter
spesialis. Tanpa melalui rujukan
dari dokter umum yang berperan
sebagai dokter layanan primer.
Para dokter di Indonesia
(utamanya dokter umum) pun
kiranya
sekarang
sudah
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menyadari urgensi peran mereka
sehingga
berdampak
pada
pelayanan para dokter umum
yang semakin membaik dengan
pendekatan holistik pada pasien.
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
NO
1
1.

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
2
3
4
Pasal 13 ayat(3) Kejelasan
Kejelasan
Rumusan
Rumusan

Konsistensi (antar
ketentuan)

ANALISIS
5
Pasal 13 ayat(3) menyatakan bahwa Berdasarkan
prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah provinsi adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas
Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas
Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau
dampak negatifnya lintas Daerah
kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan
sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan
oleh Daerah Provinsi.
Pasal ini harus diperjelas karena dengan
menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud
pada Pasal 13 ayat (3) UU Pemda ini, maka
pengelolaan pendidikan menengah adalah urusan
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CABUT
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8

kabupaten/kota karena:
a. Lokasi sekolah
menengah ada di suatu dan setiap
kabupaten/kota; b. Peserta didik pendidikan
menengah secara umum adalah penduduk suatu
kabupaten/kota. Kalaupun ada peserta didik dari
kabupaten/kota lain jumlahnya sangat kecil
mengingat jarak yang harus ditempuh; c. Dengan
peserta didik yang berasal dari satu
kabupaten/kota maka penerima manfaat
pengelolaan pendidikan menengah adalah
masyarakat kabupaten/kota setempat. Hal ini
juga terkait dengan pengembangan pendidikan
dasar yang mengarah pada pendidikan dasar
wajib 12 tahun; dan d. Penyelenggaraan
pendidikan menengah lebih efisien oleh
kabupaten/kota dilihat dari sisi jangkauan
wilayah dan besaran organisasi yang diperlukan.
Sedangkan pada Pasal 50 ayat(5) UU Sisdiknas
menyatakan
bahwa
(5)
Pemerintah
Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan
pendidikan menengah, serta satuan pendidikan
yang berbasis keunggulan lokal. Kenyataannya
terjadi
pengalihan pengelolaan pendidikan
menengah dari kabupaten/kota ke provinsi telah
mengurangi makna otonomi seluas-luasnya
(Pasal 18 ayat (5) UUD 1945), mengurangi
kewenangan konstitusional kabupaten/kota di
bidang pendidikan, dan berpotensi merugikan
hak konstitusional warga negara atas pendidikan.
Bahkan kalaupun (quad non) dinyatakan bahwa
179

NO

PASAL

1

2

2.

Pasal 15

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
5
pengelolaan pendidikan menengah adalah
kebijakan hukum terbuka (open legal policy),
tidak dengan sendirinya berarti tidak dapat diuji
dengan UUD 1945.
Pasal 15
(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi
serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak
tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini
menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan
pemerintahan yang penentuannya menggunakan
prinsip dan kriteria pembagian urusan
pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
peraturan presiden.
(4) Perubahan terhadap pembagian urusan
pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat
dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
berakibat
terhadap
pengalihan
urusan
pemerintahan konkuren pada tingkatan atau
susunan pemerintahan yang lain ditetapkan
dengan peraturan pemerintah.
(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan
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KETERKAITAN DENGAN
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INDIKATOR
3
4

Pasal 251 ayat Kejelasan
(2), (3), (4), (8)
rumusan

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
5
dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan
pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13.
Pengaturan kewenangan berdasarkan Pasal 15 ini
harus jelas karena bagaimana pemerintah pusat
menjalankan kewenangan tersebut jika hingga
saat ini masih banyak Perda bermasalah. Perlu
diperjelas juga masalah pengaturan instrumen
pembatalan Perda sehingga dapat menjadi
penghambat efektivitas pengawasan Perda.
Pasal 251: ayat (2) Perda Kabupaten/Kota dan
peraturan bupati/wali kota yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,
dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota
dan/atau peraturan bupati/wali kota yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
lebih
tinggi,
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri
membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau
peraturan bupati/wali kota.
(4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan
gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Menteri dan
pembatalan
Perda
Kabupaten/Kota
dan
peraturan bupati/wali kota sebagaimana
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KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Lampiran Angka Kejelasan
1 huruf A No. 1 rumusan

Konsistensi (antar
ketentuan)

ANALISIS
5
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.
(8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan
Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima
keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota
dan bupati/wali kota tidak dapat menerima
keputusan pembatalan peraturan bupati/wali
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh
ketentuan
peraturan
perundang-undangan,
bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan
kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas)
Hari sejak keputusan pembatalan Perda
Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota
diterima.
Pasal 251 ini harus diperjelas karena bagaimana
pemerintah pusat menjalankan kewenangan
tersebut jika hingga saat ini masih banyak Perda
bermasalah. Perlu diperjelas juga masalah
pengaturan instrumen pembatalan Perda
sehingga
tidak
menghambat
efektivitas
pengawasan Perda.
Matriks pembagian urusan pemerintahan
konkuren antara pemerintah pusat dan daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota pembagian
urusan pemerintahan bidang pendidikan pada UU
Pemda ini menimbulkan sejumlah permasalahan.
Khususnya pada pengaturan terkait pengalihan
kewenangan pengelolaan pendidikan menengah,
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yaitu SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten
atau kota ke pemerintah provinsi. Salah satu
pihak yang terkena imbas akibat diberlakukannya
kebijakan ini adalah guru honorer. Dengan
pengalihan kewenangan ini, berpengaruh kepada
tunjangan yang diterima guru honorer. Ada yang
mengalami penurunan jumlah tunjangan,
walaupun ada juga yang mengalami kenaikan.
Ada beberapa guru honorer yang menyampaikan
bahwa kabupaten atau kota mereka memberikan
tunjangan lumayan tinggi. Namun begitu
kewenangan pendidikan menengah
diambil
provinsi, karena provinsi terpaksa memukul rata,
jadi akhirnya tunjangannya turun. Permasalahan
terkait sekolah inklusi, atau sekolah anak
berkebutuhan khusus. Penanganan sekolah
inklusi merupakan kewenangan pemerintah
provinsi. Namun di satu sisi, untuk sekolah inklusi
tingkat SD dan SMP merupakan kewenangan
kabupaten atau kota. Sehingga perlu adanya
koordinasi antara pemprov dan pemkab atau
pemkot, terkait keberlangsungan pendidikan
anak didik berkebutuhan khusus, yang
melanjutkan pendidikan dasar ke pendidikan
menengah. Jangan sampai dengan tanggung
jawab besar ini, tugas utama pemerintah provinsi
untuk menangani anak didik disabilitas menjadi
terabaikan. UU No. 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, tidak menginginkan ada
anak didik putus sekolah. Karena kewajibannya
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mereka bersekolah 12 tahun. Ini menimbulkan
persoalan berikutnya, jika koordinasinya tidak
dituntaskan. Sejumlah persoalan ini yang harus
kita selesaikan bersama.
Secara umum
kabupaten dan kota tidak terbebani dari sisi
anggaran. Namun bagi kabupaten atau kota yang
telah mempunyai kebijakan untuk pendidikan
dasar hingga menengah, hal ini ini bisa menjadi
masalah tersendiri.
Belum tentu, kebijakan
provinsi untuk pendidikan menengah, tidak inline
dengan kebijakan pendidikan dasar kabupaten
atau kota. Ini betul-betul harus disinergikan, dan
diselesaikan. Langkah yang harus segera diambil
adalah koordinasi, serta perlu adanya kebijaksaan
Menteri Dalam Negeri dalam konteks pembagian
tugas antara kewenangan provinsi dan
kewenangan kabupaten dan kota agar peraturan
perundang-undangan terkait tetap konsisten dan
tidak menimbulkan masalah baru.
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10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
NO
1
1.

PASAL
2
Pasal 1, 2, 3

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
Kesesuaian dengan
Rumusan
sistematika dan
teknik penyusunan
Peraturan

ANALISIS

-

5
Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, pada No. 98 ketentuan umum berisi:
a. Batasan pengertian atau definisi;
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1

2
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INDIKATOR
3
4
Perundanganundangan

ANALISIS

-

-

-

5
b. Singkatan atau akronim yang dituangkan
dalam batasan pengertian atau definisi; dan
c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku
bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya
antara lain ketentuan yang mencerminkan
asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan
tersendiri dalam pasal atau bab.
Kemudian pada No. 109:
a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup
umum ditempatkan lebih dahulu dari yang
berlingkup khusus;
b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di
dalam materi pokok yang diatur ditempatkan
dalam urutan yang lebih dahulu; dan
c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan
pengertian di atasnya diletakkan berdekatan
secara berurutan.
Pada No. 110 materi pokok yang diatur
ditempatkan langsung setelah bab ketentuan
umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab,
materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal
atau beberapa pasal ketentuan umum.
Seharusnya Pasal 1, 2 dan 3 tidak perlu dijadikan
pasal tersendiri, tetapi dijadikan satu karena
memuat asas, maksud dan tujuan sesuai lampiran
II UU Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. 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.

REKOMENDSI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8
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NO

PASAL

1
2.

2
Pasal
ayat(1)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
5 Kejelasan
Kejelasan Rumusan
Rumusan

ANALISIS
5
Pasal 5 ayat (1) Keinsinyuran mencakup disiplin teknik:
a. kebumian dan energi;
b. rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;
c. industri;
d. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
e. pertanian dan hasil pertanian;
f. teknologi kelautan dan perkapalan; dan
g. aeronotika dan astronotika.
Sedangkan yang melalukan uji profesi dan sertifikasi
adalah dari Badan Kejuruan Persatuan Insinyur
Indonesia (PII)/Himpunan Keprofesian. Menurut
website PII, badan kejuruan PII yang dinaungi oleh PII
hanya ada 13, yaitu BK Mesin, BK Teknologi
Pertambangan, BK Sipil, BK Teknik Kelautan, BK Teknik
Fisika, BK Teknik Geodesi, BK Teknik Kedirgantaraan,
BK Perminyakan, BK Teknik Kelautan, BK Kimia, BK
Teknik Industri, BK Elektro, dan BK Pertanian. Bila
ditinjau dari disiplin ilmunya, 13 BK-PII memang sudah
mencakup seluruh disiplin keilmuan teknik seperti
yang dipaparkan di atas. Namun masih ada beberapa
jurusan yang belum dinaungi oleh BK yang ada di PII.
Lalu bagaimana dengan disiplin ilmu yang tidak
dinaungi oleh BK PII/Himpunan Keprofesian?
Disisi lain sebelum lahirnya PII, sudah ada himpunan
keprofesian seperti GAPENSI, IAI, INKINDO,
INTAKINDO, KADIN, dan LPJK yang selama ini sudah
menjalankan
praktek-praktek
keprofesian.
Dibentuknya PII (didukung penuh oleh UU
Keinsinyuran), maka seolah-olah posisi dari himpunan
keprofesian tersebut berada dibawah PII. Hal

REKOMENDSI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8
V
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NO

PASAL

1

2

3.

Pasal
ayat(2)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

5 Kejelasan
Rumusan

Kejelasan Rumusan

ANALISIS
5
demikian
dikhawatirkan
akan
menimbulkan
perselisihan antara PII dengan himpunan-himpunan
keprofesian tersebut. Memang secara hukum saat ini
posisi PII sangat kuat karena adanya payung hukum
berupa UU Keinsinyuran.
Pertanyannya sekarang adalah, apakah himpunanhimpunan keprofesian yang sudah ada sebelum PII
lahir tersebut dengan senang hati menerima “dibawah
naungan” dari PII?
Apabila himpunan-himpunan keprofesian yang ada
saat ini bisa menerima “dibawah naungan PII”, maka
secara organisasi harus merubah segala ketentuan
yang ada menyesuaikan ketentuan yang berlaku
dalam PII. Hal ini harusnya diperjelas pada Pasal 5
ayat(1) agar tidak timbul masalah.
Pasal 5 ayat(2) menyatakan bahwa Keinsinyuran
mencakup bidang:
a. pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi;
b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
komersialisasi;
c. konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi;
d. teknik dan manajemen industri, manufaktur,
pengolahan, dan proses produk;
e. ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral;
f. penggalian, penanaman, peningkatan, dan
pemuliaan sumber daya alami; dan
g. pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan
pemeliharaan aset.
Mencermati Pasal ini, permasalahan yang mungkin
bisa terjadi salah satunya adalah dalam bidang

REKOMENDSI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

V
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
pendidikan yang harus diperjelas. Hal ini mengingat
dalam UU Keinsinyuran juga mencakup pendidikan
dan pelatihan teknik/teknologi.
Pertanyannya sekarang adalah, apakah semua guru
SMK, dosen Teknik harus menyandang gelar profesi
“Insinyur”? Hal ini mungkin akan menjadi
permasalahan yang sangat serius apabila sampai
terjadi ada seorang guru teknik atau dosen teknik
yang tersandung masalah hukum karena melakukan
praktek keinsinyuran sedangkan yang bersangkutan
belum memiliki gelar insinyur. Selain itu,
permasalahan lain yang mungkin terjadi adalah
adanya penyedia jasa konsultansi/konstruksi yang
terjerat hukum karena produk yang dihasilkan bukan
hasil dari seorang insinyur. Seharusnya pemerintah
dapat mengolah dan bersinergi dengan PII untuk
membuat kebijakan terkait profesi keinsinyuran
sehingga
tidak
menimbulkan
permasalahan
dikemudian hari.

REKOMENDSI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya sampai dengan PP No. 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
NO
1
1.

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
2
3
4
Pasal 63 ayat(1) Kejelasan
Kejelasan rumusan
huruf b, c
rumusan
Pasal 78
huruf e
Konsistensi (antar

ANALISIS
5
Pasal 78 huruf e dijelaskan bahwa pemerintah hanya
mengevaluasi kinerja pendidikan, dan pada Pasal 79
ayat(1) huruf a, b, c, dan d yang menegaskan bahwa
tugas evaluasi hasil belajar itu dilakukan oleh satuan

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
V
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NO

PASAL

1

2
Pasal 79 ayat(1)
huruf a, b, c, d

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
pasal)

ANALISIS
5
pendidikan. Namun jika dilihat pada Pasal 63 ayat(1)
huruf b dan c yang menyatakan bahwa penilaian hasil
belajar dilakukan satuan pendidikan dan pemerintah.
Hal inilah yang menimbulkan kontradiksi yang dapat
menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat
sebagai pengguna jasa layanan pendidikan.
Sebenarnya yang berhak melakukan penilaian hasil
belajar peserta didik itu siapa? Pendidik dalam satuan
pendidikan, pemerintah atau kedua-duanya? Masalah
pengaturan tugas terkait evaluasi kinerja maupun hasil
belajar dalam pasal – pasal tersebut harus jelas.
UU Sisdiknas Pasal 58 ayat 1 dijelaskan bahwa evaluasi
hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik
untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan
hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
Sedangkan dalam PP Standar Nasional Pendidikan,
Pasal 63 ayat 1 ditegaskan bahwa penilaian hasil
belajar dilakukan oleh tenaga pendidik, satuan
pendidikan dan pemerintah. Dari kedua aturan
tersebut tampak jelas adanya inkonsistensi dalam
pembagian peran/wewenang yang berkaitan dengan
evaluasi (penilaian) hasil belajar antara satuan
pendidikan dan pemerintah.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

189

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
NO

PASAL

1
1.

2
Pasal
ayat(1)
Pasal 15

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
14 Kejelasan Rumusan Kejelasan rumusan

ANALISIS
5
Pasal 14 ayat(1) menyatakan bahwa
Pendidikan keagamaan Islam berbentuk
pendidikan diniyah dan pesantren.
Pasal 15 menyatakan bahwa Pendidikan
diniyah formal menyelenggarakan
pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber
dari ajaran agama Islam pada jenjang
pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi.
Pernyataan Pasal 14 ayat(1) dan Pasal
15 hendaknya lebih diperjelas lagi
mengenai istilah tertentu, seperti kata
“formal”,
pengertian
“diniyah”,
sehingga sifatnya tidak ambigu dan
menimbulkan multitafsir.

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7
V

CABUT
8

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
NO
1
1.

PASAL
2
Pasal 1 angka 6

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan Rumusan Kejelasan Rumusan

ANALISIS
5
Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa
Menteri
adalah
menteri
yang
menangani urusan pemerintahan di
bidang pendidikan.
Harus jelas penggunaan kata menteri

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7
V

CABUT
8
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NO

PASAL

1

2

2.

Pasal 2 ayat(1)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan Rumusan Kejelasan Rumusan
Konsistensi (antar
pasal)

ANALISIS
5
pada pasal ini karena menteri pada
Kabinet Kerja yang menangani bidang
pendidikan ada 2(dua), yaitu Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan dan
Menteri
Riset,
Tehnologi
dan
Pendidikan Tinggi.
Pasal 2 ayat(1) menyatakan bahwa
Pendanaan
pendidikan
menjadi
tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat.
Masalah pendanaan pendidikan pada
pasal di atas harus jelas dan pernyataan
Pasal 2 ayat(1) bertentangan dengan
Pasal 31 dan Pembukaan alinia 4 UUD
NRI Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa tanggung jawab negara dalam
mencerdaskan bangsa termasuk dalam
hal pendidikan.

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7

CABUT
8

V

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru beserta perubahannya sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor No. 19 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
NO
1
1.

PASAL
2
Pasal 4 - 13

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
Kejelasan Rumusan
Rumusan

ANALISIS
5
Pasal 4 – 13 mengatur masalah
sertifikasi guru yang harus diperjelas
bagaimana dengan guru honor?

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7
V

CABUT
8
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NO
1
2.

PASAL
2
Pasal 14 - 31

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
Kejelasan Rumusan
Rumusan

ANALISIS
5
Pasal 14 - 31 mengatur masalah
sertifikasi,
tunjangan
maupun
penghargaan bagi guru, hal ini harus
diperjelas bagaimana dengan guru
honor yang kadangkala di daerah
terpencil pun beban dan tanggung
jawab kerjanya sama dengan guru
PNS?

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7
V

CABUT
8

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
NO
1
1.

PASAL
2
Pasal 7 ayat(6)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan Rumusan Kejelasan Rumusan

ANALISIS
5
Pasal 7 ayat(6) menyatakan bahwa
Ketentuan mengenai pelaksanaan
program wajib belajar yang diatur
oleh pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) termasuk
kewenangan memberikan sanksi
administratif kepada warga negara
Indonesia yang memiliki anak berusia
7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima
belas) tahun yang tidak mengikuti
program wajib belajar.
Pasal 7 ayat(6) terkait program wajib
belajar harus jelas diubah disesuaikan
dengan Nawacita Presiden Jokowi

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7
V

CABUT
8
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7

CABUT
8

menjadi 12 tahun.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
NO
1
1

PASAL
2
Pasal 33

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
Kejelasan rumusan
rumusan

ANALISIS
5
Pasal 33 menyatakan tentang wajib
kerja dosen, bahwa:
(1)
Dalam
keadaan
darurat,
Pemerintah dapat memberlakukan
ketentuan wajib kerja kepada
dosen dan/atau warga negara
Indonesia lain yang memenuhi
kualifikasi akademik dosen dan
kompetensi untuk melaksanakan
tugas sebagai dosen di daerah khusus
di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(2) Keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan
situasi luar biasa yang mengakibatkan
kelangkaan dosen di daerah khusus
sehingga proses penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi tidak
dapat terlaksana secara normal sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7
V

CABUT
8
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7

CABUT
8

(3) Warga negara yang dapat
ditugaskan wajib kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. orang yang memiliki kualifikasi
akademik magister atau doktor;
atau;
b. orang yang memiliki keahlian
dengan prestasi luar biasa dan
mendapat pelatihan kependidikan,
yang kesetaraan jabatan akademiknya
ditetapkan oleh penyelenggara
pendidikan tinggi atau satuan
pendidikan tinggi penerima.
(4)
Wajib
kerja
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelaksanaan tugas sebagai dosen
paling lama 2 (dua) tahun.
(5) Penugasan warga negara sebagai
dosen dalam rangka wajib kerja
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(6) Warga negara yang ditugaskan
menjalani wajib kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memperoleh
tunjangan wajib kerja setara dengan
tunjangan
profesi,
tunjangan
fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional, tunjangan khusus,
dan/atau tunjangan kehormatan bagi
professor selama menjalankan tugas
194

NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
sebagai
dosen
sesuai
dengan
penetapan
kesetaraan
jabatan
akademik.
Program wajib kerja dosen ini harus
jelas berlaku untuk dosen PTN dan
PTS atau dua-duanya.

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7

CABUT
8

17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
NO
1
1.

2.

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
2
3
4
Pasal 1 angka Kejelasan rumusan Kejelasan rumusan
6

Pasal 1 angka
9

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan Rumusan

ANALISIS
5
Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa
Kementerian adalah Kementerian
Pendidikan Nasional.
Pasal ini diubah agar jelas karena sejak
pemerintahan
dibawah
Presiden
Jokowi
Tahun 2015, pendidikan
kedinasan dibawah pengawasan dan
koordinator
Kementerian
Riset,
Tehnologi dan Pendidikan Tinggi.
Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa
Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan
nasional. Hal ini harus diperjelas
dengan perubahan menjadi menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang ristek,

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7
V

CABUT
8

V
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
tehnologi dan pendidikan tinggi.

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7

CABUT
8

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta perubahannya sampai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
NO

PASAL

1
1.

2
Pasal 220B
ayat(1)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
Kejelasan Rumusan
Rumusan

ANALISIS
5
Pasal 220B ayat(1) ini menyatakan
bahwa
Pengelolaan
keuangan
Universitas Indonesia, Universitas
Gadjah Mada, Institut Teknologi
Bandung, Institut Pertanian Bogor,
Universitas
Sumatera
Utara,
Universitas Pendidikan Indonesia, dan
Universitas Airlangga, menerapkan
pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum. Harus diperjelas
badan
layanan
umum
yang
bagaimana dan seperti apa sehingga
tidak menimbulkan multitafsir.

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7
V

CABUT
8
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NO
1

19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
REKOMENDSI
ASAS
INDIKATOR
TETAP
UBAH
2
3
4
5
6
7

1.

Pasal 1 angka Kejelasan Rumusan
12

Kejelasan Rumusan

2.

Pasal 1 angka Kejelasan Rumusan
20

Kejelasan Rumusan

3.

Pasal 1 angka Kejelasan Rumusan
23

Kejelasan Rumusan

Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa
Akademi Komunitas adalah Perguruan
Tinggi
yang
menyelenggarakan
pendidikan vokasi setingkat diploma
satu dan/atau diploma dua dalam satu
atau
beberapa
cabang
ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi
tertentu yang berbasis keunggulan
lokal
atau
untuk
memenuhi
kebutuhan khusus.
Harus diperjelas pasal ini terkait
rumusan maksud akademi komunitas,
berbasis keunggulan lokal maupun
kebutuhan khusus yang bagaimana
dan seperti apa?
Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa
Kementerian
adalah
perangkat
pemerintah yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.
Hal ini harus diubah agar jelas
menjadi
Kementerian
Ristek,
Tehnologi dan Pendidikan Tinggi.
Pasal 1 angka 23 menyatakn bahwa
Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.
Pasal harus diperjelas dengan diubah
menjadi Menteri Ristek, Tehnologi dan

CABUT
8

V

V

V
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7

CABUT
8

Pendidikan Tinggi.

20. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi
NO
1
1

2.

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
2
3
4
Pasal 10 huruf Kejelasan rumusan Konsistensi (antar
b
ketentuan)

Pasal 10 huruf Kejelasan rumusan
c

Kejelasan rumusan

ANALISIS
5
Rumusan Kalimat “...penyelarasan
dunia pendidikan dan dunia kerja”
muncul di Pasal 10 huruf b ini,
sedangkan di Pasal 3 yang mengatur
fungsi kementerian riset, teknologi,
dan pendidikan tinggi secara
keseluruhan, pada huruf a tidak
mengatur
mengenai
fungsi
“penyelarasan dunia pendidikan dan
dunia kerja”.
Jadi
tidak
konsisten
antara
ketentuan dalam Pasal 3 huruf a
dengan Pasal 10 huruf b.
Ketentuan
ini
lebih
sesuai
dimasukkan dalam tugas dan fungsi
dari Ditjen Kelembagaan Ilmu
Pengetahuan,
Teknologi,dan
Pendidikan Tinggi.
Ketentuan Pasal 10 huruf c:
“perumusan,
koordinasi,
dan

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7
V

CABUT
8

V
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
pelaksanaan kebijakan di bidang
sistem penjaminan mutu internal
pendidikan tinggi” lebih sesuai
dimasukkan dalam fungsi Ditjen
Kelembagaan Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
agar jelas. (Pasal 13)

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7

CABUT
8

21. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
NO
1
1.

PASAL
2
Pasal 16
huruf c

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
Kejelasan rumusan
rumusan

ANALISIS
5
Perlu diperjelas penggunaan kata asing
seperti
“teaching factory“ dan
“technopark” pada kalimat fasilitasi
pembangunan teaching factory dan
technopark di lingkungan Sekolah
Menengah Kejuruan.

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
7
V

CABUT
8

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
NO
1
1.

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
2
3
4
Pasal 15 huruf d Kejelasan rumusan Kejelasan rumusan

ANALISIS
5
Kalimat “Sumber lain yang sah”

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
7
8
V
199

NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
harus diperjelas sehingga tidak
menimbulkan multitafsir.

TETAP
6

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
7
8
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BAB IV
ANALISIS DAN 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 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan dan asas materiil khusus yang harus menjiwai suatu
peraturan perundang-undangan. 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 merupakan bagian dari sistem hukum
nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
6) Asas Bhinneka 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.
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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 peraturan
perundang-undangan (jika ada) menjadi variabel penilaian terhadap ketentuan pasal yang
ada dalam masing-masing peraturan perundang-undangan(PUU) terkait dengan masalah
sistem pendidikan nasional. Dari variabel tersebut diturumkan lagi menjadi beberapa
indikator penilaian, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi terhadap ketentuan pasal
dimaksud.
Dari 22(duapuluh dua) PUU terkait sistem pendidikan nasional yang dianalisis,
seluruhnya masih terdapat ketentuan pasal yang tidak sesuai dengan asas materiil. Berikut
data hasil penilaian PUU terkait masalah sistem pendidikan nasional, yang ditinjau dari
dimensi kesesuaian norma dengan asas materiil:
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Tabel 3
Penilaian Terhadap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

1.

Pasal 6
ayat(1)

Keadilan

2.

Pasal 7
ayat(2)

Pengayoman

3.

Pasal 9

Pengayoman

4.

Pasal 12

Pengayoman

Peluang yang sama
bagi setiap warga
negara
terhadap
akses pemanfaatan
sumber daya

ANALISIS
5

Pasal 6 ayat(1) menyatakan bahwa Setiap warga
negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas
tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
Pasal ini sebaiknya diubah sesuai Nawacita kelima
dari Presiden Jokowi melalui program wajib belajar
12 tahun, yaitu usaha meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia dengan
Program “Indonesia
Pintar” wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.
Jaminan terhadap Pasal 7 ayat(2) menyatakan bahwa orang tua dari
keberlanjutan
anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan
generasi kini dan pendidikan dasar kepada anaknya. Hal ini jelas
generasi yang akan bertentangan dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945
datang
yang mengatur tentang kewajiban negara dalam
bertanggung jawab terhadap pendidikan setiap warga
negaranya.
Jaminan terhadap Pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban
keberlanjutan
memberikan dukungan sumber daya dalam
generasi kini dan penyelenggaraan pendidikan.
generasi yang akan
datang
Jaminan terhadap Pasal 12 ayat(2) berbunyi: Setiap peserta didik

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
V

V

V

V
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ayat(2)

5.

Pasal 53

Ketertiban
dan
Kepastian
Hukum

ANALISIS
5

keberlanjutan
berkewajiban:
generasi kini dan a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin
generasi yang akan keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
datang
b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan
pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal ini seakan-akan melepaskan tanggung jawab
negara
terhadap
masalah
pendidikan
dan
melimpahkan kepada peserta didik sebagai warga
negara yang seharusnya dilindungi dan diberikan
pengayoman termasuk dalam hal pendidikan.
Kejelasan aturan Pasal 53 ini mengatur tentang badan hukum
dalam
pendidikan. Pasal ini mencerminkan privatisasi/
penyelesaian
otonomi
pendidikan
di
Indonesia
yang
konflik
mengindikasikan semakin melemahnya peran negara
dalam melaksanakan sektor pelayanan publik. Padahal
UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan telah dicabut dengan Putusan MK No. 1114-21-126-136/PUU-VII/2009
karena
dianggap
melepaskan tanggung jawab negara terhadap
pendidikan warga negaranya sehingga seharusnya
Pasal 53 ini pun dicabut atau dihapuskan tetapi pada
kenyataannya belum dicabut, hal ini menunjukkan
sejak awal pemerintah memang berniat melepaskan
tanggung jawab pendidikan pada mekanisme pasar.
Pemerintah hanya akan menanggung pendidikan
dasar saja. Pendidikan jIka dilepaskan pada
mekanisme pasar yang terjadi tidak akan ada lagi
keadilan dan pemerataan pendidikan. Akses

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8

V
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8

pendidikan terbuka luas hanya bagi masyarakat kaya.
Padahal di negara-negara bebas pun, persoalan
pendidikan menjadi tanggung jawab negara.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
5
1.
Pasal
11 Keseimbangan Mengedepankan Pasal 11 ayat(5) menyatakan bahwa belanja negara
ayat (5)
, Keserasian,
dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
prinsip kehatidan
Pada penjelasan Pasal ini juga dijabarkan belanja
hatian
Keselarasan

negara untuk kebutuhan pendidikan yang harus hatihati dalam perhitungan kalkulasi keuangan,
pembagian maupun pelaksanaannya.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
5
Pasal 8
Ketertiban
Kejelasan aturan
Pasal 8 menyatakan bahwa Guru wajib memiliki
1.
dan
Kepastian
Hukum

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
V

mengenai
koordinasi

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
V

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8 di atas, diperjelas dalam PP No. 74 Tahun 2008
tentang Guru, bahwa kompetensi pedagogik
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8

merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan
pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya
meliputi: pemahaman wawasan atau landasan
kependidikan; pemahaman terhadap peserta didik;
pengembangan kurikulum atau silabus; perancangan
pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran yang
mendidik dan dialogis; pemanfaatan teknologi
pembelajaran;
evaluasi
hasil
belajar;
dan
pengembangan peserta didik untuk kualifikasi
akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana
atau program diploma empat, yang dalam PP No. 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Pasal 29 ayat 2 mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimilikinya. Guru yang sejahtera akan
mempunyai
banyak
kesempatan
untuk
mengembangkan diri dan sudah dapat dipastikan
mereka akan terpanggil secara moral untuk
konsentrasi
dan
mendedikasikan
dirinya
meningkatkan mutu pendidikan nasional sesuai
tujuan pendidikan nasional yang dengan sendirinya
akan terwujud. Sedangkan proses sertifikasi guru
diberlakukan sebagai salah satu syarat mendapatkan
tunjangan profesi, tetapi dengan metode dan teknik
yang cepat dan akurat. Tidak perlu guru/dosen
diribetkan dengan urusan tetek bengek administrasi
sertifikasi ataupun harus mengikuti diklat yang
pelaksanaannya juga kurang begitu serius.
Kalau pemerintah punya niat baik ingin
mensejahterakan guru, sebaiknya dinaikkan saja
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8

dengan kebijakan khusus Presiden, misalnya dengan
dinaikkan setiap tahun secara bertahap, tanpa harus
melalui persyaratan yang rurnit.
Pemerintah
seharusnya berani meniru Jepang, China, Malaysia,
dan negara lainnya yang berani menggaji tinggi para
guru demi kemajuan pendidikan bangsanya.

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
1.

Pasal 1
angka 1

Keseimbangan,
Mengedepankan
Keserasian, dan fungsi
Keselarasan
kepentingan
umum

ANALISIS
5

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perpustakaan
adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya
cetak, dan/atau karya rekam secara profesional
dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan
pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan
rekreasi para pemustaka. Seharusnya Pasal ini
ditambahkan bahwa perpustakaan wajib dikepalai
oleh tenaga pustakawan agar perpustakaan dalam
melakukan pelayanan publik dapat lebih profesional,
karena dalam prakteknya kepala perpustakaan pada
instansi pemerintah maupun non, sekolah ataupun
perguruan tinggi cenderung bukan pustakawan karena
terbentur masalah sumber daya manusia dan
anggaran.

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
V
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5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
5
1.

Pasal 1 - 69

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Tindakan atas
peraturanperaturan yang
bertentangan
atau tumpang
tindih.

UU Badan Hukum Pendidikan ini tidak memenuhi
asas-asas dalam Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sehingga UU ini tidak berlaku
karena: menjadikan pendidikan nasional diserahkan
sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa adanya
perlindungan dari negara sehingga MK batalkan UU
BHP; UU BHP inkonstitusional, seluruh materi UU
ini otomatis batal dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;
UU BHP
bertujuan agar
pendidikan formal yang menjadi tugas dan tanggung
jawab pemerintah di Indonesia akan dialihkan ke
Badan Hukum Pendidikan Pemerintah(BHPP) dan
Badan
Hukum
Pendidikan
Pemerintah
Daerah(BHPPD);
hal ini bertentangan dengan
Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945; BHPP dan BHPPD
dapat pailit dan negara tidak bertanggung jawab;
dasar hukum pembentukan: Pasal 53 ayat(1) UU
Sisdiknas memuat frase badan hukum pendidikan
dalam pasal tersebut harus dimaknai sebagai sebutan
fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai
bentuk badan hukum tertentu.

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
V
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
1.

Pasal 43
ayat(2)

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Kejelasan sanksi
terhadap
pelanggaran
Transparansi/
keterbukaan
Akuntabilitas
pengelolaan

ANALISIS
5

Pasal 43 ayat(2) menyatakan bahwa selain sumber
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah dan pemerintah daerah
dapat
memberikan dukungan dana dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
Pada
pasal
ini
perlu
ditambahkan
pengawasan/pemeriksaan keuangan dan sanksi bagi
pelanggar transparan keuangan dana Pramuka agar
tercipta transparansi dan kepastian hukum bagi
pelaksanaan kegiatan gerakan kepramukaan.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
V

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
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1.

Pasal 50,
62-65, 73,
74, 76, 84,
86, 88, 90

Kebangsaan

Pembatasan
keikutsertaan
pihak asing
Peningkatan
kemandirian
bangsa
Peningkatan
kesejahteraan
bangsa
Pengutamaan
kepemilikan dan
peranan nasional

Pasal–pasal ini mencerminkan substansi titipan
produk liberal pemerintah Indonesia yang menjadi
anggota WTO tahun 1994(World Trade Organization),
tunduk pada aturan GATS(General Agreement on
Trade In Service), perjanjian tersebut terdapat 12
sektor jasa yang dimasukkan dalam komoditas
perdagangan jasa internasional, termasuk pendidikan.
Inilah awal kran komersialisasi dan liberalisasi
pendidikan nasional dalam wujud penetrasi asing.
Reformasi Pendidikan Tinggi (Higher Education
Reform) menjadi isu yang sangat krusial di Indonesia
pasca tahun 1998. Jika ditarik pada level global, isu ini
juga menjadi isu yang berkembang di negara-negara
Asia Timur dan Asia Tenggara lainnya (Mok, 2010),
serta Afrika (Mamdani, 2007). Wacana yang
ditawarkan oleh Bank Dunia dan WTO ini menjadi
rujukan banyak negara untuk melakukan perubahanperubahan aturan tentang pendidikan tinggi di negara
mereka, pada intinya melakukan pelepasan tanggung
jawab
negara
terhadap
pendidikan
dan
menyerahkannya pada mekanisme pasar. Konsekuensi
dari pelepasan tanggung jawab negara adalah
pembebanan tanggung jawab masyarakat dalam
membiayai pendidikan. Dalam konteks pembebanan
tanggung jawab kepada mahasiswa, berpotensi
menutup akses mereka yang tidak mampu untuk
masuk ke perguruan tinggi. Padahal, akses terhadap
pendidikan adalah amanah konstitusi (Pasal 31 UUD
NRI Tahun 1945). Mengakibatkan biaya kuliah tidak
terjangkau oleh masyarakat yang miskin dan bodoh,
sehingga pendidikan tidak dapat membebaskan
mereka dari kemiskinan sebagaimana diamanahkan
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

V
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8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
5
1.

Pasal 1
angka 9

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Tindakan
atas
peraturanperaturan
yang
bertentangan
atau
tumpang
tindih

Menurut Pasal 1 angka 9: dokter adalah dokter,
dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis
lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di
luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah. Keberadaan
dokter layanan primer dalam UU Pendidikan
Kedokteran menjadi penghambat pemenuhan hak
konstitusional masyarakat atas pelayanan kesehatan
yang dijamin dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945.
Sebab UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran hanya mengenal dokter dan dokter
spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dan
dokter layanan primer tidak memiliki pengakuan
dalam hal kompetensi profesi, legalitas, prosedur
formal syarat registrasi, perizinan dan gelar profesi.
Pada prakteknya dokter yang berstatus DLP(dokter
layanan primer) yang berhak berpraktik di
masyarakat. Dokter juga wajib mengikuti pendidikan
uji kompetensi lagi dengan biaya mahal guna menjadi
DLP. Keadaan ini dapat mengurangi kredibilitas dan
profesionalisme pelayanan kesehatan oleh dokter
kepada masyarakat.

REKOMENDSI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
V
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
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1.

Lampiran
UndangUndang
Nomor 23
Tahun 2014
tentang
Pemerintahan
Daerah Angka
I huruf A
Nomor 1
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pendidikan

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Kejelasan aturan Kebijakan pengalihan pengelolaan pendidikan menengah
dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah
mengenai
Provinsi memberikan dampak. Salah satu pihak yang
koordinasi
terkena imbas akibat diberlakukannya kebijakan ini adalah

V

guru honorer. Dengan pengalihan kewenangan ini,
berpengaruh kepada tunjangan yang diterima guru
honorer. Ada yang mengalami penurunan jumlah
tunjangan, walaupun ada juga yang mengalami kenaikan.
Guna memenuhi kebutuhan gaji honorer ini, pada sekolahsekolah yang semula serba gratis, kemudian menjadi ada
pungutan atau iuran. Alasan pihak sekolah perlu waktu dan
proses adaptasi birokrasi akibat pengalihan dana
pendidikan dari pemda kabupaten/ kota ke pemda provinsi.
Pemerintah kabupaten atau kota tidak dapat lagi
mengalokasikan dana untuk pendidikan menengah, dan
tidak dapat mewujudkan kurikulum muatan lokal yang
memperhatikan kekhususan dan keragaman. Terkait
sekolah inklusi atau sekolah anak berkebutuhan khusus,
penanganan sekolah inklusi merupakan kewenangan
Pemerintah Provinsi. Namun di satu sisi, untuk sekolah
inklusi tingkat SD dan SMP merupakan kewenangan
kabupaten atau kota Sehingga, perlu adanya koordinasi
antara pemprov dan pemkab atau pemkot, terkait
keberlangsungan pendidikan anak didik berkebutuhan
khusus, yang melanjutkan pendidikan dasar ke pendidikan
menengah. Koordinasi dan sinkronisasi perlu dioptimalkan.
Seperti pengalihan hal baru dari SMA ke SMK menjadi
wewenang kabupaten/ kota kemudian dialihkan ke Dinas
Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia. Pengalihan
kewenangan SMA dan SMK ini memerlukan koordinasi yang
intensif antara pemerintah kabupaten atau kota dengan
pemerintah provinsi. Secara umum kabupaten dan kota
tidak terbebani dari sisi anggaran. Namun bagi kabupaten
atau kota yang telah mempunyai kebijakan untuk
pendidikan dasar hingga menengah, hal ini ini bisa menjadi
masalah tersendiri.
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10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
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1.

Pasal 5
ayat(1)

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Kejelasan aturan
mengenai
koordinasi

Pasal 5 ayat(1) Keinsinyuran mencakup disiplin teknik:
a. kebumian dan energi;
b. rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;
c. industri;
d. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
e. pertanian dan hasil pertanian;
f. teknologi kelautan dan perkapalan; dan
g. aeronotika dan astronotika.
Uji profesi dan sertifikasi dilakukan oleh Badan Kejuruan
Persatuan Insinyur Indonesia (PII)/Himpunan Keprofesian.
Menurut website PII, badan kejuruan PII yang dinaungi oleh
PII hanya ada 13, yaitu BK Mesin, BK Teknologi
Pertambangan, BK Sipil, BK Teknik Kelautan, BK Teknik
Fisika, BK Teknik Geodesi, BK Teknik Kedirgantaraan, BK
Perminyakan, BK Teknik Kelautan, BK Kimia, BK Teknik
Industri, BK Elektro, dan BK Pertanian. Bila ditinjau dari
disiplin ilmunya, 13 BK-PII memang sudah mencakup
seluruh disiplin keilmuan teknik seperti yang dipaparkan
diatas. Namun masih ada beberapa jurusan yang belum
dinaungi oleh BK yang ada di PII. Disisi lain sebelum lahirnya
PII, sudah ada himpunan keprofesian seperti GAPENSI, IAI,
INKINDO, INTAKINDO, KADIN, dan LPJK yang selama ini
sudah menjalankan praktek-praktek keprofesian. Lahirnya
PII (didukung penuh oleh UU Keinsinyuran), maka seolaholah posisi dari himpunan keprofesian tersebut berada
dibawah PII. Hal demikian dikhawatirkan akan
menimbulkan perselisihan antara PII dengan himpunanhimpunan keprofesian tersebut. Memang secara hukum
saat ini posisi PII sangat kuat karena adanya payung hukum
berupa UU Keinsinyuran. Apabila himpunan-himpunan
keprofesian yang ada saat ini bisa menerima “dibawah
naungan PII”, maka secara organisasi harus merubah segala
ketentuan yang ada menyesuaikan ketentuan yang berlaku
dalam PII. Hal ini yang mungkin akan menjadi
permasalahan.

V
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2.

Pasal 5
ayat(2)

Keseimbangan,
Mengedepankan
Keserasian, dan prinsip kehatiKeselarasan
hatian

Pasal 5 ayat(2) Keinsinyuran mencakup bidang:
a. pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi;
b.
penelitian,
pengembangan,
pengkajian,
dan
komersialisasi;
c. konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi;
d. teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan,
dan proses produk;
e. ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral;
f. penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan
sumber daya alami; dan
g. pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan
pemeliharaan aset.
Mencermati pasal di atas, permasalahan yang mungkin bisa
terjadi salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Hal
ini mengingat dalam UU Keinsinyuran juga mencakup
pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi.
Apakah semua guru SMK, dosen Teknik harus menyandang
gelar profesi “Insinyur”?
Hal ini mungkin akan menjadi permasalahan yang sangat
serius apabila sampai terjadi ada seorang guru teknik atau
dosen teknik yang tersandung masalah hukum karena
melakukan praktek keinsinyuran sedangkan yang
bersangkutan belum memiliki gelar insinyur. Selain itu,
permasalahan lain yang mungkin terjadi adanya penyedia
jasa konsultansi/konstruksi yang terjerat hukum karena
produk yang dihasilkan bukan hasil dari seorang insinyur.
Harapan kedepan pemerintah dapat mengolah secara hatihati dan bersinergi dengan PII(Persatuan Insinyur
Indonesia) untuk membuat kebijakan terkait profesi
keinsinyuran sehingga tidak menimbulkan permasalahan di
kemudian hari.
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya sampai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
REKOMENDASI
ASAS
INDIKATOR
TETAP
UBAH CABUT
1
2
3
4
5
6
7
8
1.

2.

Pasal 63
ayat(1)
huruf b, c
Pasal 78
huruf e
Pasal 79
ayat 1
huruf a, b,
c, d

Ketertiban dan
Kepastian
hukum

Pasal 63
ayat 1

Ketertiban dan
Kepastian
hukum

Kejelasan aturan
mengenai
koordinasi

Kejelasan aturan
dalam
penyelesaian
konflik
Tindakan atas
peraturanperaturan yang
bertentangan
atau tumpang
tindih

Pasal 78 huruf e dijelaskan bahwa pemerintah hanya
mengevaluasi kinerja pendidikan, dan pada Pasal 79
ayat 1 huruf a, b, c, dan d yang menegaskan bahwa
tugas evaluasi hasil belajar itu dilakukan oleh satuan
pendidikan. Namun jika dilihat pada Pasal 63 ayat 1
huruf b dan c yang menyatakan bahwa penilaian hasil
belajar dilakukan satuan pendidikan dan pemerintah,
hal inilah yang menimbulkan kontradiksi yang dapat
menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat
sebagai pengguna jasa layanan pendidikan.
Sebenarnya yang berhak melakukan penilaian hasil
belajar peserta didik itu siapa? Pendidik dalam satuan
pendidikan, pemerintah atau kedua-duanya?
Pasal 63 ayat 1 ditegaskan bahwa penilaian hasil
belajar dilakukan oleh tenaga pendidik, satuan
pendidikan dan pemerintah. Sedangkan UU Sisdiknas
Pasal 58 ayat 1 dijelaskan bahwa evaluasi hasil belajar
peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk
memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil
belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dari
kedua aturan tersebut tampak jelas adanya
kontradiksi dalam pembagian peran/wewenang yang
berkaitan dengan evaluasi (penilaian) hasil belajar
antara satuan pendidikan dan pemerintah.

V

V
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
5
1.

Pasal 4 ayat
(7)

Kemanusiaan

Perlindungan,
Pemajuan,
Penegakan,
dan/atau
Pemenuhan HAM
(UUD NRI Tahun
1945)

Pasal 4 ayat(7) menyatakan bahwa Satuan pendidikan
yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban
membangun rumah ibadah agama lain selain yang
sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Dalam konteks otonomi sekolah, setiap sekolah umum
keagamaan berhak hanya menawarkan pelajaran
agama sesuai dengan ciri khasnya. Misalnya sekolah
Katolik berhak hanya menawarkan pelajaran agama
Katolik. Sekolah Kristen hanya menawarkan pelajaran
agama Kristen, sekolah Islam hanya menawarkan
pelajaran agama Islam. Akan tetapi sekolah tidak
berhak mewajibkan siswa-siswanya dari agama lain
mengikuti pelajaran agama sesuai dengan ciri khas
keagamaan sekolah yang bersangkutan. Misalnya
apabila sekolah Kristen atau Katolik menerima siswa
bukan Kristen-Katolik, sekolah tersebut tidak berhak
mewajibkan atau menekan orangtua untuk
mengizinkan anak mereka yang bukan Kristiani
mengikuti pelajaran agama Kristen-Katolik. Dalam
konteks pluralisme, apabila sekolah swasta dengan ciri
khas keagamaan memutuskan untuk membuka pintu
bagi anak dari pluralitas agama, pendirian orangtua
mereka masing-masing wajib dihormati. Itulah yang
namanya pluralisme. Maka seharusnya tidak menjadi
masalah, kalau sekolah dengan basis keagamaan
tertentu menerima pelajaran dan guru agama lain.

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
V
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
5
1.

Pasal 2
ayat(1)

Pengayoman

Jaminan terhadap
keberlanjutan
generasi kini dan
generasi yang
akan datang

Pasal 2 ayat (1): Pendanaan pendidikan menjadi
tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 31 UUD NRI
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan
pendidikan
termasuk
pendanaannya
menjadi
tanggung jawab negara.

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
V

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru beserta Perubahannya sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
REKOMENDASI
ASAS
INDIKATOR
TETAP
UBAH CABUT
1
2
3
4
5
6
7
8
1.

Pasal 1
ayat(30),
(31)

Keseimbangan,
Mengedepankan
Keserasian, Dan prinsip kehatiKeselarasan
hatian

Pasal ini terkait penyebutan istilah Kementerian dan
Menteri yang terkait dengan permasalahan guru,
sesuai dengan Kabinet Kerja Jokowi, yaitu
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri
adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
1.

Pasal 9
ayat(1)

Pengayoman

Jaminan terhadap
keberlanjutan
generasi kini dan
generasi yang
akan datang

ANALISIS
5

Pasal 9 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah
menjamin terselenggaranya program wajib belajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa
memungut biaya.
Pasal ini harus diubah, disesuaikan dengan Nawacita
kelima Presiden Jokowi, yaitu meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia dengan program Indonesia
Pintar, melalui Wajib Belajar 12 tahun bebas
pungutan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28C dan
31 UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan.

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
V
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
1.

Pasal 1
ayat(14)

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Kejelasan aturan
mengenai
koordinasi

2.

Pasal 1
ayat(15)

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Kejelasan aturan
mengenai
koordinasi

ANALISIS
5

Pasal 1 ayat(14): Departemen adalah departemen
yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang
pendidikan nasional.
Ayat ini harus diubah menjadi Kementerian Riset,
Tehnologi dan Pendidikan Tinggi, disesuaikan dengan
Kabinet Kerja Jokowi.
Pasal 1 ayat(15): Menteri adalah menteri yang
menangani urusan pemerintahan dalam bidang
pendidikan nasional.
Ayat ini harus diubah menjadi Menteri Riset,
Tehnologi dan Pendidikan Tinggi, disesuaikan dengan
Kabinet Kerja Jokowi.

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
V

V
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
5
1.

Pasal 1
ayat(6)

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Kejelasan aturan
mengenai
koordinasi

2.

Pasal 1
ayat(9)

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Kejelasan aturan
mengenai
koordinasi

Pasal 1 ayat(6): Kementerian adalah Kementerian
Pendidikan Nasional.
Ayat ini harus diubah menjadi Kementerian Riset,
Tehnologi dan Pendidikan Tinggi, disesuaikan dengan
Kabinet Kerja Jokowi.
Pasal 1 ayat(9): Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan nasional.
Ayat ini harus diubah menjadi Menteri Riset,
Tehnologi dan Pendidikan Tinggi, disesuaikan dengan
Kabinet Kerja Jokowi.

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
V

V

222

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta perubahannya sampai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
REKOMENDASI
ASAS
INDIKATOR
TETAP
UBAH CABUT
1
2
3
4
5
6
7
8
1.

Pasal 169
ayat(1)
huruf i

Pengayoman

Jaminan terhadap
keberlanjutan
generasi kini dan
generasi yang
akan datang

Pasal 169 ayat(1) huruf i: Peserta didik berkewajiban:
menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban.
Hal tersebut harus diubah karena salah satu
kewajiban negara adalah
menanggung biaya
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sesuai
Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.

V

19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
REKOMENDASI
ASAS
INDIKATOR
TETAP
UBAH CABUT
1
2
3
4
5
6
7
8
1.

Pasal 1
ayat(20)

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Kejelasan aturan
mengenai
koordinasi

2.

Pasal 1
ayat(23)

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Kejelasan aturan
mengenai
koordinasi

Pasal 1 ayat(20): Kementerian adalah perangkat
pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan
di bidang pendidikan.
Harusnya diubah menjadi Kementerian Riset,
Tehnologi dan Pendidikan Tinggi, disesuaikan dengan
Kabinet Kerja Jokowi.
Pasal 1 ayat(23): Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan. Harusnya diubah menjadi Menteri Riset,
Tehnologi dan Pendidikan Tinggi, disesuaikan dengan
Kabinet Kerja Jokowi.

V

V
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20. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
REKOMENDASI
ASAS
INDIKATOR
TETAP
UBAH CABUT
1
2
3
4
5
6
7
8
1.

Pasal 3
huruf a

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Tindakan atas
peraturanperaturan yang
bertentangan
atau tumpang
tindih

Pasal 3 huruf a: Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian
Riset,
Teknologi,
dan
Pendidikan
Tinggi
menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas
sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi,
sumber daya manusia serta sarana dan prasarana
pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan
pendidikan tinggi.
Harusnya ditambahkan “dan penyelarasan dunia
pendidikan dan dunia kerja.” Agar sesuai dengan
pernyataan pada Pasal 10 huruf b: Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi: b.
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
keterjangkauan layanan pendidikan tinggi dan
penyelarasan dunia pendidikan dan dunia kerja.

V
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21. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
5
1.

Pasal 3
huruf a

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Tindakan atas
peraturanperaturan yang
bertentangan
atau tumpang
tindih

Pasal 3 huruf a: Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan
fungsi:· a. perumusan dan penetapan kebijakan di
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat,
serta pengelolaan kebudayaan.
Harusnya ditambahkan “dan pelaksanaan kebijakan di
bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter
peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin
dan kerja sama penyelenggaraan satuan dan/ atau
program yang diselenggarakan perwakilan negara
asing atau lembaga asing, dan penjaminan mutu
pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat.” Agar sesuai dengan pernyataan pada
Pasal 13 huruf b: Dalam melaksanakan· tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat menyelenggarakan fungsi: b. pelaksanaan
kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan
karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya,
pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan
satuan dan/ atau program yang diselenggarakan
perwakilan negara asing atau lembaga asing, dan
penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat.

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
V
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22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
5
1.

Pasal 11

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Kejelasan aturan
mengenai
koordinasi

Pasal 11: Penyelenggaraan PPK pada Satuan
Pendidikan jalur Pendidikan Informal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dilakukan
melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam
pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk
kegiatan belajar secara mandiri.
Seharusnya dijelaskan maksud mandiri seperti apa
dan bagaimana metodenya agar tidak timbul
multitafsir.

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
V
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BAB V
ANALISIS DN EVALUASI HUKUM BERDASARKAN
POTENSI DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penilaian berdasarkan potensi disharmoni terhadap PUU yang terkait dengan masalah sistem pendidikan nasional, ditinjau terhadap
antara ketentuan pasal satu PUU atau antara ketentuan pasal dari suatu PUU dengan PUU lainnya, baik yang setingkat maupun yang bertingkat
seacara vertikal. Berikut tabel temuan masalah yang menggambarkan disharmoni antar ketentuan:
NO.
1.

2.

Ketentuan Pasal/
PUU

Variabel

Pasal 6, Pasal 9,
Kewajiban
Pasal 12, Pasal 24,
Pasal 46, dan Pasal
47 UU Sistem
Pendidikan
Nasional/
Sisdiknas yang
menyatakan
kewajiban warga
negara dan
masyarakat
terhadap
pendidikannya.
Pasal 36, Pasal 37 Kewajiban
UU Sisdiknas

Temuan Potensi
Disharmoni

Analisis

Rekomendasi
UBAH CABUT

Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945 ,
Pasal 31 UUD NRI
Tahun 1945 yang
menyatakan
tanggung jawab/
kewajiban negara
terhadap pendidikan
warga negaranya.

Kelemahan Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 24,
Pasal 46, dan Pasal 47 UU Sistem Pendidikan
Nasional
ini
terletak
pada
ketidakberpihakkannya akses pendidikan bagi
rakyat secara keseluruhan. Ada upaya negara
ingin melepas peran dan tanggung jawabnya
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti
diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar
NRI Tahun 1945 dan Pasal 31 UUD NRI Tahun
1945.

V

Pasal 1 UU Sisdiknas

Pasal 36 dan Pasal 37 UU Sistem Pendidikan
Nasional/ Sisdiknas (tentang kurikulum yang
tidak memasukan Pancasila sebagai muatan
wajib), hal ini bertentangan dengan Pasal 1 UU

V
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NO.

Ketentuan Pasal/
PUU

Variabel

Temuan Potensi
Disharmoni

Analisis

Rekomendasi
UBAH CABUT

Sisdiknas yang menyatakan bahwa pendidikan
nasional adalah pendidikan yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada
nilai-nilai
agama,
kebudayaan
nasional
Indonesia dan tanggap terhadap tututan
perubahan zaman. Untuk itu diperlukan
persyaratan pendirian yang lebih ketat,
pengawasan yang tegas, serta supervisi
akademik yang berkelanjutan. Dengan cara itu
maka lulusan sekolah asing tersebut adalah
sumber daya manusia yang berkualitas tetapi
tetap berkarakter Indonesia.
3.

PP No. 4 Tahun
2014 tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi

Kewenangan

UU No. 12 Tahun
2012 tentang
Pendidikan Tinggi

Dalam
Undang-Undang
Sisdiknas
terkait
pengaturan pendidikan tinggi juga mengalami
dualisme
dalam
penjabaran
peraturan
pelaksanaannya, yakni selain telah diatur dalam PP
No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan
Tinggi juga masih diatur dalam UU No. 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
Pada hakikatnya pembentukan UU No. 12 Tahun
2012 ini tidak berdasar, karena menyimpangi Pasal
10 ayat(1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
menegaskan “materi muatan dari Undang-
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NO.

4.

Ketentuan Pasal/
PUU

UU No. 9 Tahun
2009 tentang
Badan Hukum
Pendidikan/ BHP

Variabel

Kewenangan

Temuan Potensi
Disharmoni

Pasal 31 UUD NRI
Tahun 1945

Analisis
Undang”, yaitu:
1.Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan
UUD NRI Tahun 1945;
2.Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur
dengan Undang-Undang;
3.Pengaturan perjanjian internasional tertentu;
4.Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi
(MK);
5.Pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat;
Dengan berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011,
berarti
UU
Dikti
yang
dalam
proses
pembentukannnya tidaklah memenuhi syarat
prosedur pembentukan Undang-Undang, karena
setidak-tidaknya baik dalam UUD NRI 1945
maupun dalam UU Sisdiknas tidak terdapat
penegasan agar pengaturan Pendidikan Tinggi
dbentuk dalam bentuk Undang-Undang. Kondisi ini
jelas bagi pengambil kebijakan akan mengalami
kesulitan dalam pengelolaan kebijakan Pendidikan
Tinggi, sebab dalam penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi mengacu pada dua dasar hukum yang
memiliki muatan dan fungsi pelaksanaan yang
berbeda, tetapi sama-sama menjadi pedoman
dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
UU BHP tidak berlaku karena menjadikan
pendidikan nasional diserahkan sepenuhnya
kepada mekanisme pasar tanpa adanya

Rekomendasi
UBAH CABUT
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NO.

5.

Ketentuan Pasal/
PUU

UU No. 12 Tahun
2012 tentang
Pendidikan Tinggi/
Dikti

Variabel

Kewenangan

Temuan Potensi
Disharmoni

Pasal 24 ayat(4) UU
Sisdiknas

Analisis
perlindungan dari negara sehingga MK batalkan
UU BHP sehingga UU BHP inkonstitusional,
seluruh materi UU ini otomatis batal dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
UU BHP bertujuan pendidikan formal yang
menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah
Indonesia akan dialihkan ke Badan Hukum
Pendidikan Pemerintah(BHPP) dan Badan
Hukum
Pendidikan
Pemerintah
Daerah(BHPPD). Hal ini bertentangan dengan
Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.
BHPP dan BHPPD dapat pailit dan negara tidak
bertanggung jawab.
Dasar hukum pembentukan: Pasal 53 ayat(1)
UU Sisdiknas. Frasa badan hukum pendidikan
dalam pasal tersebut harus dimaknai sebagai
sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan
bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu.
Pasal 24 ayat(4) UU Sisdiknas menyatakan bahwa
ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan
tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Berarti pengaturan pendidikan tinggi cukup dengan

Rekomendasi
UBAH CABUT

V
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NO.

Ketentuan Pasal/
PUU

Variabel

Temuan Potensi
Disharmoni

6.

Pasal 63 ayat(1)
huruf b, c
PP Standar
Nasional
Pendidikan

Kewenangan

Pasal 78 huruf e
PP Standar Nasional
Pendidikan

7.

Pasal 58 ayat(1)
UU Sisdiknas

Kewenangan

Pasal 63 ayat(1)
PP Standar Nasional
Pendidikan

Analisis
PP bukan UU.
Pada PP Standar Nasional Pendidikan Pasal 78
huruf e dijelaskan bahwa pemerintah hanya
mengevaluasi kinerja pendidikan, Pasal 79 ayat(1)
huruf a, b, c, dan d yang menegaskan bahwa tugas
evaluasi hasil belajar itu dilakukan oleh satuan
pendidikan. Namun jika dilihat pada Pasal 63 ayat
(1) huruf b dan c yang menyatakan bahwa
penilaian hasil belajar dilakukan satuan pendidikan
dan pemerintah, hal inilah yang menimbulkan
kontradiksi yang dapat menimbulkan kebingungan
di tengah masyarakat sebagai pengguna jasa
layanan pendidikan. Sebenarnya yang berhak
melakukan penilaian hasil belajar peserta didik itu
siapa? Pendidik dalam satuan pendidikan,
pemerintah , atau kedua-duanya?
Pasal 58 ayat (1) UU Sisdiknas dijelaskan bahwa
evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh
pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan
perbaikan hasil belajar peserta didik secara
berkesinambungan. Sedangkan dalam PP Standar
Nasional Pendidikan Pasal 63 ayat(1) ditegaskan
bahwa penilaian hasil belajar dilakukan oleh tenaga

Rekomendasi
UBAH CABUT
V

V
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NO.

Ketentuan Pasal/
PUU

Variabel

Temuan Potensi
Disharmoni

Analisis

Rekomendasi
UBAH CABUT

pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Dari
kedua aturan tersebut tampak jelas adanya
kontradiksi dalam pembagian peran/wewenang
yang berkaitan dengan evaluasi (penilaian) hasil
belajar antara satuan pendidikan dan pemerintah.
Menurut UU Sisdiknas yang menentukan kelulusan
siswa adalah sekolah dan guru dan tidak perlu
diadakan Ujian Nasional. Namun menurut PP
Standar
Nasional
Pendidikan
pemerintah
menafsirkan lain bahwa yang menentukan
kelulusan siswa adalah Ujian Nasional.
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BAB VI
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A.

Beberapa Masalah Implementasi PUU mengenai Sistem Pendidikan Nasional
Secara Umum
Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Sistem Pendidikan
Nasional secara garis besar dapat berjalan efektif jika dilakukan beberapa perubahan
pengaturan terkait sistem pendidikan Nasional.
Masalah pendidikan tingkat dini, dasar, menengah sampai tinggi serta luar biasa
perlu diatur cara mengatasi kendala melalui peraturan perundang-undangan
mengenai sistem pendidikan nasional dengan bertumpu pada upaya memenuhi
indikator keberhasilan dalam 3 (tiga) pilar pendidikan, yaitu perluasan dan
pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta peningkatan efisiensi dan
akuntabilitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan.
Masalah akses yang terkait dengan input pendidikan, yaitu kurang serta
rendahnya mutu sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang tersedia di daerah
pedesaan, perbatasan, dan/atau terpencil di kepulauan. Masalah akses yang terkait
dengan proses pembelajaran adalah masih bertumpunya proses pembelajaran
dengan sistem tatap muka yang sangat tergantung pada ketersediaan guru ataupun
dosen yang mau mengajar di daerah pedesaan terpencil, sehingga tidak dapat
meningkatkan akses. Dari aspek tatakelola, masalah akses terkait dengan distribusi
sarana pendidikan tidak merata baik jumlah maupun mutunya, terutama guru dan
dosen yang menumpuk di perkotaan. Sarana pendidikan tinggi terutama
perpustakaan serta distribusi tenaga dosen belum merata ke perguruan tinggi di
daerah luar pulau Jawa. Di samping itu belum terdapat sinkronisasi pembangunan
sarana pendidikan tinggi terkait upaya mendukung penciptaan dan perluasan
lapangan kerja sebagai pemerataan pembangunan pendidikan di pedesaan,
kepulauan, perbatasan dan daerah terpecil. Masalah pemerataan akses terkait
dengan input, proses, dan tatakelola berupa banyaknya sekolah di pedesaan yang
tidak memenuhi standar nasional pendidikan seperti yang banyak ditayangkan di
media sosial, internet, TV ataupun majalah dan surat kabar.
2. Mutu dan relevansi pendidikan.
Masalah mutu dan relevansi terkait dengan input adalah kesenjangan
profesionalitas mutu guru, kepala sekolah, dosen dan pengawas dalam hal
pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pelaksanaan kurikulum. Di samping
itu tidak tersedianya sarana pendukung profesi, seperti buku pedoman, referensi,
serta sarana praktikum bahasa dan IPA serta teknik. Program Kelompok Kerja Guru
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SD (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran pada SMP dan SMA (MGMP) serta
Forum Dosen sebagai wahana bagi guru maupun dosen untuk mendiskusikan
keberhasilan (success stories) dan/atau kegagalan dalam mengajar untuk menunjang
dan memperkaya kemampuan profesional guru, kepala sekolah, dosen dan
pengawas tidak terselenggara secara efektif karena tidak ada biaya penunjang
kegiatan tersebut. Penunjukkan dan penugasan pengawas belum efektif untuk
meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan terutama di daerah terpencil, karena
tidak ada pendidikan dan persiapan khusus serta biaya perjalanan dalam
melaksanakan tugas kepengawasan. Disamping itu adanya dualisme penugasan
pengawas dikarenakan kurangnya koordinasi dan egosektoral, yaitu oleh Dinas
Pendidikan Provinsi, dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Efisiensi dan akuntabilitas pendidikan.
Masalah ini terkait dengan input pendidikan berupa kurang efektifnya
pelaksanaan peraturan perudang-undangan, seperti pelaksanaan pendidikan dasar
gratis, tidak berperannya Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dalam penyusunan
kebijakan penyelenggaraan pendidikan termasuk pemilihan pendidik dan tenaga
kependidikan. Dalam hal proses, belum terlaksananya program akreditasi sekolah,
sertifikasi guru, pembentukan budaya kerja manajemen partisipatif dan mendidik,
serta monitoring dan evaluasi kinerja yang autentik. Dalam aspek tatakelola
pendukung efesiensi dan akuntabilitas telah dinyatakan dalam bentuk belum
terbangunnya sistem informasi pendidikan berbasis tekonologi informasi yang dapat
diakses setiap saat oleh semua pemangku kepentingan pendidikan, belum
terlaksananya sistem penganggaran berbasis kinerja secara terpadu antar satuan
pendidikan, antar kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian dalam
penyelenggaraan pendidikan.
4. Manajemen Pendidikan.
Ditinjau dari aspek manajemen, permasalahan pendidikan terkait dengan
fungsi, yaitu perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting);
pengorganisasian (organizing);
pengadaan staf (staffing),
kepemimpinan
(leading/directing), dan pengendalian (controlling).
Permasalahan yang timbul dalam perencanaan dan penganggaran adalah tidak
adanya kejelasan akan fungsi perencanaan dan penganggaran. Seringkali rencana
tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia sumber daya dan dana
pendukungnya. Tidak ada kepastian besaran biaya satuan (unit cost) untuk biaya
investasi dan operasi pada tingkat satuan pendidikan, sedangkan dana bantuan
operasional sekolah (BOS) tidak mencukupi biaya operasional untuk mendukung
tercapainya mutu proses operasional pendidikan. Sistem penganggaran berbasis
kinerja seperti dimaksudkan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menegah (KPJM)
tidak efektif karena diterapkan dangan Sistem Anggaran Habis (Zero Based
Budgeting).
Masalah yang timbul terkait dengan pengorganisasian lembaga pendidikan,
seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi adalah tidak efisien
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penyelenggaraan pendidikan karena tumpang tindih dan/atau skala ekonomi
rendah. Masalah terkait pengadaan staf yang dihadapi oleh satuan pendidikan
adalah tidak adanya kewenangan pengangkatan, promosi, dan pelatihan staf, karena
satuan pendidikan merupakan unit pelaksana teknis dari otoritas pendidikan di
tingkat pusat ataupun daerah. Sering terjadi penempatan dan penugasan staf (guru
mata pelajaran) tidak sesuai dengan kebutuhan pada tingkat satuan
pendidikan.Masalah terkait dengan kepemimpinan yang dihadapi dalam konteks
otonomi manajemen pada satuan pendidikan adalah kecenderungan pemimpin
satuan pendidikan hanya menjadi pelaksana tugas dari Pemerintah atau pemerintah
daerah sebagai penyelenggara pendidikan.
Kendala pengendalian mutu pada satuan pendidikan pada saat ini terkait dengan
belum efektifnya sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi pendidikan dalam
memberdayakan satuan pendidikan guna melaksanakan manajemen berbasis
sekolah/madrasah dan otonomi perguruan tinggi. Pengawasan dan monitoring oleh
pengawas pendidikan
pada satuan pendidikan hanya sebatas pelaksanaan
administrasi dan keuangan. Sedangkan evaluasi pendidikan melalui mekanisme Ujian
Nasional (UN) belum merupakan acuan langsung bagi penyelenggara dan/atau
satuan pendidikan dalam menyusun strategi perencanaan, penganggaran,
pengangkatan dan promosi guru, dosen, pengadaan sarana pendidikan yang
bertujuan untuk memberdayakan nasional pendidikan.
Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
belum sepenuhnya dapat menterjemahkan amanat yang tersirat dan tersurat dalam
UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 31 :
(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga Negara
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3)
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari
anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan dan
peradaban seta kesejahteraan umat manusia.
Dari ketentuan tersebut secara tersurat dan tersirat Pemerintahlah yang
bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional dan UUD NRI
Tahun 1945 tidak mengenal ketentuan tentang tanggung jawab warga negara,
masyarakat, atau peserta didik. Karena dalam negara kesejahteraan, masyarakat
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sebagai warga negara adalah pembayar pajak. Penerimaan uang dari masyarakat
melalui pajak itulah digunakan pemerintah membiayai pendidikan.
Pasal 6 ayat(1) wajib belajar 9 tahun harus diubah menjadi wajib belajar 12 tahun;
Pasal 1 ayat(1), Pasal 3, Pasal 4 ayat(1-3), Pasal 37 dan Pasal 56, perlu diubah agar
sesuai dengan perkembangan jaman, disesuaikan dengan Nawacita

kelima dan

kedelapan, yaitu meningkatkan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas
melalui sektor pendidikan, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan
merata, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan
kualitas hasil pendidikan serta melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan
penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek
pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek
pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme
dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum
pendidikan Indonesia.
Masalah penganggaran pendidikan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004
tentang Keuangan Negara, mencakup pada satuan pendidikan, ada biaya pendidikan,
membayar gaji guru, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana
pendidikan, kegiatan praktikum dan ekstra kurikuler, program remedial, dan
beasiswa. Anggaran penyelenggaraan pendidikan pada satuan diberikan dalam satu
paket anggaran secara utuh, yang penggunaannya berdasarkan pedoman teknis yang
diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas persetujuan Kementerian Keuangan. Dengan
demikian gaji guru maupun dosen akan melekat pada anggaran satuan, pendidikan,
dan apabila guru ataupun dosen pindah, gajinya tidak ikut pindah, tetapi akan
digunakan oleh guru penggantinya. Pada kerangka pelaksanaan demokratisasi
pendanaan pendidikan, otonomi penganggaran pada tingkat satuan pendidikan
merupakan suatu keniscayaan. UU Sisdiknas yang baru akan diorientasikan pada
pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dengan mengunakan biaya satuan
pendidikan sebagai faktor penentu besarnya anggaran yang akan diterima langsung
oleh setiap satuan pendidikan. Mekanisme panganggaran langsung kepada satuan
pendidikan hanya dapat dilakukan apabila satuan pendidikan menjadi satuan kerja
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(Satker). Untuk itu perlu penyesuaian pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
disesuaikan dengan semangat otonomi daerah yang diatur dengan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999, UU Sisdiknas pada Pasal 50 ayat (5), mengamanatkan bahwa
“Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar, sedangkan provinsi
mengelola pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan
lokal”. Selanjutnya pada Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014
penyelenggaraan

dan

pengelolaan

pendidikan

dasar

oleh

tertera

Pemerintah

Kabupaten/Kota, sedangkan pendidikan menengah oleh Pemerintah Provinsi.
Belajar dari pengalaman pelaksanaan otonomi daerah selama 10 tahun
menunjukkan telah terjadinya kesenjangan mutu layanan dalam penyelenggaraan
dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah pada 33 provinsi dan 497 daerah
kabupaten/kota karena adanya perbedaan kemampuan sumber daya manusia dan
pendanaan pendidikan antar daerah. Keadaan ini selain mengakibatkan timbulnya
kecemburuan sosial antar daerah, juga dapat mengancam keutuhan NKRI bagi
masyarakat di daerah terpencil dan di perbatasan yang merasa tidak mendapatkan
perhatian akan dukungan bagi penyediaan layanan pendidikan yang baik. Dipihak
lain Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi dalam
pendistribusian guru antar daerah, sehingga sulit untuk mengatasi masalah
kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Untuk mengatasi permasalahan
kesenjangan dalam pendanaan serta pemerataan mutu layanan pendidikan dan
pengadaan guru, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan
otonomi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah
untuk menjadi urusan wajib Pemerintah dalam kerangka program wajib belajar. UU
Sisdiknas yang baru berorientasi pada pengelolaan pendidikan dasar dan menengah
secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada tataran implementasi UU Sisdiknas menyebabkan adanya Putusan MK
terkait:
1.

Pasal 53 ayat(1) konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan”

dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai
bentuk badan hukum tertentu. Penjelasan Pasal 53 ayat(1) bertentangan dengan
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sehingga UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai
kekuatan hukum dan tidak mengikat.
2.

Pasal 49 ayat(1) terkait dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005
memutuskan bahwa Pemerintah sebagai pelaksana UU harus memenuhi anggaran
pendidikan 20% per tahun. Tidak lagi secara bertahap sebagaimana disebutkan
dalam Penjelasan Pasal 49 ayat(1) UU Sisdiknas.
3.

Pasal 6 ayat(2) menyatakan setiap warga negara bertanggung jawab terhadap

keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Putusan MK Nomor 136/PUUVII/2009 sepanjang frasa, “... bertanggung jawab” adalah konstitusional sepanjang
dimaknai “... ikut bertanggung jawab”, sehingga pasal tersebut selengkapnya
menjadi, “Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan.”
4.

Pasal 12 ayat (1) huruf c, sepanjang frasa, “...yang orang tuanya tidak mampu

membiayai pendidikannya”, bertentangan dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945,
sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Sisdiknas menjadi, “Mendapatkan beasiswa
bagi yang berprestasi”;
5.

Pasal 55 ayat (4), kata ‘dapat’ diputuskan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis
masyarakat.
6.

Pasal 50 ayat (3) yang mengatur tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf

internasional tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Disamping itu telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi,

Undang-Undang tentang Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Pendidikan Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Keinsinyuran. Amandemen oleh Mahkamah Konstitusi(MK) dan penerbitkan undangundang baru tentang pendidikan pendidikan tinggi dan pendidikan kedokteran
mengindikasikan perlunya penyusunan satu UU Sisdiknas yang baru secara utuh
sesuai amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Penyusunan UU Sisdiknas
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yang baru tentunya tetap merupakan perwujudan dari cita-cita reformasi sistem
pendidikan nasional yang demokratis, merata, bermutu, dan efisien dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun
1945.
Penyelenggaraan pendidikan oleh Kementerian dan Lembaga Lain dapat
dijabarkan secara historis Kementerian dan Lembaga lain menyelenggaraan
pendidikan sesuai kebutuhan kelembagaan dan tuntutan masyarakat. Kementerian
Pertanian menyelenggarakan Sekolah Penyuluh Pertanian dan Sekolah Menengah
Pertanian

(SPMA);

Kementerian

Hukum

dan

HAM

(dulu

Kehakiman)

menyelenggarakan AKIP(Akademi Ilmu Pemasyarakatan) dan AIM(Akademi Ilmu
Imigrasi); Kementerian Sosial menyelenggarakan Sekolah Menengah Kesejahteraan
Sosial, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial; Kementerian Kesehatan menyeleggarkan
Akademi Perawat, Akademi Gizi; Kementerian Perhubungan menyeleggarkan
Akademi Maritim, dan Akademi Penerbangan; Kementerian Pertahanan dan
Kepolisian menyelenggarkan Akademi Militer dan Sekolah Tinggi Kepolisian;
Kementerian Keuangan menyelenggarakan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN);
dan

Kementerian Agama menyelenggarakan pendidikan guru agama (PGA),

pendidikan di madrasah dan pesantren yang diselenggarakan oleh masyarakat
sebagai pendidikan berbasis keagamaan Islam.

Pada

awalnya

penyelenggaran pendidikan oleh

Kementerian

tersebut

merupakan pendidikan vokasi dan profesi dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan tenaga kerja pada masing-masing sektornya. Namun, dalam perjalanan
waktu kecuali pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian, serta Kementerian
Keuangan, penyelenggaraan pendidikan pada kementerian lain menjadi berkembang
menjadi pendidikan umum sehingga menjadi tumpang tindih peran dan
fungsinyanya dengan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh
konstitusi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu Sistem Pendidikan
Nasional.
Di satu pihak, penyelenggaraan pendidikan oleh kementerian lain merupakan
pilihan dan alternatif lain bagi masyarakat akan layanan pendidikan umum dari yang
239

diselenggarakan

oleh

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan

maupun

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Namun, pada pihak lain kondisi
ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam pengalokasian dan penggunaan dana
pendidikan yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat (3) dimana
pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 20%
dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Untuk efisiensi dalam penyelenggaraan dan
pendanaan pendidikan, kementerian lain menyelenggarakan pendidikan vokasi dan
profesi untuk memenuhi kebutuhan

tenaga pegawai dengan menggunakan

anggaran masing-masing kementerian.
Khusus

untuk

Kementerian

Agama, pendanaan

bagi

penyelenggaraan

pendidikan keagamaan tetap termasuk dalam kerangka pendanaan pendidikan
berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena lingkupnya
menyelenggarakan pendidikan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat publik

sebagai bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berbasis
keagamaan sesuai sila KeTuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila.

B.

Masalah Implementasi PUU mengenai Sistem Pendidikan Nasional Secara Khusus
Pada Masing-Masing PUU
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas)
Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 24, Pasal 46, dan Pasal 47 dari UU Sisdiknas.
Kelemahan pasal-pasal ini terletak pada ketidakberpihakkannya akses pendidikan
bagi rakyat secara keseluruhan. Ada upaya negara ingin melepas peran dan tanggung
jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945 alinia 4. Pasal 6 ayat(2) UU Sisdiknas berbunyi, “Setiap warga
negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”
atau Pasal 9 yang mengatakan, “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan
sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.
Hal ini bertentangan dengan paragraf keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Apalagi beberapa pasal di dalamnya dengan tegas menjamin hak dasar tersebut bagi
seluruh warga dan negara wajib membiayainya.
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Penyimpangan-penyimpangan dalam UU Sisdiknas secara jelas disebutkan dan ada
pula yang ‘diselundupkan’ sehingga tidak terlalu terlihat upaya pembebanan kepada
masyarakat. Ayat-ayat itu sangat potensial untuk diubah.
Pasal 53

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Pendidikan yang

menyatakan bahwa: Pasal 53 (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal
yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum
pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat
mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan
tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.
Pasal 53 UU Sisdiknas tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 telah dibatalkan, namun

pada

kenyataannya pasal mengenai Badan Hukum Pendidikan dalam UU Sisdiknas tidak
dihapuskan/ dicabut. Artinya memang sejak awal pemerintah berniat melepaskan
tanggung jawab pendidikan pada mekanisme pasar. Pemerintah hanya akan
menanggung pendidikan dasar saja. Pendidikan jIka dilepaskan pada mekanisme
pasar yang terjadi tidak akan ada lagi keadilan dan pemerataan pendidikan. Akses
pendidikan terbuka luas hanya bagi masyarakat kaya. Padahal di negara-negara
bebas pun, persoalan pendidikan menjadi tanggung jawab negara.
Butir-Butir yang perlu diperhatikan (ditambah, diubah, dikurangi) dalam pasal-pasal
UU Sisdiknas:
1. Dalam Pasal 1 UU Sistem Pendidikan Nasional perlu ditambahkan proses
pendidikan dan pendidikan sebagai pembudayaan. (sesuai Pasal 32 UUD NRI
Tahun 1945)
2. Sistem pendidikan adalah satu kebijakan pendidikan di daerah merupakan
penjabaran dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional.
3. Pentingnya tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan tugas dalam
penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menunjang penyelenggaraan
pendidikan semata-mata, tetapi harus dapat menjamin pembentukan
karakter bangsa dalam proses pendidikan yang dapat menjamin
keberlangsungan NKRI. Karena ada standar tenaga pendidikan, maka
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pengelolaan (pendidikan, pengangkatan, pengembangan, dan
pemberhentian) harus dilakukan secara nasional. Ini karena tenaga
pendidikan berbeda dengan komponen lain dalam sistem pendidikan
nasional (harus sejajar dengan pendidikan Tentara Nasional, yang tidak
hanya kemampuan tempur, tetapi yang penting adalah komitmen terhadap
SAPTA MARGA), selain menyangkut kompetensi keguruan, yang lebih
penting adalah kompetensi dan jiwa pendidik nasional.
4.

Pendidikan usia dini perlu dimasukkan ke dalam jenjang pendidikan formal.
Dalam penyelenggaraan pendidikan usia dini perlu terlihat benang merah
dengan gizi dan kesehatan peserta didik.

5.

Harusnya dibedakan antara pendidik berbasis masyarakat dan pendidik yang
diselenggarakan oleh masyarakat. Ini untuk menghindari kekaburan
pengertian (misalnya seakan-akan jika pendidikan berbasis masyarakat
hanya dilakukan oleh masyarakat, padahal juga dapat dilakukan oleh
pemerintah.

6. Standar pendidikan nasional adalah standar dan bukan standar sebagai
batas minimal. Standar ini harus berlaku untuk seluruh tanah air, meskipun
secara periodik dapat direview untuk ditingkatkan. Standar hasil hanya dapat
diberlakukan setelah standar yang diperlukan dalam proses pendidikan
sudah tercapai. Ini untuk menghindari diskriminasi dalam perlakuan
pendidikan.
7. Sistem pendidikan nasional harus menggunakan standar nasional, dan
bukan standar internasional. Penggunaan standar internasional merupakan
pengingkaran terhadap pendidikan nasional dan mencerminkan ketidak
percayaan diri terhadap pendidikan nasional. Istilah SSN, SBI dan RSBI
harus hilang dari khasanah sistem pendidikan nasional.
8. Wajib belajar harus merupakan tanggung jawab negara bukan pemerintah
dan pemerintah daerah (menimbang Pasal 1 ini bertentangan dengan
rumusan pada Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 9.
9.

Pengertian kurikulum harus diperluas sebagai semua pengalaman yang
diperoleh peserta didik dari lembaga pendidikan. Definisi pada Pasal 1 butir 19
adalah definisi untuk kurikulum formal. Ini akan menghindari sistem
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pendidikan yang hanya mementingkan produk, tanpa memperhatikan proses,
sekaligus menghindarkan pendidikan sebagai pengajaran atau lebih sempit
lagi penguasaan materi pelajaran tertentu.
10. Rumusan definisi Dewan Pendidikan perlu dilengkapi dengan fungsinya,
yaitu berfungsi untuk membantu memejukan serta meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pendidikan pada tingkat kabupaten/ kota, dan meyakinkan
bahwa tidak ada anak yang tidak bersekolah dalam umur wajib belajar.
11. Definisi pendidikan dasar Pasal 17 ayat (1) , pendidikan menengah Pasal 18
ayat (1), serta pendidikan tinggi Pasal 19 ayat (1) dan pendidikan anak usia
dini Pasal 28 ayat (1) perlu diperjelas, dan bukan hanya sebagai dasar untuk
pendidikan berikutnya.
12. Pasal 37 agar dalam kurikulum dimasukkan pendidikan Pancasila/
Kewarganegaraan.
Penekanan tentang “Pemerintah Negara Indonesia” bermisi “melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan esejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, juga
rumusan sila ke lima dari Pancasila yang tertulis “serta dengan mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, jelaslah bahwa menurut UUD 1945
Negara Republik Indonesia adalah “Negara Kesejahteraan (Welfare State)” suatu
Negara yang pemerintahannya, Jerman, Negeri Belanda dan Swedia, bertanggung
jawab membiayai sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan nasional. Karena itu
pula UUD 1945 Pasal 31

ayat (2) (sebelum amandemen) menegaskan

“pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pengajaran

nasional”, yang melalui amandemen ke-4 dipertegas lagi menjadi 5 ayat yang
tertulis :
Pasal 31
(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
(2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
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akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang – undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya dua
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan dan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Dari ketentuan tersebut secara tersurat dan tersirat Pemerintah lah yang
bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional dan UUD 1945
tidak mengenal ketentuan tentang tanggung jawab warga Negara, masyarakat, atau
peserta didik. Karena dalam Negara kesejahteraan masyarakat warga Negara adalah
pembayar pajak. Melalui penerimaan uang dari masyarakat melalui pajak itulah
pemerintah membiayai pendidikan. Kalau di Negeri Belanda baik negeri maupun
swasta pendidikan dibiayai Pemerintah. Tetapi ironisnya dalam UU Sisdiknas banyak
ketentuan yang menetapkan tanggung jawab warga negara, orang tua, masyarakat
bahkan peserta didik dalam pembiayaan pendidikan seperti yang tertulis berikut ini :
1) Pasal 6 ayat (2)
“Setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan”.
Ketentuan ini tidak jelas apa maknanya, apa berarti bila penyelenggaraan
pendidikan tidak berlangsung dengan baik yang bertanggung jawab warga
negara?
2) Pasal 7 ayat (2)
“Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan
pendidikan dasar kepada anaknya”.
Apakah ini berarti bahwa setiap orang tua termasuk yang masih tuna
aksara dan belum lulus SD, dapat memberikan pendidikan dasar?
mungkin maksudnya “wajib mengirim anaknya ke sekolah”.
3) Pasal 9 tertulis :
“Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
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penyelenggaraan pendidikan. “
Sekali lagi walaupun UUD NRI Tahun 1945 menetapkan pemerintah bertanggung
jawab membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung
jawab “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”,
tetapi UU Sisdiknas nampaknya sebagai pewaris paradigma Orde Baru menekankan
tentang tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan bukan
Negara.
4) Pasal 12 ayat (2) yang tertulis :
“Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya
penyelenggaraan pendidikan”. Sekali lagi ini terang – terangan bertentangan dengan
paradigma Negara

Kesejahteraan dan secara langsung untuk peserta didik pada

jenjang pendidikan dasar ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
yang tertulis : “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya”.
5) Pasal 46 ayat (1) tentang tanggung jawab pendanaan, tertulis :
“Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.
Ketentuan ini jelas – jelas bertentangan dengan ketentuan yang tertulis
dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (3), maupun ayat (4).
Dari lima ketentuan yang dikutip ini menyatakan bahwa UU Sisdiknas yang sesuai
dengan Pasal 2 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam lima ketentuan tersebut
jelas bertentangan dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai Negara
Kesejahteraan dan ketentuan Pasal 31 UUD 1945 yang telah secara lengkap dikutip di
atas. Yang lebih menarik, terkait dengan pembiayaan pendidikan, UU Sisdiknas
tidak ada indikasi secara nyata untuk menterjemahkan ketentuan Pasal 31 ayat (2),
yang jelas – jelas tertulis “dan pemerintah bertanggung jawab membiayainya”
melainkan menggunakan istilah hibah seperti tertulis pada Pasal 49 ayat (3) dan (4).
Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan tentang kewajiban pemerintah
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ironisnya UU yang ditetapkan
untuk melaksanakan satu pendidikan nasional menetapkan kewajiban seperti yang
tertulis pada Pasal 50 ayat (3), “Pemerintah dan Pemerintah

Daerah

menyelenggarakan sekurang – kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang
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pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf
internasional”. Ketentuan ini hakekatnya memandang bahwa sesuatu yang bersifat
nasional itu

lebih rendah dari pada “internasional”. Di samping itu di dalam

pelaksanaannya sekolah yang bertaraf internasional berorientasi kepada kurikulum
non Indonesia dan menggunakan bahasa internasional, yang terakhir ini hakekatnya
mengingkari fungsi pendidikan nasional dan dasar pendidikan nasional. Kiranya perlu
diperjelas upaya untuk mendirikan sekolah yang mutunya tidak kalah dengan mutu
sekolah di manapun juga. Kalau di era globalisasi semua lembaga

pendidikan

terutama menengah dan tinggi adalah lokal, nasional, dan internasional.
Perlu diketahui di seluruh dunia semua Negara Kebangsaan selalu berusaha agar
warga negaranya bersekolah di sekolah nasionalnya, karena itu di mana – mana ada
“American Schools, British Scholl, Deutche Schule” dan lainnya. Sama dengan
Indonesia sewaktu Pendiri Republik berada dalam pemerintahan, Indonesia memliki
sekolah Indonesia di negeri Belanda, Thailand, Jepang, Mesir, Singapura, dan lainnya,
bukan karena di negara tersebut tidak ada sekolah yang bermutu melainkan agar
generasi muda bangsa dididik menjadi manusia yang cerdas dan berwatak dalam
suasana Indonesia.
Lebih ironis lagi dalam UU Sisdiknas ada ketentuan yang secara tersirat
memperbolehkan anak Indonesia di tanah airnya sekolah di sekolah asing seperti
tertulis pada Pasal 65 ayat (2):
“Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah
wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta
didik warga Negara Indonesia”.
Ketentuan ini mengindikasikan bahwa untuk menyiapkan generasi muda
Indonesia yang karakteristiknya seperti yang digariskan dalam Pasal 3 UU Sisdiknas
cukup memperoleh pendidikan agama dan kewarganegaraan.
Pada UU Sisdiknas tidak ada istilah “perguruan swasta” adanya adalah masyarakat,
tetapi tidak jelas masyarakat yang mana. Pada dunia internasional, kecuali Negara
Komunis selalu dikenal negeri dan swasta, mengapa UU Sisdiknas tidak mengenal itu?
Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 12 ayat (2) b dapat diubah agar
mengupayakan supaya semua anak usia wajib belajar di manapun wajib bersekolah,
SD / MI, dan SMP / MTs, negeri dan swasta dan dibiayai Pemerintah.
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Dalam kaitan ini UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (1) b yang menetapkan “setiap
peserta didik berhak mendapat layanan sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya”. Ketentuan yang memungkinkan dilaksanakannya pendidikan
demokratis ini dalam praktek diabaikan. Diabaikannya ketentuan Pasal 12 (1) b secara
psikologis sangat menekan peserta didik karena mereka pada umumnya tidak sampai
menguasai bahan ajar tetapi harus mengikuti ujian nasional yang sifatnya
bukan untuk mengukur tercapainya tujuan pendidikan dan terlaksananya fungsi
pendidikan nasional seperti tertulis dalam Pasal 3 UU Sisdiknas. Pasal 61 ayat (2) UU
Sisdiknas tertulis sebagai berikut : “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai
pengakuan terhadap prestasi belajar dan / atau penyelesaian suatu jenjang
pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi”. Namun ketentuan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1)
tentang hakekat pendidikan, Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional,
Pasal 4 ayat (3) tentang pendidikan sebagai proses pembudayaan, malah diabaikan /
tidak dilaksanakan seperti Pasal 12 ayat (1) b, dan Pasal 61 ayat (2). Yang diterapkan
adanya Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan yang dalam dirinya kontradiktif
dengan misi pendidikan karakter dan pengembangan kemampuan serta peradaban
bangsa yang bermartabat. UU Sisdiknas terkait penetapan fungsi setiap jenjang
pendidikan terlalu umum, dan berdampak kepada kesan bahwa mengikuti pendidikan
dasar hanya untuk melanjutkan ke pendidikan menengah seperti tertulis pada Pasal
17 ayat (1) berikut : “Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang
melandasi jenjang pendidikan menengah”. Dan selanjutnya tentang pendidikan
menengah Pasal 18 ayat (1) tertulis : “Pendidikan menengah merupakan lanjutan
pendidikan dasar”.
Jika dikembalikan pada peran pemerintah menyelenggarakan pendidikan nasioanal
dengan tujuan untuk pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta
relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai
dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu
dilakukan

pembaharuan

pendidikan

secara

terencana,

terarah,

dan

berkesinambungan. Termasuk pula perannya dalam mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
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didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada hakikatnya dua tujuan
realiasasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan belumlah tercapai sasaran dan
tujuannya.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara
Pada satuan pendidikan mencakup biaya pendidikan, mencakup biaya untuk
membayar gaji guru dan tenaga kependidikan, biaya sarana dan prasarana pendidikan,
kegiatan praktikum dan ekstra kurikuler, biaya program remedial, dan beasiswa.
Anggaran penyelenggaraan pendidikan pada satuan diberikan dalam satu paket anggaran
secara utuh, yang pengunaannya berdasarkan pedoman teknis yang diberikan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas persetujauan Kementerian Keuangan.
Dengan demikian gaji guru akan melekat pada anggaran satuan; pendidikan, dan apabila
guru pindah, gajinya tidak ikut pindah, tapi akan digunakan oleh guru penggantinya.
Dalam kerangka pelaksanaan demokratisasi pendanaan pendidikan, otonomi
penganggaran pada tingkat satuan pendidikan merupakan suatu keniscayaan. UU
Sisdiknas yang baru akan diorientasikan pada pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja
dengan mengunakan biaya satuan pendidikan sebagai faktor penentu besarnya anggaran
yang akan diterima langsung oleh setiap satuan pendidikan. Mekanisme panganggaran
langsung kepada satuan pendidikan hanya dapat dilakukan apabila satuan pendidikan
menjadi satuan kerja (Satker). Untuk itu perlu penyesuaian pengaturan dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Pelaksanaan UU Guru dan Dosen memberikan pengaruh secara materi muatan UU
ini adalah Peraturan Pemerintah(PP) bukan UU; Implementasi profesi guru dan dosen
seharusnya UU Guru dan Dosen diangkat PNS min. S1/D4, prakteknya tidak sesuai,
berkesan profesi guru dan dosen menyepelekan; Sertifikasi/ tunjangan guru dan dosen
belum merata; Menguntungkan PNS guru dan dosen daripada guru dan dosen non PNS
padahal tugas dan tanggung jawab sama; Peminat profesi guru dan dosen meningkat
demi mengejar status sertifikasi.
Harapan dari implementasi UU Guru dan Dosen, guru dan dosen masa depan akan
mempunyai kualitas dan kualifikasi (Pasal 9) yang baik, dan kesejahteraan (Pasal 15)
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dengan gaji yang layak. Guru juga memiliki, kompetensi (Pasal 10), sertifikasi (Pasal 11),
hak dan kewajiban jelas (Pasal 14-20), pembinaan dan pengembangan (Pasal 32-35),
penghargaan (Pasal 36-37), perlindungan (Pasal 39) dan organisasi profesi (Pasal 41)
dan kode etik (Pasal 43-44) agar kompetensi optimal, yakni kompetensi pedagogik,
kepribadian, sosial, dan profesional sehingga harkat, citra dan martabat guru akan
terangkat. Tanggung jawab profesi guru dan dosen sebagai pengajar, pendidik, dan
pelatih akan meningkat. Karena kualitas dan mental guru yang membaik, mereka akan
sungguh-sungguh, bertanggung jawab dengan profesinya. Dengan adanya kode etik
profesi dan dosen memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip
profesionalitas yang digariskan, merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas
profesi yang bersangkutan, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar
organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Guru dan dosen
masa depan akan memiliki komitmen yang tinggi, pemikiran yang serius dan cermat
(smart thinking), koordinasi dan sinergi, Networking dan Support dari semua komponen
terkait. Memberdayakan dan mendayagunakan profesi guru dan dosen. Ada jaminan
pasti tentang kesejahteraan dan perlindungan terhadap profesi guru dan dosen.
Mutu pelayanan dan hasil pendidikan meningkat, karena komponen penting, yaitu guru
membaik. Dengan adanya guru dan dosen yang berkualifikasi akademik baik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, akan mewujudkan tujuan
pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi negara yang demokratis dan
bertanggung jawab. Pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.(Pasal 21).
Dan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru secara
obyektif dan transparan (Pasal 63). Dalam keadaan darurat, untuk daerah khusus
pemerintah dapat melakukan wajib kerja untuk guru dan dosen dan atau warga
Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi.(Pasal 61).
Dengan kata lain, pemerintah sebenarnya sangat perhatian terhadap nasib dan
kesejahteraan para guru dan dosen. Tetapi, jika gaji mereka dinaikkan tanpa ada syarat
apapun, maka akan melahirkan reaksi besar-besaran dari pegawai negeri yang lain.
Untuk itu, istilah “kenaikan gaji” diperhalus dcngan istilah “tunjangan profesi”.
Seandainya keinginan pemerintah hanya fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas
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pendidikan dan tenaga pendidik (guru dun dosen) dan tenaga kependidikan, tentu saja
pemerintah akan lebih serius membuat kriteria penilaian terhadap profesionalitas
seorang guru.
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
UU Perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan sekolah/madrasah perlu
memenuhi ketentuan sebagai berikut; (a) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan
perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan
Standar Nasional Pendidikan; (b) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib
pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk
melayani semua peserta didik dan pendidik; (c) Perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang; (d) mendukung pelaksanaan kurikulum
pendidikan; (e) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan
kesetaraan yang; (f) dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
(g) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis
teknologi informasi dan komunikasi; (h) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling
sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di
luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. Ketentuan
yang tercantum di atas secara teoritis cukup ideal dan memang itu yang diharapkan.
Akan tetapi kelihatannya sulit untuk merealisasikannya dewasa ini. Pedoman
penyelenggaraan perpustakaan, termasuk komponen-komponen di dalamnya memang
telah ada. Dalam ukuran dan kemampuan yang sangat mungkin berbeda antara yang
satu dengan yang lainnya. Pedoman terdahulu pada dasarnya diterbitkan oleh Pusat
Pembinaan Perpustakaan/Perpustakaan Nasional. Dengan berbagai keragaman atas
kondisi penyelenggaraan perpustakaan sekolah, yang lebih utama adalah bagaimana
perpustakaan ini dapat ditempatkan secara proporsional untuk dapat mendukung
konsep

dan

implementasi

pengembangan

kurikulum

di

masing-masing

sekolah/madrasah yang terkait.
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5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP)
Mahkamah Konstitusi telah menegaskan peran Negara dalam pemenuhan hak atas
pendidikan warga Negara Indonesia serta penolakan terhadap bentuk swastanisasi
pendidikan melalui putusan MK dalam Uji Materi UU BHP melalui Putusan MK Nomor
11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. Adapun MK berpendapat sebagai berikut:
a. Otonomi pengelolaan Pendidikan Tinggi bukan merupakan sebuah keharusan
dalam mencapai tujuan Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan
dapat menggagalkannya;
b. Konsep kekayaan Negara yang dipisahkan akan mengganggu kegiatan
pendidikan;
c. Kewenangan Institusi Pendidikan untuk mencari dana secara otonom
berpotensi melanggar hak atas pendidikan peserta didik;
d. Institusi pendidikan yang tidak dilindungi sebagai Objek Kepailitan melanggar
Undang-Undang Dasar 1945;
e. Tidak adanya kejelasan pihak yang berwenang dalam penentuan serta
penjatuhan sanksi menoleransi pelanggaran.
f. Setelah pembatalan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
(BHP) oleh Mahkamah Konstitusi RI pada 31 Maret 2010. Sistem pendidikan
tinggi di Indonesia kembali diregulasi oleh DPR RI. Sedari awal proses legislasi
tersebut BEM KM UGM selalu kritis terhadap sistem pendidikan tinggi yang
sedang dirancang itu. Memang sudah sejak menjadi rancangan terindikasi
banyak pasal yang sarat akan konsep neoliberalisme pendidikan, tetapi pada
akhirnya UU ini berhasil disahkan oleh DPR menjadi UU Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi.
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
UU Gerakan Pramuka dianggap belum dapat mengakomodir sepenuhnya pendanaan
organisasi Pramuka. Oleh karena itu, muncul wacana UU Gerakan Pramuka diubah
UU Gerakan Pramuka perlu ada perbaikan dari beberapa sisi, termasuk segi pendanaan
dan soal kementerian yang akan menaungi Gerakan Pramuka. Apakah akan masuk di
bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau Kementerian
Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti)
UU Pendidikan Tinggi ini masih memilah perguruan tinggi dalam ‘Badan Hukum’ dan
Otonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU Pendidikan Tinggi ini hanyalah
UU BHP yang berganti baju. Semangat, jiwa, dan roh dari kedua undang-undang tersebut
sama. Mahalnya biaya pendidikan tinggi dan terhambatnya pemenuhan hak atas
pendidikan tinggi yang berkualitas menjadi keniscayaan. Kebijakan ini merupakan bentuk
pengingkaran pemerintah terhadap cita-cita dibentuknya Indonesia, yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa dan sekaligus bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam hal
ini hak atas pendidikan. Otonomi bukan segala-galanya dalam menentukan kualitas.
Semangat UU Pendidikan Tinggi ini masih mencerminkan pelepasan tanggung jawab
negara dalam hal pembiayaan perguruan tinggi. Dapat dilihat dari sistem pinjaman dana
tanpa bunga bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi yang diatur dalam Pasal 76
ayat (2) huruf c UU Pendidikan Tinggi. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan
semangat kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negara. Lembaga
universitas seharusnya tidak melakukan hal-hal seperti ini dalam proses pengelolaan sistem
pendidikan.
UU Pendidikan Tinggi tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini tercermin dari
masih banyaknya peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang akan mengiringi UU
ini. Sebagai contoh, masalah standar biaya operasional pendidikan pada Pasal 88 ayat (5) UU
Dikti. Pasal ini tidak tegas menyebutkan berapa besar dana yang ditanggung oleh
mahasiswa. Ini kami analisa sebagai bentuk ketidakpastian hukum karena akan ada
peraturan yang akan mengikutinya. Ditambah lagi masalah biaya operasional pendidikan ini
akan bermasalah di kemudian hari karena setiap universitas akan berbeda-beda dan akan
membentuk kesenjangan sosial antar univeristas seperti masalah biaya Uang Kuliah Tunggal
(UKT) yang sedang digodok oleh Dirjen Dikti.
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8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok)
Pasal bermasalah: Pasal 8 ayat(3), Pasal 8 ayat(1), Pasal 41 ayat(2), (3), Pasal 59,
Pasal 10, Pasal 27 ayat(2), Pasal 38 ayat(1), (2).
Beberapa permasalahan. Salah satunya,

yaitu dimasukkannya Dokter Layanan

Primer(DLP) ke dalam jenis profesi baru kedokteran. Pada prakteknya IDI menganggap
Frasa Dokter Layanan Primer dalam UU Nomor 20 Tahun 2013 ini harus dihapuskan,
karena ini menyebabkan kontroversi, timbul masalah dengan adanya profesi dokter
layanan primer yang dapat berakibat konflik horizontal antar dokter di pelayanan primer,
berpotensi mengkriminalisasi dokter umum yang menangani pasien menyamarkan
perbedaan antara kompetensi dokter layanan dengan kompetensi pendidikan dokter
yang tercantum dalam standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2012 yang telah
disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Kurikulum, standar pendidikan, dan gelar
Dokter Layanan Primer belum memiliki kejelasan dan landasan formal. Simulasi
pelaksanaan program Dokter Layanan Primer memerlukan waktu 30-50 tahun untuk
men-DLP-kan (dokter layanan primer) dokter umum yang akan bekerja di layanan primer,
belum termasuk 8.000 lulusan dokter/tahun yang terus dihasilkan. Dengan demikian
program ini tidak realistis, tidak signifikan, tidak efisien dan memboroskan anggaran
negara.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak untuk seluruhnya permohonan uji
materiil UU Pendidikan Kedokteran yang diajukan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan
Dokter Umum Indonesia (PDUI) karena tidak beralasan menurut hukum, menurut
Putusan MK Nomor 122/PUU-XII/2014.
Hanya dokter yang berstatus DLP yang berhak berpraktik di masyarakat. Dokter juga
wajib mengikuti pendidikan uji kompetensi lagi dengan biaya mahal. UU Dikdok ini
memunculkan

berbagai

aturan

dan

kebijakan

baru

yang

berkaitan

dengan

menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter di seluruh Fakultas Kedokteran di seluruh
Indonesia. Reaksi yang muncul berbeda beda. Ada yang setuju ada pula yang tidak setuju.
Namun yang menjadi masalah adalah masih banyak Mahasiswa Kedokteran yang belum
tahu tentang UU Dikdok karena kurang sosialisasi.
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9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Sesuai dengan semangat otonomi daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999, UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (5), mengamanatkan bahwa “Pemerintah
kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar,sedangkan provinsi mengelola pendidikan
menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Selanjutnya UU
Nomor 23 Tahun 2014 terkait penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pendidikan menengah oleh Pemerintah Provinsi.
Belajar dari pengalaman pelaksanaan otonomi daerah selama 10 tahun menunjukkan
telah terjadinya kesenjangan mutu layanan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan dasar dan menengah pada 33 provinsi dan 497 daerah kabupaten/kota karena
adanya perbedaan kemampuan sumber daya manusia dan pendanaan pendidikan antar
daerah. Keadaan ini selain mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial antar daerah,
juga dapat mengancam keutuhan NKRI bagi masyarakat di daerah terpencil dan
perbatasan yang merasa tidak mendapatkan perhatian akandukungan bagi penyediaan
layanan pendidikan yang baik. Di pihak lain Pemerintah tidak mempunyai kewenangan
untuk melakukan intervensi dalam pendistribusian guru antardaerah, sehingga sulit untuk
mengatasi masalah kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Untuk mengatasi
permasalahan kesenjangan dalam pendanaan serta pemerataan mutu layanan pendidikan
dan pengadaan guru, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan
otonomi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah untuk
menjadi urusan wajib Pemerintah dalam kerangka program wajib belajar. UU Sisdiknas
yang baru berorientasi pada pengelolaan pendidikan dasar dan menengah secara terpusat
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
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10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
Terdapat delapan profesi yang akan terkena dampak kebijakan pasar bebas yang
tertuang dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA). MRA masing-masing
profesi telah menetapkan standar dan kompetensi yang diperlukan di ASEAN. Pada saat
ini Indonesia menerima tenaga kerja dari ASEAN untuk profesi-profesi ini, begitu juga
sebaliknya. Adapun 8 profesi yang bersaing di MEA, yaitu Insinyur, Arsitek, Tenaga
pariwisata, Akuntan, Dokter gigi, Tenaga Survey, Praktisi Medis, dan Perawat.
Dalam persaingan di Masyarakat Ekonomi ASEAN, insinyur luar negeri bisa menyerbu
ke Indonesia, tetapi insinyur kita tidak bisa ke luar negeri karena kita tidak punya UU
Keinsinyuran. female_engineerNegara-negara dalam MEA tidak percaya dengan kualitas
insinyur kita. Berangkat dari hal tersebut maka pada Tahun 2014 telah disahkan UU
Keinsinyuran. Dengan adanya UU Keinsinyuran ini diharapakan proses standardisasi,
sertifikasi, profesionalisme, serta kesetaraan dalam MEA bisa lebih dikendalikan.
Pasal 5 ayat (1) UU Keinsinyuran menyatakan bahwa disiplin keilmuan teknik yang
tercakup dalam keinsinyuran adalah sebagai berikut: Kebumian dan energi; Rekayasa
sipil dan lingkungan terbangun; Industri; Konservasi dan pengelolaan sumber daya
alam; Pertanian dan hasil pertanian; Teknologi kelautan dan perkapalan; dan
Aeronotika dan astronotika. Sedangkan yang melalukan uji profesi dan sertifikasi adalah
dari Badan Kejuruan Persatuan Insinyur Indonesia (PII)/Himpunan Keprofesian.
Menurut website PII, badan kejuruan PII yang dinaungi oleh PII hanya ada 13, yaitu BK
Mesin, BK Teknologi Pertambangan, BK Sipil, BK Teknik Kelautan, BK Teknik Fisika, BK
Teknik Geodesi, BK Teknik Kedirgantaraan, BK Perminyakan, BK Teknik Kelautan, BK
Kimia, BK Teknik Industri, BK Elektro, dan BK Pertanian. Bila ditinjau dari disiplin
ilmunya, 13 BK-PII memang sudah mencakup seluruh disiplin keilmuan teknik seperti
yang dipaparkan diatas. Namun masih ada beberapa jurusan yang belum dinaungi oleh
BK yang ada di PII. Lalu bagaimana dengan disiplin ilmu yang tidak dinaungi oleh BK
PII/Himpunan Keprofesian? Pada sisi lain sebelum lahirnya PII, sudah ada himpunan
keprofesian, seperti GAPENSI, IAI, INKINDO, INTAKINDO, KADIN, dan LPJK yang selama
ini sudah menjalankan praktek-praktek keprofesian. Nah, dengan lahirnya PII (yang
didukung penuh oleh UU Keinsinyuran), maka seolah-olah posisi dari himpunan
keprofesian tersebut berada dibawah PII. Hal demikian dikhawatirkan akan
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menimbulkan perselisihan antara PII dengan himpunan-himpunan keprofesian tersebut.
Memang secara hukum saat ini posisi PII sangat kuat karena adanya payung hukum
berupa UU Keinsinyuran. Pertanyannya sekarang adalah, apakah himpunan-himpunan
keprofesian yang sudah ada sebelum PII lahir tersebut dengan senang hati menerima
“di bawah naungan” dari PII? Apabila himpunan-himpunan keprofesian yang ada saat
ini bisa menerima “di bawah naungan PII”, maka secara organisasi harus merubah
segala ketentuan yang ada menyesuaikan ketentuan yang berlaku dalam PII. Hal ini
yang mungkin akan menjadi permasalahan.
Pasal 5 ayat (2) UU Keinsinyuran mencakup bidang: pendidikan dan pelatihan
teknik/teknologi;

penelitian,

pengembangan,

pengkajian,

dan

komersialisasi;

konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi; teknik dan manajemen industri,
manufaktur, pengolahan, dan proses produk; ekplorasi dan eksploitasi sumber daya
mineral; penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami; dan
pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset.
Mencermati pasal di atas, permasalahan yang mungkin bisa terjadi salah satunya
adalah dalam bidang pendidikan. Hal ini mengingat dalam UU Keinsinyuran juga
mencakup pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi. Pertanyannya sekarang adalah,
apakah semua guru SMK, dosen Teknik harus menyandang gelar profesi “Insinyur”? Hal
ini mungkin akan menjadi permasalahan yang sangat serius apabila sampai terjadi ada
seorang guru teknik atau dosen teknik yang tersandung masalah okum karena
melakukan praktek keinsinyuran sedangkan yang bersangkutan belum memiliki gelar
insinyur. Selain itu, permasalahan lain yang mungkin terjadi adalah adanya penyedia
jasa konsultansi/konstruksi yang terjerat okum karena produk yang dihasilkan bukan
hasil dari seorang insinyur.
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan
PP Standar Nasional Pendidikan menimbulkan permasalahan, antara lain:
a. Pada PP Standar Nasional Pendidikan Pasal 78 huruf e dijelaskan bahwa pemerintah
hanya mengevaluasi kinerja pendidikan, Pasal 79 ayat(1) huruf a, b, c, dan d yang
menegaskan bahwa tugas evaluasi hasil belajar itu dilakukan oleh satuan pendidikan.
Namun jika dilihat pada Pasal 63 ayat (1) huruf b dan c yang menyatakan bahwa
penilaian hasil belajar dilakukan satuan pendidikan dan pemerintah, hal inilah yang
menimbulkan kontradiksi yang dapat menimbulkan kebingungan di tengah
masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan. Sebenarnya yang berhak
melakukan penilaian hasil belajar peserta didik itu siapa? Pendidik dalam satuan
pendidikan, pemerintah , atau kedua-duanya?
b. Pasal 58 ayat (1) UU Sisdiknas dijelaskan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik
dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil
belajar peserta didik secara berkesinambungan. Sedangkan dalam PP Standar
Nasional Pendidikan Pasal 63 ayat(1) ditegaskan bahwa penilaian hasil belajar
dilakukan oleh tenaga pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Dari kedua
aturan tersebut tampak jelas adanya kontradiksi dalam pembagian peran/wewenang
yang berkaitan dengan evaluasi (penilaian) hasil belajar antara satuan pendidikan
dan pemerintah. Menurut UU Sisdiknas yang menentukan kelulusan siswa adalah
sekolah dan guru dan tidak perlu diadakan Ujian Nasional. Namun menurut PP
Standar Nasional Pendidikan pemerintah menafsirkan lain bahwa yang menentukan
kelulusan siswa adalah Ujian Nasional.
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan
PP No. 55 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (7) menegaskan: “Satuan pendidikan yang berciri
khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain
yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.”
Dalam konteks otonomi sekolah, setiap sekolah umum keagamaan berhak hanya
menawarkan pelajaran agama sesuai dengan ciri khasnya. Misalnya sekolah Katolik
berhak hanya menawarkan pelajaran agama Katolik. Sekolah Kristen hanya
menawarkan pelajaran agama Kristen, sekolah Islam hanya menawarkan pelajaran
agama Islam. Akan tetapi sekolah tidak berhak mewajibkan siswa-siswanya dari agama
lain mengikuti pelajaran agama sesuai dengan cirri khas keagamaan sekolah yang
bersangkutan. Misalnya apabila sekolah Kristen atau Katolik menerima siswa bukan
Kristen-Katolik, sekolah tersebut tidak berhak mewajibkan atau menekan orangtua
untuk mengizinkan anak mereka yang bukan Kristiani mengikuti pelajaran agama
Kristen-Katolik. Dalam konteks pluralisme, apabila sekolah swasta dengan ciri khas
keagamaan memutuskan untuk membuka pintu bagi anak dari pluralitas agama,
pendirian orangtua mereka masing-masing wajib dihormati. Itulah yang namanya
pluralisme. Maka tidak menjadi masalah, kalau sekolah dengan basis keagamaan
tertentu menerima pelajaran dan guru agama lain. Hadirnya pelajaran agama dan guru
agama yang tidak sesuai dengan ciri khas keagamaan sekolah tersebut tidak
menghilangkan ciri khas dan otonomi keagamaan sekolah. Adanya beberapa guru
agama yang berbeda dapat membuka peluang untuk saling berinteraksi, berdialog dan
berbagi ajaran dan pengalaman iman dalam suatu kelompok rumpun mata pelajaran
agama. Pelajaran dan pendidikan agama semakin diperkaya dengan adanya perbagai
perbedaan. Suasana ini akan mendorong perilaku inklusif untuk bertoleransi dan
membangun sikap saling menghormati perbedaan.
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Menyebabkan adanya perobahan yang sangat mendasar bagi pelaksanaan
pendidikan dalam rangka mengemban amanat pendiri bangsa untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa. Bagi kalangan pejabat pemerintah di bidang pendidikan ditingkat
pusat maupun regional hal ini mungkin tidak begitu menyulitkan, akan tetapi dikalangan
pejabat bidang pendidikan di tingkat kabupaten maupun kota akan sangat memerlukan
ekstra hati-hati karena langsung berhubungan dengan sekolah-sekolah dibawah
koordinasinya. Pasal 2 ayat (1) PP Pendanaan Pendidikan diuraikan dengan jelas bahwa
pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat, sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa
masyarakat yang dimaksud adalah meliputi: (a) penyelenggara atau satuan pendidikan
yang didirikan masyarakat, (b) peserta didik, orangtua atau wali peserta didik dan (c)
pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
Pengertian pada Pasal 2 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 46 ayat (1) UU
Sisdiknas, yang intinya bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab
bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
Perlindungan terhadap guru dan tenaga pengajar dinilai masih minim, menyusul
bermunculannya kasus kekerasan terhadap guru di Indonesia. Sejumlah pihak
mengatakan perlu adanya regulasi khusus terkait perlindungan guru, misalnya berbentuk
Peraturan Pemerintah. Undang-Undang sebetulnya sudah secara jelas menyebutkan
bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalani profesinya. Adapun
aturan yang dimaksud adalah Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen yang menyebutkan
bahwa perlindungan hukum mencakup dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan
diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua
peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Tak hanya berkaitan dengan
perlindungan guru, namun idealnya jika dalam PP turut mencakup empat kompetensi
guru dan dosen. Empat kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui
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pendidikan profesi. Guru akan dengan sendirinya terlindungi jika empat kompetensi
tersebut dipenuhi.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang
mewajibkan satuan pendidikan milik pemerintah atau pemerintah daerah untuk tidak
memungut biaya, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan ini, pemerintah telah mewajibkan satuan pendidikan
menengah (SMA, SMKN dan MA) dan satuan pendidikan tinggi (akademi dan perguruan
tinggi) milik pemerintah atau pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan bagi
masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi dan mempunyai kemampuan
akademi yang memadai untuk ikut menikmati pendidikan dengan biaya ringan atau
bahkan gratis. PP Wajib Belajar ini harus diubah disesuaikan dengan Nawacita ke-5,
program Indonesia Pintar wajib belajar 12 tahun.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
Penetapan PP Dosen ini merupakan pengakuan dosen sebagai pendidik profesional
yang merupakan bagian dari pembaharuan dalam sistem pendidikan nasional yang
pelaksanaannya memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang
pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.
Pemberian sertifikat pendidik bagi dosen dilakukan melalui sertifikasi dengan
mempertimbangkan penilaian portofolio pengalaman pendidikan dan penelitian serta
kegiatan akademik atau profesional lain yang diperoleh selama bertugas. Hal ini
dilandasi oleh pertimbangan bahwa bagi dosen sebagai pendidik profesional dan
ilmuwan, pemerolehan dan pendalaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
dapat dilakukan melalui pengalaman langsung yang diinternalisasi dan dimaknai secara
reflektif. Oleh karena itu, pengakuan atas pengalaman tersebut merupakan bagian
integral dari proses pembentukan kompetensi dosen sebagai agen pembelajaran.
Pengaturan lain tentang dosen adalah sertifikasi bagi dosen yang belum memenuhi
kualifikasi akademik, tetapi menduduki jabatan struktural, ekuivalensi antara
pengalaman mengajar dengan angka kredit kumulatif, serta pembatasan usia dosen
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berdasarkan jabatan fungsional. Pengaturan khusus ini dilandasi oleh pertimbangan
untuk memotivasi dan menghargai dedikasi dosen dalam melaksanakan tugas
profesional sebagai pendidik dan ilmuwan yang bermartabat.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
PP terkait Pendidikan kedinasan yang secara teknis mengelola pendidikan kedinasan,
namun tidak bisa terlepas dari pendidikan nasional. Alumni dari pendidikan tersebut
harus mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perguruan tinggi yang
dikelola kementerian lain dan LPNK diarahkan untuk memenuhi kebutuhan aparatur
K/L, kebutuhan tenaga kerja yang kompeten sesuai sektor yang ditangani K/L. Selain itu,
harus memiliki kekhasan sesuai tugas pokok K/L. Untuk itu perguruan tinggi kedinasan
harus benar-benar memiliki unsur pembeda dalam kurikulumnya, seperti pendidikan
dasar dan nilai-nilai karakter aparatur negara.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan Pemerintah (PP) No 66 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan
Pendidikan. Kebijakan ini secara resmi disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada tanggal 28 September 2010 sebagai pengganti PP No. 17 Tahun 2010 yang
merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU
BHP) yang telah dicabut Mahkamah Konstitusi (MK). Belum genap satu tahun
diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ditetapkan
karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009
yang menyatakan bahwa Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Otomatis keberlakuan
dari PP No. 17 Tahun 2010 pun dicabut. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun
2010 juga mengharuskan perguruan tinggi berstatus badan hukum milik negara (BHMN)
mengubah statusnya menjadi badan layanan umum (BLU) sampai paling lambat 31
Desember 2012. Dalam peraturan yang diterbitkan pasca pembatalan UU BHP oleh
Mahkamah Konsitusi ini, perguruan tinggi dengan status BHMN diharuskan menerapkan
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statuta baru sebagai BLU paling lambat tiga tahun ke depan. Artinya harus ada
perubahan lagi dari universitas baik itu internal maupun eksternal untuk menyesuaikan
diri dengan peraturan ini. Dengan status suatu universitas yang menjadi BLU maka
otonomi pengelolaan kampus menjadi simpang siur karena pemerintah dipandang
terlalu campur tangan terhadap permasalahan teknis pengelolaan. Akan tetapi dengan
berubahnya status menjadi Badan Layanan Umum otonomi kampus tetap menjadi
prinsip utama dalam pembangunan. Yang menjadi masalah di sini adalah otonomi
kampus bukanlah otonomi murni melainkan otonomi dalam cengkraman pemerintah.
Inilah yang dikhawatirkan oleh kalangan kampus bahwa pemerintah turut mengurusi
teknis dalam hal pengurusan kampus. Perguruan tinggi juga tidak bisa dipaksakan untuk
menerima Badan Layanan Umum (BLU) seperti yang berlaku di lembaga lain seperti
rumah sakit. BLU pendidikan harus spesifik, dengan sistem BLU, pengelolaan akan
sangat merepotkan karena PTN diwajibkan untuk membuat perencanaan sangat detail
untuk penggunaan anggaran satu tahun kedepan. Apalagi PTN harus tunduk kepada tiga
UU Keuangan untuk dapat merubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum. Tentu
membutuhkan perencanaan yang sangat matang. PP No. 66 Tahun 2010 ini sebagai
perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan. Jika dibandingkan dengan UU BHP, hanya terdapat sedikit perubahan
dalam PP ini, yakni pada sistem tata kelola keuangan. Terdapat sejumlah kejanggalan
yang ditemukan dengan hadirnya PP No. 66/ 2010 ini. Aturan baru ini pun dianggap tak
memiliki landasan hukum yang jelas. PP merupakan aturan teknis dari sebuah UU. Jika
payung hukum dari PP ini (UU BHP) telah dicabut, maka aturan teknis yang ada di
bawahnya secara otomatis juga cacat hukum. PP ini hanya mengaburkan keputusan
tentang BHP. Pertanyaan yang muncul selanjutnya, apakah BHP benar-benar telah
dibatalkan, ataukah hanya sekadar formalitas belaka? Mengenai alasan penolakan
terhadap BHP karena merupakan aturan khusus yang bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945.
Dalam UUD NRI Tahun 1945 tercantum “turut serta mencerdaskan kehidupan
bangsa”. Kemudian, di batang tubuhnya terdapat pasal yang menyebutkan “setiap
warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak”. BHP dianggap mengancam
akses masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini karena tata kelola
keuangan yang mirip dengan sistem perusahaan, di mana akan ada investor yang
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menanamkan sahamnya. Untuk mengembalikan modal saham itu, akhirnya mahasiswa
pun dibebankan biaya pendidikan yang semakin mahal. BHP dan ‘anak-anaknya’
termasuk PP No. 66/ 2010 ini akan mengancam keragaman pendidikan yang ada di
Indonesia. Semua bentuk pendidikan, baik formal maupun informal yang dibentuk
pemerintah ataupun swasta harus dalam bentuk BHP. Artinya, menyerahkan semua
‘warna’ pendidikan yang ada di Indonesia pada mekanisme pasar yang kuat. Mekanisme
lain seperti kurikulum, keuangan dan yang lainnya pun diseragamkan.
Memang terjadi perubahan dalam pengelolaan satuan pendidikan Pada Pasal 49 ayat
(2) PP No.66/ 2010, yakni berdasarkan prinsip nirlaba. Berarti, tujuan utamanya tidak
mencari keuntungan. Namun, di pasal lain, yakni Pasal 220B, Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) yang tercantum dalam Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dalam pengelolaan
keuangannya harus tunduk pada UU Keuangan melalui Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PKBLU) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ditambah lagi
dengan Pasal 58F ayat( 3), dinyatakan adanya tarif pada setiap layanan pendidikan. Hal
ini berarti, menyamakan PTN dengan badan usaha yang bisa mencari laba. Dari sini,
ditemukan hal yang bersifat kontradiktif dalam pasal yang ada pada PP No. 66/ 2010 ini.
Tak hanya itu, bentuk ‘meliberalkan pendidikan’ pun ditemukan dalam PP ini. PP No.
66/ 2010 ini hanyalah ‘anak kandung’ dari UU BHP yang bersifat neoliberalis. PP ini
sebagai liberalisasi sektor pendidikan, dapat memarginalkan masyarakat kecil yang
memiliki potensi untuk lanjut sekolah maupun kuliah. Jika PP ini diterapkan, biaya
pendidikan akan mahal dan subsidi pemerintah untuk sektor pendidikan berkurang.
Dalam PP baru ini, juga disebutkan kewajiban PTN untuk menerima minimal 20
persen mahasiswa baru (maba) yang berkebatasan ekonomi, namun memiliki otak
cemerlang.. Menurutnya, hal ini tidak akan ditemukan pada persoalan regulasi. UU
telah menetapkan, sepertiga dari biaya pendidikan ditanggung orang tua mahasiswa.
Sementara, jika tak ada lagi subsidi dari pemerintah, peningkatan biaya pendidikan jadi
jalan alternatif. Imbasnya, kelompok orang kaya mungkin dapat bertahan. Namun, bagi
mahasiswa yang kurang mampu secara tidak langsung akan tereliminasi dari kehidupan
kampus.
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Hal lain yang juga digadang dalam PP ini adalah keharusan PTN untuk menerima 60
persen mahasiswa dari seleksi nasional (SNMPTN), 20 persen dari masyarakat kurang
mampu sudah termasuk di dalamnya. Namun, adanya ketidakjelasan regulasi bagi 40
persen maba yang diterima di luar SNMPTN, menjadi pertanyaan yang muncul
setelahnya. Lahirnya PP No. 66 Tahun 2010 yang tak lain perpanjangan dari BHP,
harusnya cukup mampu mengetuk ‘pintu kamar’ lembaga mahasiswa yang kini ‘tertidur
lelap’. Jika dulu, lembaga kian gencarnya menunjukkan ‘gigi taring’ penolakan BHP, lalu
apa bedanya dengan PP ini? Ironisnya, saat ditanya mengenai PP ini, hampir sebagian
besar pengurus lembaga mahasiswa (lema) mengaku tak paham, bahkan tak tahu. Sibuk
mengurusi masalah internal lembaga pun menjadi alasan pamungkas. Kini, tinggal
menunggu sikap dari kalangan yang peduli terhadap nasib pendidikan bangsa ini.
Jangan sampai, mereka yang dulunya berada di barisan terdepan menolak BHP, hanyut
pada euforia kebanggaan akan batalnya BHP. Butuh revolusi pendidikan, bukan revolusi
UU.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi merupakan peraturan pelaksanan ketentuan
beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi. Implikasi pencabutan UU No. 9/2009 tentang BHP, terjadi kekosongan hukum
tentang tata kelola perguruan tinggi yang sebelumnya diatur dengan UU No. 9/2009
tersebut. Agar tidak terjadi kekosongan hukum tentang tata kelola perguruan tinggi
yang juga berimplikasi pada statuta perguruan tinggi, maka pada Tahun 2012
diterbitkan UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang kemudian pada tahun
2013 diterbitkan PP No. 58/2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan pada PTN
Badan Hukum serta pada Tahun 2014 diterbitkan PP No. 4/2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, untuk
melaksanakan ketentuan UU No. 12/2012. Dengan demikian, dapat dikatakan jika
statuta PTN Badan Hukum adalah ‘casing baru’ dari statuta PT BHMN. Berdasarkan
Pasal 25 ayat(4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, penetapan norma, kebijakan
operasional dan pelaksanaan ketenagaan pada PTN Badan Hukum sejak dimulai dari
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persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia, pembinaan, jenjang karir,
hingga pemberhentian sumber daya manusia.
20. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
Penetapan Perpres tentang Kemenristekdikti ini memberikan kepastian hukum bagi
tugas dan fungsi lembaga kementerian terkait dan merupakan pelaksanaan Pasal 11
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai dasar
hukum pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019.
21. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Penetapan Perpres tentang Kemendikbud ini memberikan kepastian hukum bagi
tugas dan fungsi lembaga kementerian terkait dan merupakan pelaksanaan Pasal 11
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai dasar
hukum pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019.
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
Perpres Nomor 87 Tahun 2017 terbit menggantikan Permendikbud Nomor 23 Tahun
2017 tentang Kewajiban 8 jam sekolah sehari yang sempat menjadi kontroversi. Dalam
Perpres tersebut, tak lagi diterapkan soal aturan wajib 8 jam sekolah sehari. Melalui
Perpres ini, setiap sekolah diberikan kesempatan untuk memilih pelaksanaan sekolah
selama 5 atau 6 hari dalam sepekan. Dengan demikian, kearifan lokal yang berada
disetiap daerah, seperti Madrasah Diniyah tetap bisa berjalan. Pemberlakuan Perpres ini,
sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan, sekaligus tidak ada pihak yang
diuntungkan. Perpres ini ditetapkan demi kelancaran proses kegiatan pendidikan. Dalam
Perpres itu disebutkan, Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di
bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik
melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan
kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari
Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). PPK, menurut Perpres ini, memiliki beberapa
tujuan, diantaranya membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas
Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna
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menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Kemudian, mengembangkan platform
pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam
penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang
dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan
memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Dan yang terakhir, merevitalisasi dan
memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik,
masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.
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BAB VII
PENUTUP

A. Simpulan
1. Dari hasil analisis berdasarkan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan(PUU),
terhadap 22 (dua puluh dua) PUU, terdapat 7 (tujuh) PUU yang tidak tepat jenis PUUnya, PUU yang dimaksud adalah:
a. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
b. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
c. UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
(sudah dicabut dengan Putusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009)
d. UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
e. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
f. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
g. UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
2. Dari hasil analisis berdasarkan kejelasan rumusan, 22 (duapuluh dua) di antara PUU
terkait Sistem Pendidikan Nasional yang dievaluasi, masih belum memenuhi kejelasan
rumusannya. Berikut data hasil penilaiannya:
No.
PUU
Indikator Variabel Pasal yang Perlu
Pasal yang
Penilaian
Diubah
Perlu Dicabut
1.

Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Kesesuaian dengan
sistematika teknis
penyusunan PUU,
kejelasan rumusan,
konsistensi(antar
ketentuan)

Pasal 1-77, Pasal 1 ayat(1), Pasal 1
ayat(18), Pasal 3,
Pasal 4 ayat(1),
(2), (3), Pasal 6
ayat(2), Pasal 7
ayat(2), Pasal 9,
Pasal 12 ayat (1),
Pasal 13 ayat(2),
Pasal 17 ayat(1),
Pasal 18 ayat(1),
Pasal 19 ayat(1),
Pasal 24, Pasal
28 ayat(1), Pasal
30, Pasal 31
ayat(4), Pasal 34,
Pasal 35, Pasal
36, Pasal 37
ayat(1), (2),
Pasal 40 ayat(1),
(2), Pasal 46
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No.

PUU

Indikator Variabel
Penilaian

Pasal yang Perlu
Diubah

Pasal yang
Perlu Dicabut

ayat(1), Pasal 47,
Pasal 49 ayat(1),
(3), (4), Pasal 50
ayat(3), Pasal 53,
Pasal 55 ayat(4),
Pasal 56, Pasal
61 ayat(2), Pasal
65 ayat(2)
2.

Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen

Kesesuaian dengan
sistematika teknis
penyusunan PUU
dan pemilihan kata
yang jelas, tepat
dan tegas,
kejelasan rumusan

Pasal 1 - 84,
Pasal 15 ayat(2)

-

3.

Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

Kejelasan rumusan

Pasal 1 ayat(1),
Pasal 2 huruf(g),
(i), Pasal 34

-

4.

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 tentang
Perpustakaan

Kejelasan rumusan

Pasal 23 ayat(6)

-

5.

Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan

Kesesuaian dengan
sistematika teknis
penyusunan PUU
dan pemilihan kata
yang jelas, tepat
dan tegas,
konsistensi

-

Pasal 1-69

6.

Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2010 tentang
Gerakan Pramuka

Kejelasan Rumusan

Pasal 43 ayat(2),
Pasal 44

-

7.

Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi

Kesesuaian dengan
sistematika teknis
penyusunan PUU
dan pemilihan kata
yang tepat dan
tegas, kejelasan
rumusan,
konsistensi(antar

Pasal 1-100,
Pasal 3, Pasal 4,
Pasal 5, Pasal 35,
Pasal 36, Pasal
48, Pasal 50,
Pasal 62, Pasal
63, Pasal 64,
Pasal 65, Pasal
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No.

PUU

Indikator Variabel
Penilaian

Pasal yang Perlu
Diubah

ketentuan)

66, Pasal 69-71,
Pasal 73, Pasal
74, Pasal 76,
Pasal 83, Pasal
84, Pasal 85,
Pasal 86, Pasal
87, Pasal 88,
Pasal 89, Pasal
90

Pasal yang
Perlu Dicabut

8.

Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran

Kesesuaian dengan
sistematika teknis
penyusunan PUU
dan pemilihan kata
yang tepat dan
tegas, kejelasan
rumusan,
konsistensi

Pasal 1- 64, Pasal 1 angka 9,
Pasal3, Pasal 4,
Pasal 8 ayat(1),
Pasal 8 ayat(2),
Pasal 8 ayat(3),
Pasal 10, Pasal
27 ayat(1), (2),
Pasal 36, Pasal
38 ayat(1), (2),
Pasal 41 ayat(2),
Pasal 59

9.

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Kejelasan rumusan,
konsistensi(antar
ketentuan)

Pasal 13 ayat(3),
Pasal 15, Pasal
251 ayat(2), (3),
(4), (8),
Lampiran angka
1 huruf A no. 1

-

10.

Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2014 tentang
Keinsinyuran

Kesesuaian dengan
sistematika teknis
penyusunan PUU
dan pemilihan kata
yang tepat dan
tegas, kejelasan
rumusan,

Pasal 1, Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 5
ayat(1), Pasal 5
ayat(2)

-

11.

PP No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana
telah diubah terakhir
dengan PP No. 13 Tahun
2015 tentang Perubahan
Kedua atas PP No. 19
Tahun 2005 tentang

Kejelasan rumusan,
konsistensi(antar
ketentuan)

Pasal 63 ayat(1)
huruf b, c, Pasal
78 huruf e, Pasal
79 ayat(1) huruf
a, b, c, d

-
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No.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

PUU

Indikator Variabel
Penilaian

Pasal yang Perlu
Diubah

Pasal yang
Perlu Dicabut

Kejelasan rumusan

Pasal 14 ayat(1),
Pasal 15

-

Kejelasan rumusan,
konsistensi(antar
ketentuan)

Pasal 1 angka 6,
Pasal 2 ayat(1)

-

PP No. 74 Tahun 2008
tentang Guru sebagaimana
telah diubah terakhir
dengan PP No. 19 Tahun
2017 tentang Perubahan
atas PP No. 74 Tahun 2008
tentang Guru
PP No. 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar
PP No. 37 Tahun 2009
tentang Dosen
PP No. 14 Tahun 2010
tentang Pendidikan
Kedinasan

Kejelasan rumusan

Pasal 4 – 13,
Pasal 14 - 31

-

Kejelasan rumusan

Pasal 7 ayat(6)

-

Kejelasan rumusan

Pasal 33

-

Kejelasan rumusan

Pasal 1 angka 6,
Pasal 1 angka 9

-

PP No. 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Pendidikan sebagaimana
telah diubah terakhir
dengan PP No. 66 Tahun
2010 tentang Perubahan
atas PP No. 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Pendidikan
PP No. 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan
Tinggi

Kejelasan rumusan

Pasal 220B
ayat(1)

-

Kejelasan rumusan

Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 20,
Pasal 1 angka 23

Perpres No. 13 Tahun 2015
tentang Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan
Tinggi

Kejelasan rumusan,
konsistensi(antar
ketentuan)

Pasal 10 huruf b,
Pasal 10 huruf c

Standar Nasional
Pendidikan
PP No. 55 Tahun 2007
tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan
PP No. 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan
Pendidikan

-
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No.

PUU

Indikator Variabel
Penilaian

Pasal yang Perlu
Diubah

Pasal yang
Perlu Dicabut

21.

Perpres No. 14 Tahun 2015
tentang Kementerian
Pendidikan dan
kebudayaan
Perpres No. 87 Tahun 2017
tentang Penguatan
Pendidikan Karakter

Kejelasan rumusan

Pasal 16 huruf c

-

Kejelasan rumusan

Pasal 15 huruf d

-

22.

3. Dari hasil analisis berdasarkan kesesuaian norma dengan asas materiil, 22 (duapuluh
dua) PUU dinilai masih terdapat ketentuan pasal yang tidak sesuai dengan asas materiil.
Berikut data hasil penilaian tersebut:
No.
PUU
Indikator
Pasal yang
Pasal yang Perlu
Variabel
Perlu Diubah
Dicabut
Penilaian
1. Undang-Undang
Keadilan,
Pasal 6 ayat(1),
Nomor 20 Tahun
Pengayoman,
Pasal 7 ayat(2),
2003 tentang Sistem Ketertiban dan Pasal 9, Pasal
Pendidikan Nasional
Kepastian
12 ayat(2),
Hukum
Pasal 53
2.

3.

4.

5.

6.

Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru
dan Dosen
Undang-Undang
Nomor 17 Tahun
2003 tentang
Keuangan Negara
Undang-Undang
Nomor 43 Tahun
2007 tentang
Perpustakaan

Ketertiban
Kepastian
Hukum

Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2009
tentang Badan
Hukum Pendidikan
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2010 tentang
Gerakan Pramuka

Ketertiban
Kepastian
Hukum

dan Pasal 8

-

Keseimbangan,
Pasal 11 ayat
Keserasian, dan (5)
Keselarasan
Keseimbangan,
Keserasian, dan
Keselarasan
dan

-

Pasal 1 angka 1

-

Ketertiban dan Pasal 43
kepastian hukum ayat(2)

Pasal 1 - 69

-
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No.

PUU

Indikator
Variabel
Penilaian
Kebangsaan

7.

Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2012 tentang
Pendidikan Tinggi

8.

Undang-Undang
Nomor 20 Tahun
2013 tentang
Pendidikan
Kedokteran

9.

Undang-Undang
Ketertiban
Nomor 23 Tahun
Kepastian
2014 tentang
Hukum
Pemerintahan Daerah

10. Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2014 tentang
Keinsinyuran
11. PP No. 19 Tahun
2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
sebagaimana telah
diubah terakhir
dengan PP No. 13
Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua
atas PP No. 19 Tahun
2005 tentang
Standar Nasional
Pendidikan
12. PP No. 55 Tahun
2007 tentang
Pendidikan Agama
dan Pendidikan

Ketertiban
Kepastian
Hukum

Ketertiban
Kepastian
Hukum

Pasal yang
Perlu Diubah

Pasal yang Perlu
Dicabut

Pasal 50, Pasal
62-65, Pasal
73, Pasal 74,
Pasal 76, Pasal
84, Pasal 86,
Pasal 88, Pasal
90

-

dan Pasal 1 angka 9

-

dan Lampiran
Angka 1 Huruf
A No. 1
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pendidikan

-

dan Pasal 5 ayat(1),
pasal 5 ayat(2)

-

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Pasal 63
ayat(1) huruf
b, c, Pasal 78
huruf e, Pasal
79 ayat(1)
huruf a, b, c, d

-

Kemanusiaan

Pasal 4 ayat(7)

-
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No.

PUU

Indikator
Variabel
Penilaian

Pasal yang
Perlu Diubah

Pasal yang Perlu
Dicabut

13. PP No. 48 Tahun
2008 tentang
Pendanaan
Pendidikan
14. PP No. 74 Tahun
2008 tentang Guru
sebagaimana telah
diubah terakhir
dengan PP No. 19
Tahun 2017 tentang
Perubahan atas PP
No. 74 Tahun 2008
tentang Guru
15. PP No. 47 Tahun
2008 tentang Wajib
Belajar

Pengayoman

Pasal 2 ayat(1)

-

16. PP No. 37 Tahun
2009 tentang Dosen

Keagamaan

Keseimbangan,
Pasal 1
Keserasian, dan ayat(30), (31)
Keselarasan

-

Pengayoman

Pasal 9 ayat(1)

-

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Pasal 1
ayat(14), (15)

-

17. PP No. 14 Tahun
Ketertiban dan
2010 tentang
Kepastian
Pendidikan Kedinasan Hukum

Pasal 1 ayat(6),
(9)

-

18. PP No. 17 Tahun
2010 tentang
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Pendidikan
sebagaimana telah
diubah terakhir
dengan PP No. 66
Tahun 2010 tentang
Perubahan atas PP
No. 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan
Pendidikan
19. PP No. 4 Tahun 2014
tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan

Pengayoman

Pasal 169
ayat(1) huruf i

-

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Pasal 1
ayat(20), (23)

-
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No.

PUU

Pengelolaan
Perguruan Tinggi
20. Perpres No. 13 Tahun
2015 tentang
Kementerian Riset,
Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
21. Perpres No. 14 Tahun
2015 tentang
Kementerian
Pendidikan dan
kebudayaan
22. Perpres No. 87 Tahun
2017 tentang
Penguatan
Pendidikan Karakter

Indikator
Variabel
Penilaian

Pasal yang
Perlu Diubah

Pasal yang Perlu
Dicabut

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Pasal 3 huruf a

-

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Pasal 3 huruf a

-

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Pasal 11

-

4. Dari hasil penilaian berdasarkan potensi disharmoni, terdapat beberapa ketentuan pasal
yang disharmoni, baik dari aspek kewajiban maupun kewenangan.
a. Aspek Kewajiban:
- Masalah kewajiban warga negara maupun masyarakat pada Pasal 6, Pasal 9,
Pasal 12, Pasal 24, Pasal 46, dan Pasal 47 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dengan kewajiban negara pada alinia 4 Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945 dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 ;
-

Masalah kewajiban memasukkan kurikulum Pancasila sebagaimana diatur dalam
Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dengan Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Aspek Kewenangan:
- Masalah pengaturan pendidikan tinggi pada PP No. 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi dengan
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-

Konsep tanggung jawab terhadap pendidikan warga negara antara UU No. 9
Tahun 2009 tentang Badan hukum Pendidikan dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun
1945;
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-

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Pasal 24 ayat(4)
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan UU No. 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

-

Konsep kewenangan melakukan penilaian hasil belajar peserta didik pada Pasal
63 ayat(1) huruf b, c PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
Jo. PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional dengan Pasal 78 huruf e PP No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Pendidikan Nasional

Jo. PP No. 13 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
-

Masalah kewenangan melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik pada Pasal
58 ayat(1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional dengan
Pasal 63 ayat(1) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Jo.
PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional.

5. Dari penilaian efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan hasil analisis
berdasarkan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem
Pendidikan Nasional, masih terdapat beberapa kendala, baik dari aspek substansi
hukum, struktur hukum maupun budaya hukumnya, yaitu:
1) Masalah substansi hukum
-

Perlu perubahan pada Pasal 1 ayat(1), Pasal 3, Pasal 4 ayat(1), (2), (3), Pasal 6,
Pasal 37 dan Pasal 56 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
disesuaikan dengan wajib belajar 12 tahun menurut Nawacita ke-5 dan 8;

-

Masih perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai perpustakaan digital pada UU
No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disesuaikan dengan perkembangan
jaman;

-

Perlu penjelasan detail terkait pengaturan badan hukum pendidikan pada Pasal
53 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikarenakan
pencabutan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dengan
Putusan MK NOMOR 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009;

- Perlu koordinasi dan pengaturan yang jelas pada Lampiran Angka 1 Huruf A No. 1
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan UU No. 23 Tahun
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2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pengalihan kewenangan pengolahan
pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/ kota ke pemerintah provinsi.
2) Masalah struktur hukum
-

Jumlah guru dan dosen yang belum merata pada daerah pelosok/ terpencil;

-

Belum tersedianya cukup sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan
pada daerah pelosok.

3) Masalah Budaya Hukum
-

Kurangnya sosialisasi UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran di
kalangan tenaga medis termasuk para dokter;

-

Perlu koordinasi dan melepaskan egosektoral antara Kemendikbud maupun
Kemenristekdikti dengan Kemenag terkait pembentukan sekolah keagamaan
maupun perguruan tinggi agama;

-

Perlu koordinasi dan melepaskan egosektoral antara Kemenristekdikti dengan
K/L terkait pendidikan kedinasan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

B. Rekomendasi Umum
-

Perlu perubahan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang disesuaikan dengan perkembangan jaman.

-

Perlu perubahan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi PP
karena materi muatan UU tersebut bersifat tehnis dan lebih sesuai dalam bentuk
PP.

-

Perlu dilakukan harmonisasi mengenai definisi istilah badan hukum pada Pasal 53
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan UU No. 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

-

Perlu disamakan persepsi mengenai Dokter Layanan Primer (DLP) pada UU No.
20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

-

Sosialisasi mengenai UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
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C. Rekomendasi Khusus
Rekomendasi terhadap masing-maing ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Terdiri dari: 77 Pasal
Status pasal: berlaku seluruhnya.
Rekomendasi: UU ini diubah
NO.
1.

Bagian Yang
Dianalisis
Pasal 1

2.

Pasal 1 ayat(1)

Dimensi
Kejelasan
rumusan

Kejelasan
rumusan

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)
Penyebutan batasan pengertian atau definisi dapat dituangkan Ubah
dalam salah satu butir Pasal 1 tentang ketentuan umum dapat
dilihat dalam petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.
Perlu diubah pada ayat (30) bahwa Menteri adalah menteri yang
bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional, menjadi
Menteri adalah dua menteri yang bertanggung jawab pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (disesuaikan dengan perubahan
nomenklatur kebijakan Presiden terpilih tahun 2014)
Ubah
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
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NO.

Bagian Yang
Dianalisis

Dimensi

3.

Pasal 3

Kejelasan
rumusan

4.

Pasal 6 ayat(1)

Penilaian
kesesuaian
materi muatan
dengan asas
materiil

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pasal ini perlu diubah agar sesuai dengan perkembangan jaman,
disesuaikan dengan Nawacita
kelima, meningkatkan
pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas melalui sektor
pendidikan, melalui meningkatkan akses layanan pendidikan
secara adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkan
layanan pendidikan, meningkatkan kualitas hasil pendidikan.
Ubah
Pasal 3
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pasal ini perlu diubah agar sesuai dengan perkembangan jaman,
disesuaikan dengan Nawacita
kelima, meningkatkan
pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas melalui sektor
pendidikan, melalui meningkatkan akses layanan pendidikan
secara adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkan
layanan pendidikan, meningkatkan kualitas hasil pendidikan.
Ubah
Pasal 6 ayat(1) menyatakan bahwa Setiap warga negara yang
berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti
pendidikan dasar.
Pasal ini sebaiknya diubah sesuai Nawacita kelima dari Presiden
Jokowi melalui program wajib belajar 12 tahun, yaitu usaha
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan Program
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NO.

Bagian Yang
Dianalisis

Dimensi

5.

Pasal 7
ayat(2)

Penilaian
kesesuaian
materi muatan
dengan asas
materiil

6.

Pasal 9

Penilaian
kesesuaian
materi muatan
dengan asas
materiil

7.

Pasal 12 ayat(2) Penilaian
kesesuaian
materi muatan
dengan asas
materiil

8.

Pasal 18 ayat(1)

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

“Indonesia Pintar” wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.
Pasal 7 ayat(2) menyatakan bahwa orang tua dari anak usia wajib Ubah
belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada
anaknya. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 31 UUD NRI
Tahun 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara dalam
bertanggung jawab terhadap pendidikan setiap warga negaranya.
Pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban Ubah
memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan
pendidikan.

Ubah
Pasal 12 ayat(2) berbunyi: Setiap peserta didik berkewajiban:
a.menjaga
norma-norma
pendidikan
untuk menjamin
keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali
bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal ini seakan-akan melepaskan tanggung jawab negara terhadap
masalah pendidikan dan melimpahkan kepada peserta didik
sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi dan diberikan
pengayoman termasuk dalam hal pendidikan.
Kejelasan
Pasal 18 ayat (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan Ubah
rumusan
pendidikan dasar.
Penetapan fungsi setiap jenjang pendidikan terlalu umum, dan
berdampak
kepada kesan bahwa mengikuti pendidikan
menengah hanya merupakan lanjutan dari pendidikan dasar.
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NO.
9.

Bagian Yang
Dimensi
Dianalisis
Pasal 49 ayat(1), Kejelasan
(3), (4)
rumusan

10. Pasal 53

Penilaian
kesesuaian
materi muatan
dengan asas
materiil

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

Ubah
Pasal 49
(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan
kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal
20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah
diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Terkait dengan pembiayaan pendidikan, Pasal 49 ayat(1), (3), (4)
tidak ada indikasi secara nyata untuk menterjemahkan ketentuan
Pasal 31 ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945 yang secara jelas menyatakan bahwa “ ...
dan pemerintah bertanggung jawab membiayainya” , melainkan
menggunakan istilah hibah seperti tertulis dalam Pasal 49 ayat
(3) dan (4). Hal ini menunjukkan tidak konsistensi Pasal 49 ini
dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.
Pasal 53 ini mengatur tentang badan hukum pendidikan. Pasal ini Ubah
mencerminkan privatisasi/ otonomi pendidikan di Indonesia yang
mengindikasikan semakin melemahnya peran negara dalam
melaksanakan sektor pelayanan publik. Padahal UU No. 9 Tahun
2009 tentang Badan Hukum Pendidikan telah dicabut dengan
Putusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 karena dianggap
melepaskan tanggung jawab negara terhadap pendidikan warga
negaranya sehingga seharusnya Pasal 53 ini pun dicabut atau
dihapuskan tetapi pada kenyataannya belum dicabut, hal ini
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NO.

Bagian Yang
Dianalisis

Dimensi

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

menunjukkan sejak awal pemerintah memang berniat melepaskan
tanggung jawab pendidikan pada mekanisme pasar. Pemerintah
hanya akan menanggung pendidikan dasar saja. Pendidikan jIka
dilepaskan pada mekanisme pasar yang terjadi tidak akan ada lagi
keadilan dan pemerataan pendidikan. Akses pendidikan terbuka
luas hanya bagi masyarakat kaya. Padahal di negara-negara bebas
pun, persoalan pendidikan menjadi tanggung jawab negara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Terdiri dari: 39 Pasal
Status pasal: berlaku seluruhnya
Rekomendasi: UU ini diubah
No.
1.

Bagian yang
Dianalisis
Pasal 1 ayat(1)

Dimensi
Kejelasan Rumusan

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)
UU Keuangan Negara belum mengakomodir persoalan Ubah
keuangan negara secara tuntas. Hal tersebut dapat
dilihat melalui pernyataan Pasal 1 ayat(1) yang tidak
jelas tentang Keuangan Negara. Pengertian Keuangan
Negara masih sering merujuk pada Pasal 23 Ayat (1) UUD
1945 yang berbunyi : “Anggaran Pendapatan Belanja
Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan mengundang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Definisi
Keuangan Negara belum jelas jika hanya merujuk pada
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, keuangan negara hanya
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No.

2.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

Pasal 2 huruf (g) Kejelasan Rumusan
dan (i)

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

berupa APBN, APBD sedangkan keuangan BUMN,
keuangan BUMD serta badan-badan lain yang dibentuk
dengan kewenangan negara atau pemerintah tidak
termasuk ke dalam keuangan negara. Sedangkan makna
keuangan negara yang dijelaskan di dalam UU Keuangan
Negara menyebutkan keuangan negara secara luas yang
berbunyi : “Keuangan negara adalah semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. UU Keuangan
Negara ini menjelaskan bahwa siapapun yang mengelola
dan merupakan uang milik negara adalah keuangan
negara sehingga maknanya terlalu luas.
Pasal 2:
Ubah
(g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola
sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,
piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan negara/ perusahaan daerah;
(i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan
menggunakan fasilitas yang diberikan
pemerintah.
Pasal ini perlu diperjelas rumusannya disesuaikan
dengan perkembangan jaman khususnya huruf(g) dan (i)
yang menjadi polemik sampai Putusan MK No. NOMOR
48/PUU-XI/2013 yang menolak permohonan Uji materi
oleh Center for Strategic Studies University of Indonesia
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No.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

(CSS UI) atau Forum Hukum BUMN dan Pusat Kajian
Masalah Strategis Universitas Indonesia. Berdasarkan
permohonan para pemohon, pemohon menyatakan
bahwa Pemisahan kekayaan BUMN dari keuangan
Negara merupakan bagian dari perbaikan GCG (good
corporate governance), sehingga kekayaan BUMN harus
dipisahkan dengan kekayaan negara.
Sedangkan menurut MK: ketentuan Pasal 2 huruf (g) UU
Keuangan Negara merupakan Perwujudan Amanat
Konstitusional Pasal 33 UUD 1945. Kekayaan BUMN tidak
dapat dipisahkan dengan keuangan Negara dikarenakan
adanya BUMN bertujuan untuk mengatur segala sesuatu
hal yang mengatur hajat hidup dan kepentingan hidup
seluruh bangsa Indonesia. Masuknya kekayaan BUMN
dalam keuangan Negara juga bertujuan untuk
memberikan kesejahteraan untuk seluruh warga
Indonesia, dengan ini akan terciptanya good corporate
governance.
Apabila kekayaan BUMN dipisahkan dengan keuangan
Negara maka akan terjadi privatisasi BUMN yang akan
dikuasai oleh pihak asing dan menyingkirkan andil atau
menyingkirkan peran Negara dalam mengelolanya,
sehingga BUMN yang bergerak di bidang hajat hidup
orang banyak seperti minyak, pertambangan, listrik akan
lebih mudah dikuasai oleh pihak asing, hal ini
mengakibatkan kesejahteraan rakyat semakin tidak
terwujud.
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No.
3.

Bagian yang
Dianalisis
Pasal 34

Dimensi

Analisis

Kejelasan Rumusan

Pasal 34:
(1)Menteri/Pimpinan
lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
yang
terbukti
melakukan
penyimpangan kebijakan yang telah
ditetapkan
dalam
undang-undang
tentang
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan
pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan
undang-undang.
(2)
Pimpinan
Unit
Organisasi
Kementerian
Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan
anggaran yang telah ditetapkan dalam
undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah
tentang APBD diancam dengan pidana
penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undangundang.
(3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan undang-undang kepada
pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana
ditentukan dalam undang-undang ini.
Pasal 34 perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman
karena menimbulkan polemik di masyarakat Pasal ini
menjadi tidak lazim dalam Hukum Administrasi Negara,
di mana penyimpangan kebijakan dapat dihukum
pidana. Belum lagi, UU Keuangan Negara ini belum
mendapatkan tandatangan Presiden sebagai dokumen
resmi negara pada saat diundangkan. Jika dilihat dalam

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)
Ubah
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No.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

sudut
pandang
Hukum
Adminsitrasi
Negara,
kebasahannya secara yuridis tidak mempunyai dasar
hukum yang kuat karena sebagai dokumen resmi negara
yang dibuat di atas kertas resmi negara dengan lambang
Garuda Pancasila dan berkepala “Presiden Republik
Indonesia,” tetapi tidak ditandatangani Presiden.
Artinya, sudut Hukum Adminsitrasi Negara jelas
mengatakan bahwa dokumen negara yang tidak
ditandatangani yang berhak adalah tidak sah dan belum
memiliki kekuatan hukum mengikat umum atau anggota
masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Terdiri dari: 84 Pasal
Status pasal: berlaku seluruhnya.
Rekomendasi: UU ini perlu diubah
No.
Bagian yang
Dimensi
Analisis
Rekomendasi
Dianalisis
(Tetap/Ubah/Cabut)
1. Pasal 1-84
Kejelasan
Secara materi muatan UU ini adalah PP karena bersifat Ubah
Rumusan
teknis, sebaiknya diubah menjadi PP dan disesuaikan
dengan perkembangan jaman sehingga jelas rumusan
isinya.
2. Pasal 15 ayat(2)
Kejelasan
Pasal 15 ayat(2) menyatakan bahwa guru yang diangkat Ubah
Rumusan
oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pada Pasal 15 ayat(2) seharusnya ditambahkan dengan
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No.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

Analisis
pengaturan guru swasta sehingga jelas
kedudukan antara guru PNS dan Non PNS.

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)
bagaimana

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Terdiri dari: 54 Pasal
Status pasal: berlaku seluruhnya
Rekomendasi: UU ini perlu diubah
No.

Bagian yang
Dianalisis

1.

Pasal
angka 1

Dimensi

1 Penilaian
kesesuaian
materi
muatan
dengan asas
materiil

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perpustakaan adalah institusi Ubah
pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara
profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan
pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
Seharusnya Pasal ini ditambahkan bahwa perpustakaan wajib dikepalai oleh
tenaga pustakawan agar perpustakaan dalam melakukan pelayanan publik
dapat lebih profesional, karena dalam prakteknya kepala perpustakaan
pada instansi pemerintah maupun non, sekolah ataupun perguruan tinggi
cenderung bukan pustakawan karena terbentur masalah sumber daya
manusia dan anggaran.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
Terdiri dari: 69 Pasal
Status pasal: sudah dicabut dengan Putusan MK No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009
Rekomendasi: UU ini layak dicabut
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No.
1.

Bagian yang
Dianalisis
Pasal 1 -69

Dimensi
Kejelasan
rumusan

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)
UU ini sudah dicabut dengan Putusan MK No. 21/PUU- Cabut
VII/2009, 126/PUU-VII/2009, 14/PUU-VII/2009, dan 11/PUUVII/2009. UU BHP dinilai tak selaras dengan UUD 1945 dan UU
BHP menimbulkan ketidakpastian hukum. Alasan pembatalan
MK: 1. UU BHP mempunyai banyak kelemahan baik secara
yuridis, kejelasan maksud dan keselarasan dengan UU lain.
2. UU BHP mempunyai asumsi penyelenggara pendidikan di
Indonesia mempunyai kemampuan sama. Realitasnya
kesamaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tak berarti semua PTN
mempunyai kesamaan yang sama.
3. Pemberian otonomi kepada PTN akan berakibat beragam.
Karena lebih banyak PTN
yang tidak mampu menghimpun dana karena terbatasnya
pasar usaha di tiap daerah. Hal ini akan menyebabkan
terganggunya penyelenggaraan pendidikan.
4. UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan
nasional dan menimbulkan
kepastian hukum. UU BHP bertentangan dengan Pasal 28 D
ayat(1) dan Pasal 31 UUD 1945.
5. Prinsip nirlaba tak hanya bisa diterapkan dalam BHP tapi juga
dalam bentuk badan hukum lainnya.
UU Badan Hukum Pendidikan ini tidak memenuhi asas-asas
dalam Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan PerundangUndangan sehingga UU ini tidak berlaku karena: menjadikan
pendidikan nasional diserahkan sepenuhnya kepada
mekanisme pasar tanpa adanya perlindungan dari negara
sehingga MK batalkan UU BHP;
UU BHP inkonstitusional,
seluruh materi UU ini otomatis batal dan tidak mempunyai
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No.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

kekuatan hukum mengikat; UU BHP
bertujuan agar
pendidikan formal yang menjadi tugas dan tanggung jawab
pemerintah di Indonesia akan dialihkan ke Badan Hukum
Pendidikan Pemerintah(BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan
Pemerintah Daerah(BHPPD); hal ini bertentangan dengan Pasal
31 UUD NRI Tahun 1945;
BHPP dan BHPPD dapat pailit dan
negara tidak bertanggung jawab; dasar hukum pembentukan:
Pasal 53 ayat(1) UU Sisdiknas memuat frase badan hukum
pendidikan dalam pasal tersebut harus dimaknai sebagai
sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai
bentuk badan hukum tertentu.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
Terdiri dari: 49 Pasal
Status pasal: berlaku seluruhnya.
Rekomendasi: UU ini perlu diubah
No.
1.

Bagian yang
Dianalisis
Pasal 43 ayat(2)

Dimensi
Kejelasan
rumusan

Analisis
Pasal 43
(1) Keuangan gerakan pramuka diperoleh dari:
a. iuran anggota sesuai dengan kemampuan;
b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan
c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan
dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)
Ubah
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No.

2.

Bagian yang
Dianalisis

Pasal 44

Dimensi

Kejelasan
rumusan

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa.
Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasannya tidak secara jelas
mengatur mengenai sanksi, sehingga ketidakjelasan ini
menyebabkan kekuatiran anggaran keuangan Gerakan
Pramuka disalahgunakan oknum-oknum Kwartir Gerakan
Pramuka, ada dugaan nantinya keuangan dana Pramuka
dapat membuka peluang dikorupsi oleh jajaran Kwartir
Gerakan Pramuka jika tidak adanya sanksi yang ditetapkan
yang berakibat merugikan keuangan negara dan daerah. Pasal
ini juga menimbulkan polemik di masyarakat dengan adanya
Putusan MK No. 6/PUU-IX/ 2011 yang menolak pengajuan
Judicial Review UU Gerakan Pramuka yang dilakukan oleh
anggota Pramuka sendiri terkait tidak jelasnya pencantuman
sanksi penyalahgunaan keuangan.
Pasal 44
Ubah
Pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara
transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal ini perlu diperjelas bahwa pengelolaan keuangan di
Gerakan Pramuka harus tunduk kepada Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan,
serta kebijakan aturan dari Menteri Keuangan lainnya yang
sesuai sehingga semua bentuk pengelolaan dan bahkan sanksi
289

No.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

pidananyapun akan dijerat sama apabila menyalahgunakan
keuangan gerakan pramuka.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Terdiri dari: 100 Pasal
Status pasal: berlaku seluruhnya
Rekomendasi: UU ini perlu diubah
No.
Bagian yang
Dimensi
Analisis
Rekomendasi
Dianalisis
(Tetap/Ubah/Cabut)
1. Pasal 1-100
Kejelasan
Perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.
Ubah
Rumusan
Pembentukan UU Dikti ini bertentangan dengan Pasal 24
ayat(4) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa ketentuan
mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Seharusnya UU Dikti ini
berbentuk PP.
2. Pasal 3, 4, 5
Kejelasan
-Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak Ubah
Rumusan
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki
operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh
norma yang berisi pengaturan.
-Sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk
huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan
umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
290

No.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

3.

Pasal 35

Kejelasan
Rumusan

4.

Pasal 36

Kejelasan
Rumusan

5.

Pasal 48

Kejelasan
Rumusan

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum.
Pasal 35 terkait kurikulum pendidikan tinggi agar diperjelas Ubah
meskipun ayat ini selangkah lebih maju dari Pasal 37 ayat(2)
UU Sisdiknas dengan penambahan materi Pancasila sehingga
lembaga pendidikan tinggi swasta kerja sama dengan
pemerintah asing pun wajib berkurikulum mata kuliah
Pancasila.
Pasal 36 terkait Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan Ubah
bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau
organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan
profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi. Pada Pasal 36 ini harus dijelaskan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi yang mana dan bagaimana.
Pasal 48 terkait kerja sama penelitian dengan industri dan Ubah
dunia usaha harus disederhanakan karena masih
mencerminkan Penetrasi Kapitalisme Global dan kooptasi
wacana pembangunan dari dua lembaga, yaitu WTO dan Bank
Dunia. Semangat dan substansi UU Pendidikan Tinggi masih
tidak bisa lepas dari
kepentingan lembaga keuangan
internasional. Ada dua wacana (discourse) besar yang cukup
hegemonik dalam pembangunan pendidikan tinggi di negaranegara dunia ketiga, yaitu ‘globalisasi pendidikan tinggi’ yang
dikampanyekan oleh WTO dan ‘reformasi Pendidikan Tinggi’
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No.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

yang dikampanyekan oleh Bank Dunia. Dalam ‘perjanjian GATS
ditandatangani pada tahun 1994, ada 12 sektor jasa yang
sepakat untuk diliberalisasi, salah satunya sektor pendidikan
tinggi. GATS dan kebijakan-kebijakan WTO tersebut didesain
untuk ‘membuka pintu kerjasama internasional perguruan
tinggi sehingga membuka keran investasi’ (Hawkins, 2010: 40).
Kooptasi wacana pembangunan tersebut bersifat diskursif,
pemerintah menyatakan bahwa ‘untuk meningkatkan daya
saing dalam interaksi global, perlu adanya perguruan tinggi
yang sehat, bermutu, otonom, dan maju.’ Hal ini jelas
menyiratkan discourse globalisasi yang ditawarkan WTO dan
Bank Dunia. Kata kunci ‘daya saing’ (dalam key framework
Bank Dunia: competitiveness) mengantarkan UU PT pada
discourse tentang reformasi pendidikan tinggi yang liberal,
pro-pasar, serta lepas dari campur tangan negara.
6.

Pasal 50

Kejelasan
Rumusan

7.

Pasal 62

Kejelasan
Rumusan

8.

Pasal 63

Kejelasan

Pasal 50 perlu dijelaskan kerja sama internasional yang tetap Ubah
melibatkan pemerintah sebagai pemegang kendali karena
mencerminkan awal proses komersialisasi dan liberalisasi
pendidikan nasional dalam wujud penetrasi asing.
Pasal 62 sebaiknya diubah karena mencerminkan awal proses Ubah
komersialisasi dan liberalisasi pendidikan nasional dalam
wujud penetrasi asing.
Pasal ini perlu dijelaskan otonomi yang tetap melibatkan Ubah
pemerintah sebagai pemegang kendali.
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No.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

Rumusan

9.

Pasal 83 - 90

Kejelasan
Rumusan

Pasal 83 - 90 bertentangan dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun Ubah
1945 karena pelaksanaan pendidikan termasuk pengelolaan
dana menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah sangat
berperan penting bukan hanya sekedar menfasilitasi dan
memberikan insetif untuk dunia usaha dan industri maupun
masyarakat. Substansi pasal ini mengarah kepada lepasnya
tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan pendidikan.
Dalam hal ini pemerintah hanya menjadi fasilitator dan
mempertemukan dunia pendidikan tinggi dengan dunia
industri maupun dunia usaha. Dunia industri dan dunia usaha
merupakan kegiatan yang berorientasi pada profit,
memperluas laba dan menekan kerugian seminimal mungkin.
Bukan tidak mungkin pada akhirnya Perguruan Tinggi
terintervensi dan menyebabkan hilangnya prinsip nirlaba
dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
Hak pengelolaan kekayaan negara sepenuhnya ada pada
negara. Pemerintah tidak dapat begitu saja memberikan hak
tersebut kepada perguruan tinggi meskipun dengan alasan
untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi.
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8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Terdiri dari: 64 Pasal
Status pasal: berlaku seluruhnya
Rekomendasi: UU ini perlu diubah
No.
Bagian yang
Dimensi
Analisis
Rekomendasi
Dianalisis
(Tetap/Ubah/Cabut)
1. Pasal 1 - 64
Kejelasan
- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak Ubah
Rumusan
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki
operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai
seluruh norma yang berisi pengaturan.
- Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk
huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan
asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam
ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam
pasal atau bab. cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah
Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum.
- Frasa Dokter Layanan Primer ini harus dihapuskan karena
menyebabkan kontroversi.
2. Pasal 1 angka 9
Kejelasan
Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Dokter adalah dokter, Ubah
Rumusan
dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan
pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang
diakui oleh Pemerintah. Pasal 1 angka 9 UU Pendidikan
kedokteran memberikan definisi bahwa dokter adalah dokter,
dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan
pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang
diakui oleh Pemerintah. Keberadaan dokter layanan primer
dalam UU Pendidikan Kedokteran menjadi penghambat
pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas pelayanan
kesehatan yang dijamin menurut Pasal 28 H UUD NRI Tahun
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No.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

3.

Pasal 3 dan 4

Kejelasan
Rumusan

4.

Pasal 8 ayat(2)

Kejelasan
Rumusan

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

1945. Sebab Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran hanya mengenal dokter dan dokter
spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Dokter layanan
primer tidak memiliki pengakuan dalam hal kompetensi
profesi, legalitas, prosedur formal syarat registrasi, perizinan
dan gelar profesi. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dan
inkonsistensi.
-Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak Ubah
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki
operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh
norma yang berisi pengaturan.
-Sesuai dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk
huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan
umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab,
cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum.
Pasal 8 ayat(2) menyatakan dalam hal mempercepat Ubah
terpenuhinya kebutuhan dokter layanan primer, Fakultas
Kedokteran dengan akreditas kategori tertinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Fakultas
Kedokteran yang akreditasinya setingkat lebih rendah dalam
menjalankan program dokter layanan primer.
Program kerjasama dan pendidikan terkait dokter layanan
primer harus jelas pengaturannya.
Hal ini tentu bertolak belakang dengan apa yang di canangkan
dan digadang – gadang oleh pemerintah tentang sistem SJSN,
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No.

5.

Bagian yang
Dianalisis

Pasal 8 ayat(3)

Dimensi

Kejelasan
Rumusan

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

dimana dokter layanan primer berada di dasar piramida sistem
kesehatan
Indonesia.
Bagaimana
masyarakat
bisa
mengandalkan dokter layanan primer kalau jumlah dokter
layanan primer saja masih belum banyak dan UU Pendidikan
Kedokteran ini kurang sosialisasinya baik di kalangan akademisi,
praktisi maupun masyarakat.
Pasal 8 ayat(3) bahwa Program dokter layanan primer Ubah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelanjutan
dari program profesi dokter dan program internsip yang setara
dengan program dokter spesialis. Maksud pasal di atas adalah
bahwa dokter layanan primer berbeda dengan dokter umum
karena harus menjalani pendidikan lebih lanjut selama 2 tahun.
Dan akan setara dengan spesialis. Tentu hal ini membuat
sebuah paradigma baru “ bagaimana dengan dokter umum?”
Memang dokter umum tetap masih bisa bekerja di Rumah Sakit
swasta yang tidak menjalin kerjasama dengan SJSN
(pemerintah) selama mempunyai izin untuk berpraktek. Namun
yang kembali menjadi permasalahan adalah tidak semua
Fakultas kedokteran dapat mengadakan program pendidikan
dokter layanan primer. Sementara yang kita ketahui bahwa
tidak semua Fakultas Kedokteran di Indonesia berakreditasi A.
Bahkan masih ada Fakultas Kedokteran yang belum
terakreditasi dan baru membuka program pendidikan Dokter
baru-baru ini. Untuk mengadakan program pendidikan
kedokteran di sebuah Universitas, perizinan dikeluarkan oleh
Kementerian Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti). Konsil Kedokteran Indonesi (KKI) membina
dan menetapkan standar pendidikan kedokteran, sedangkan
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No.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

akreditasi FK diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi. Di Indonesia masih ada Universitas yang
menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter dengan hanya
berbekal surat izin dari Kemenristekdikti. Untuk Universitas
yang Fakultas Kedokterannya mendapat akreditasi B.
Disebutkan dalam UU Pendidikan Kedokteran dapat menjalin
kerjasama dengan Universitas yang mendapat akreditasi A.
Namun sekali lagi yang jadi masalah adalah bentuk kerja sama
ini masih belumlah jelas. Karena itu pengaturan dokter layanan
primer harus jelas dan pasti sehingga tidak menimbulkan
multitafsir.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Terdiri dari : 411 Pasal
Status pasal: berlaku seluruhnya
Rekomendasi: UU ini perlu diubah
No.
Bagian yang
Dimensi
Analisis
Rekomendasi
Dianalisis
(Tetap/Ubah/Cabut)
1. Pasal 13 ayat(3)
Kejelasan
Pasal ini harus diperjelas karena dengan menggunakan kriteria Ubah
Rumusan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) UU Pemda ini,
maka pengelolaan pendidikan menengah adalah urusan
kabupaten/kota karena: a. Lokasi sekolah menengah ada di
suatu dan setiap kabupaten/kota; b. Peserta didik pendidikan
menengah secara umum adalah penduduk suatu
kabupaten/kota. Kalaupun ada peserta didik dari
kabupaten/kota lain jumlahnya sangat kecil mengingat jarak
yang harus ditempuh; c. Dengan peserta didik yang berasal dari
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No.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

satu kabupaten/kota maka penerima manfaat pengelolaan
pendidikan menengah adalah masyarakat kabupaten/kota
setempat. Hal ini juga terkait dengan
pengembangan
pendidikan dasar yang mengarah pada pendidikan dasar wajib
12 tahun; dan d. Penyelenggaraan pendidikan menengah lebih
efisien oleh kabupaten/kota dilihat dari sisi jangkauan wilayah
dan besaran organisasi yang diperlukan.
Sedangkan pada Pasal 50 ayat(5) UU Sisdiknas menyatakan
bahwa (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan
dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang
berbasis keunggulan lokal. Kenyataannya terjadi pengalihan
pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke
provinsi telah mengurangi makna otonomi seluas-luasnya (Pasal
18 ayat (5) UUD 1945), mengurangi kewenangan konstitusional
kabupaten/kota di bidang pendidikan, dan berpotensi
merugikan hak konstitusional warga negara atas pendidikan.
Bahkan kalaupun (quad non) dinyatakan bahwa pengelolaan
pendidikan menengah adalah kebijakan hukum terbuka (open
legal policy), tidak dengan sendirinya berarti tidak dapat diuji
dengan UUD 1945.
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10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
Terdiri dari : 56 Pasal
Status pasal: berlaku seluruhnya
Rekomendasi: UU ini perlu diubah
No.
1.

Bagian yang
Dianalisis
Pasal 5 ayat(1)

Dimensi

Analisis

Kejelasan
Rumusan

Pasal 5 ayat (1) Keinsinyuran mencakup disiplin teknik:
a. kebumian dan energi;
b. rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;
c. industri;
d. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
e. pertanian dan hasil pertanian;
f. teknologi kelautan dan perkapalan; dan
g. aeronotika dan astronotika.
Sedangkan yang melalukan uji profesi dan sertifikasi adalah dari
Badan Kejuruan Persatuan Insinyur Indonesia (PII)/Himpunan
Keprofesian. Menurut website PII, badan kejuruan PII yang
dinaungi oleh PII hanya ada 13, yaitu BK Mesin, BK Teknologi
Pertambangan, BK Sipil, BK Teknik Kelautan, BK Teknik Fisika, BK
Teknik Geodesi, BK Teknik Kedirgantaraan, BK Perminyakan, BK
Teknik Kelautan, BK Kimia, BK Teknik Industri, BK Elektro, dan BK
Pertanian. Bila ditinjau dari disiplin ilmunya, 13 BK-PII memang
sudah mencakup seluruh disiplin keilmuan teknik seperti yang
dipaparkan di atas. Namun masih ada beberapa jurusan yang
belum dinaungi oleh BK yang ada di PII.
Lalu bagaimana dengan disiplin ilmu yang tidak dinaungi oleh BK
PII/Himpunan Keprofesian?
Disisi lain sebelum lahirnya PII, sudah ada himpunan keprofesian
seperti GAPENSI, IAI, INKINDO, INTAKINDO, KADIN, dan LPJK

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)
Ubah
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No.

2.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

Pasal 5 ayat(2)
Kejelasan
Rumusan

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

yang selama ini sudah menjalankan praktek-praktek
keprofesian. Dibentuknya PII (didukung penuh oleh UU
Keinsinyuran), maka seolah-olah posisi dari himpunan
keprofesian tersebut berada dibawah PII. Hal demikian
dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan antara PII dengan
himpunan-himpunan keprofesian tersebut. Memang secara
hukum saat ini posisi PII sangat kuat karena adanya payung
hukum berupa UU Keinsinyuran.
Pertanyannya sekarang adalah, apakah himpunan-himpunan
keprofesian yang sudah ada sebelum PII lahir tersebut dengan
senang hati menerima “dibawah naungan” dari PII?
Apabila himpunan-himpunan keprofesian yang ada saat ini bisa
menerima “dibawah naungan PII”, maka secara organisasi harus
merubah segala ketentuan yang ada menyesuaikan ketentuan
yang berlaku dalam PII. Hal ini harusnya diperjelas pada Pasal 5
ayat(1) agar tidak timbul masalah.
Pasal 5 ayat(2) menyatakan bahwa Keinsinyuran mencakup Ubah
bidang:
a. pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi;
b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi;
c. konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi;
d. teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan
proses produk;
e. ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral;
f. penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber
daya alami; dan
g. pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan
pemeliharaan aset.
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No.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

Mencermati Pasal ini, permasalahan yang mungkin bisa terjadi
salah satunya adalah dalam bidang pendidikan yang harus
diperjelas. Hal ini mengingat dalam UU Keinsinyuran juga
mencakup pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi.
Pertanyannya sekarang adalah, apakah semua guru SMK, dosen
Teknik harus menyandang gelar profesi “Insinyur”? Hal ini
mungkin akan menjadi permasalahan yang sangat serius apabila
sampai terjadi ada seorang guru teknik atau dosen teknik yang
tersandung masalah hukum karena melakukan praktek
keinsinyuran sedangkan yang bersangkutan belum memiliki
gelar insinyur. Selain itu, permasalahan lain yang mungkin
terjadi adalah adanya penyedia jasa konsultansi/konstruksi yang
terjerat hukum karena produk yang dihasilkan bukan hasil dari
seorang insinyur. Seharusnya pemerintah dapat mengolah dan
bersinergi dengan PII untuk membuat kebijakan terkait profesi
keinsinyuran sehingga tidak menimbulkan permasalahan
dikemudian hari.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
Dasar Hukum: Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan
Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Rekomendasi: PP ini perlu diubah
No.
Bagian yang
Dimensi
Analisis
Rekomendasi
Dianalisis
(Tetap/Ubah/Cabut)
1. Pasal 63 ayat(1) Kejelasan
Pasal 78 huruf e dijelaskan bahwa pemerintah hanya Ubah
huruf b, c
rumusan
mengevaluasi kinerja pendidikan, dan pada Pasal 79 ayat(1)
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No.

Bagian yang
Dianalisis
Pasal 78
huruf e
Pasal 79 ayat(1)
huruf a, b, c, d

Dimensi

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

huruf a, b, c, dan d yang menegaskan bahwa tugas evaluasi hasil
belajar itu dilakukan oleh satuan pendidikan. Namun jika dilihat
pada Pasal 63 ayat(1) huruf b dan c yang menyatakan bahwa
penilaian hasil belajar dilakukan satuan pendidikan dan
pemerintah. Hal inilah yang menimbulkan kontradiksi yang
dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat sebagai
pengguna jasa layanan pendidikan. Sebenarnya yang berhak
melakukan penilaian hasil belajar peserta didik itu siapa?
Pendidik dalam satuan pendidikan, pemerintah atau keduaduanya? Masalah pengaturan tugas terkait evaluasi kinerja
maupun hasil belajar dalam pasal – pasal tersebut harus jelas.
UU Sisdiknas Pasal 58 ayat 1 dijelaskan bahwa evaluasi hasil
belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau
proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik
secara berkesinambungan. Sedangkan dalam PP Standar
Nasional Pendidikan, Pasal 63 ayat 1 ditegaskan bahwa
penilaian hasil belajar dilakukan oleh tenaga pendidik, satuan
pendidikan dan pemerintah. Dari kedua aturan tersebut tampak
jelas adanya inkonsistensi dalam pembagian peran/wewenang
yang berkaitan dengan evaluasi (penilaian) hasil belajar antara
satuan pendidikan dan pemerintah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
Dasar Hukum: Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
Rekomendasi: PP ini perlu diubah
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No.
1.

Bagian Yang
Dianalisis
Pasal 14 ayat(1)
Pasal 15

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)
Pasal 14 ayat(1) menyatakan bahwa Pendidikan keagamaan Ubah
Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
Pasal 15 menyatakan bahwa Pendidikan diniyah formal
menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari
ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Pernyataan Pasal 14 ayat(1) dan Pasal 15 hendaknya lebih
diperjelas lagi mengenai istilah tertentu, seperti kata “formal”,
pengertian “diniyah”, sehingga sifatnya tidak ambigu dan
menimbulkan multitafsir.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Dasar Hukum: Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
Rekomendasi: PP ini perlu diubah
No.
Bagian Yang
Dimensi
Analisis
Rekomendasi
Dianalisis
(Tetap/Ubah/Cabut)
1.
Pasal 1 angka 6
Kejelasan
Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Menteri adalah menteri Ubah
rumusan
yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
Harus jelas penggunaan kata menteri pada pasal ini karena
menteri pada Kabinet Kerja yang menangani bidang pendidikan
ada 2(dua), yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Pasal 2 ayat(1)
Kejelasan
Pasal 2 ayat(1) menyatakan bahwa Pendanaan pendidikan Ubah
rumusan
menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
Masalah pendanaan pendidikan pada pasal di atas harus jelas
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dan pernyataan Pasal 2 ayat(1) bertentangan dengan Pasal 31
dan Pembukaan alinia 4 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa tanggung jawab negara dalam mencerdaskan bangsa
termasuk dalam hal pendidikan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
Dasar Hukum: Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3),
Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5),
dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Rekomendasi: PP ini sebaiknya diubah
No.
Bagian Yang
Dimensi
Analisis
Rekomendasi
Dianalisis
(Tetap/Ubah/Cabut)
1.
Pasal 4 - 13
Kejelasan
Pasal 4 – 13 mengatur masalah sertifikasi guru yang harus Ubah
Rumusan
diperjelas bagaimana dengan guru honor?
2.

Pasal 14 - 31

Kejelasan
Rumusan

Pasal 14 - 31 mengatur masalah sertifikasi, tunjangan maupun Ubah
penghargaan bagi guru, hal ini harus diperjelas bagaimana
dengan guru honor yang kadangkala di daerah terpencil pun
beban dan tanggung jawab kerjanya sama dengan guru PNS?
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Dasar Hukum: Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Rekomendasi: PP ini sebaiknya diubah
No.
1.

Bagian Yang
Dianalisis
Pasal 7 ayat(6)

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)
Pasal 7 ayat(6) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai Ubah
pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk
kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga
negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai
dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program
wajib belajar.
Pasal 7 ayat(6) terkait program wajib belajar harus jelas diubah
disesuaikan dengan Nawacita Presiden Jokowi menjadi 12
tahun.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
Dasar Hukum: Pasal 47 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 61 ayat (2),
Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 74 ayat (5), dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen
Rekomendasi: PP ini perlu diubah
No.
Bagian yang
Dimensi
Analisis
Rekomendasi
Dianalisis
(Tetap/Ubah/Cabut)
1. Pasal 33
Kejelasan
Pasal 33 menyatakan tentang wajib kerja dosen, bahwa:
Ubah
Rumusan
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan
ketentuan wajib kerja kepada
dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi
kualifikasi akademik dosen dan
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No.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah
khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan situasi luar biasa yang mengakibatkan kelangkaan
dosen di daerah khusus sehingga proses penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi tidak dapat terlaksana secara
normal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Warga negara yang dapat ditugaskan wajib kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. orang yang memiliki kualifikasi akademik magister atau
doktor; atau;
b. orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dan
mendapat pelatihan kependidikan, yang kesetaraan jabatan
akademiknya ditetapkan oleh penyelenggara
pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi penerima.
(4) Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelaksanaan tugas sebagai dosen
paling lama 2 (dua) tahun.
(5) Penugasan warga negara sebagai dosen dalam rangka wajib
kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(6) Warga negara yang ditugaskan menjalani wajib kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh tunjangan
wajib kerja setara dengan
tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional, tunjangan khusus,
dan/atau tunjangan kehormatan bagi professor selama
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No.

Bagian yang
Dianalisis

Dimensi

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)

menjalankan tugas sebagai dosen sesuai dengan penetapan
kesetaraan jabatan akademik.
Program wajib kerja dosen ini harus jelas berlaku untuk dosen
PTN dan PTS atau dua-duanya.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
Dasar Hukum: Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Rekomendasi: PP ini sebaiknya diubah
No.
Bagian Yang
Dimensi
Analisis
Rekomendasi
Dianalisis
(Tetap/Ubah/Cabut)
1. Pasal 1 angka 6
Kejelasan
Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Kementerian adalah Ubah
Rumusan
Kementerian Pendidikan Nasional.
Pasal ini diubah agar jelas karena sejak pemerintahan dibawah
Presiden Jokowi Tahun 2015, pendidikan kedinasan dibawah
pengawasan dan koordinator Kementerian Riset, Tehnologi dan
Pendidikan Tinggi.
2. Pasal 1 angka 9
Kejelasan
Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Menteri adalah menteri Ubah
Rumusan
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan nasional. Hal ini harus diperjelas dengan perubahan
menjadi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang ristek, tehnologi dan pendidikan tinggi.
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan
Dasar Hukum: Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3),
Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3),
Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), Pasal 62 ayat (4), Pasal 65 ayat (5),
dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Rekomendasi: PP ini sebaiknya diubah
No.
Bagian Yang
Dimensi
Analisis
Rekomendasi
Dianalisis
(Tetap/Ubah/Cabut)
1. Pasal 220B ayat(1)
Kejelasan
Pasal 220B ayat(1) ini menyatakan bahwa Pengelolaan Ubah
Rumusan
keuangan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada,
Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor,
Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia,
dan Universitas Airlangga, menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum. Harus diperjelas badan
layanan umum yang bagaimana dan seperti apa sehingga tidak
menimbulkan multitafsir.
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Dasar Hukum: Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Rekomendasi: PP ini perlu diubah
No.
Bagian Yang
Dimensi
Analisis
Rekomendasi
Dianalisis
(Tetap/Ubah/Cabut)
1. Pasal 1 angka Kejelasan
Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Akademi Komunitas Ubah
12
rumusan
adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu
atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi
kebutuhan khusus.
Harus diperjelas pasal ini terkait rumusan maksud akademi
komunitas, berbasis keunggulan lokal maupun kebutuhan
khusus yang bagaimana dan seperti apa?
2. Pasal 1 angka Kejelasan rumusan Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Kementerian adalah Ubah
20
perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan
di bidang pendidikan.
Hal ini harus diubah agar jelas menjadi Kementerian Ristek,
Tehnologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Pasal 1 angka Kejelasan rumusan Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Menteri adalah menteri Ubah
23
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.
Pasal harus diperjelas dengan diubah menjadi Menteri Ristek,
Tehnologi dan Pendidikan Tinggi.
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20. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Dasar Hukum: Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Rekomendasi: Perpres ini dapat diubah
No.
Bagian Yang
Dimensi
Analisis
Rekomendasi
Dianalisis
(Tetap/Ubah/Cabut)
1. Pasal 10 huruf b
Kejelasan
Rumusan Kalimat “...penyelarasan dunia pendidikan dan dunia Ubah
Rumusan
kerja” muncul di Pasal 10 huruf b ini, sedangkan di Pasal 3 yang
mengatur fungsi kementerian riset, teknologi, dan pendidikan
tinggi secara keseluruhan, pada huruf a tidak mengatur
mengenai fungsi “penyelarasan dunia pendidikan dan dunia
kerja”.
Jadi tidak konsisten antara ketentuan dalam Pasal 3 huruf a
dengan Pasal 10 huruf b.
Ketentuan ini lebih sesuai dimasukkan dalam tugas dan fungsi
dari Ditjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi,dan
Pendidikan Tinggi.
2. Pasal 10 huruf c
Kejelasan
Ketentuan Pasal 10 huruf c:
Ubah
Rumusan
“perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi” lebih
sesuai dimasukkan dalam fungsi Ditjen Kelembagaan Ilmu
Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar jelas.
(Pasal 13)
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21. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dasar Hukum: Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Rekomendasi: Perpres ini dapat diubah
No.
1.

Bagian Yang
Dianalisis
Pasal 16 huruf c

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Analisis

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)
Perlu diperjelas penggunaan kata asing seperti
“teaching Ubah
factory“ dan “technopark” pada kalimat fasilitasi pembangunan
teaching factory dan technopark di lingkungan Sekolah
Menengah Kejuruan.

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
Dasar Hukum: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Rekomendasi: Perpres ini dapat diubah
No.
1.

Bagian Yang
Dianalisis
Pasal 15 huruf d

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Analisis
Kalimat “Sumber lain yang sah” harus diperjelas sehingga tidak
menimbulkan multitafsir.

Rekomendasi
(Tetap/Ubah/Cabut)
Ubah
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