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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia Nya 

maka Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Pembangunan Masyarakat yang 

Toleran Tahun 2017 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 

Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Pembangunan 

Masyarakat yang Toleran. Dengan selesainya kegiatan ini, disusun laporan akhir 

sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan masukan bagi pelaksanaan 

reformasi bidang hukum secara umum, maupun bagi dokumen perencanaan 

pembangunan hukum secara khusus.  

Pokja  Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Pembangunan Masyarakat 

yang Toleran melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.02-HN.01.01 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai 

Pembangunan Masyarakat yang Toleran.   

 Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal 

penting, Pertama, Ketepatan Jenis dan Hierarki perundang-undangan yang 

terkait dengan masalah Pembangunan Masyarakat yang Toleran. Kedua, 

Kejelasan Rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan Pembangunan Masyarakat yang Toleran. Ketiga, Penilaian Kesesuaian 

Materi Muatan peraturan perundang-undangan yang terkait Pembangunan 

Masyarakat yang Toleran. Keempat, ada Potensi Disharmoni dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang terkait Pembangunan Masyarakat yang 

Toleran. Kelima, Implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan Pembangunan Masyarakat yang Toleran. 

 Dalam melakukan analisis dan evaluasi tersebut, Pokja Analisis dan 

Evaluasi Hukum mengenai Pembangunan Masyarakat yang Toleran mengundang 

narasumber, menyelenggarakan Focus Group Discussion, dan melaksanakan 

Diskusi Publik di daerah guna memperoleh masukan dari para pakar, praktisi, 
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akademisi, serta para pemangku kepentingan, baik LPNK, LPNS, maupun dari 

Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Pokja Analisis dan 

Evaluasi Hukum mengenai Pembangunan Masyarakat yang Toleran memberikan 

rekomendasi terkait Pembangunan Masyarakat yang Toleran, baik melalui 

perubahan beberapa peraturan perundang-undangan 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 

Pembangunan Masyarakat yang Toleran, 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. 

 Semoga Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai 

Pembangunan Masyarakat yang Toleran ini dapat menjadi bahan untuk 

pembangunan hukum di bidang kemasyarakatan.  

  

                                       Jakarta,        Desember 2017 

 Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

 

 

                                                            Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  
 

Indonesia sangat plural, dengan 17.504 pulau, 1.360 suku bangsa, 726 

bahasa daerah, berbagai agama dan keyakinan penduduk dengan berbagai 

kulturnya. Keragaman/kemajemukan yang dimiliki Indonesia sering 

dikatakan sebagai potensi kekuatan bangsa, namun di sisi lain, realitas 

keragaman juga berpotensi besar menimbulkan konflik berbau sara (suku, 

agama, ras dan antar golongan).  

Pancasila sebagai dasar ideologi negara dapat dikatakan sebagai 

ideologi “integralistik” yang mengatasi  partikularitas paham perseorangan 

dan golongan. Dalam pengertian bahwa dalam wilayah privat (keluarga) dan 

komunitas (etnis, agama, dan golongan masyarakat), masing-masing 

perseorangan dan dolongan masih bisa mengembangkan partikularitaws 

ideologinya masing-masing. Namun dalam wilayah publik kenegaraan, segala 

perseorangan dan golongan itu harus menganut ideologi Pancasila sebagai 

titik temu.1 

Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber 

hukum yang melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan dan Pasal 

28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa setiap orang berhak 

bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan 

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif 

itu. 

                                                             
1 Yudi Latif, ”Pancasila sebagai Ideologi Negara: Tantangan Kini dan Mendatang” (makalah 
disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional , Jakarta, 25-26 Oktober 2017). 
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ndonesia juga dikenal sebagai negara multi ras, etnis, agama, dan 

bahasa, namun demikian, kelompok-kelompok yang jumlahnya lebih sedikit, 

dari segi ras, etnis, bahasa, agama, maupun identitas lainnya, dibandingkan 

dengan mayoritas kerap mengalami diskriminasi, stigmatisasi, kekerasan, 

kriminalisasi hingga pemenjaraan. Mereka mengalami berbagai pelanggaran 

hak asasi manusia (HAM), baik pelanggaran hak-hak sipil dan politik maupun 

pelanggaran hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Dampak dari pelanggaran-

pelanggaran tersebut sangat luas dan kemudian mempunyai efek berantai 

terhadap kehidupan mereka, termasuk dalam perlakuan di kehidupan sosial. 

Keragaman/kemajemukan yang dimiliki Indonesia sering dikatakan sebagai 

potensi kekuatan bangsa, namun di sisi lain, realitas keragaman juga 

berpotensi besar menimbulkan konflik berbau sara (suku, agama, ras dan 

antar golongan).  

Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa, merupakan salah 

satu dari tiga masalah pokok yang dihadapi Indonesia dalam mencapai 

tujuan nasional. Pengelolaan keragaman dan perbedaan yang menjadi 

karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk bisa dikatakan merupakan 

kunci bagi pembangunan masyarakat yang toleran. RPJMN dalam hal ini 

menyebutkan bahwa tantangan utama pembangunan dalam rangka 

memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi mencakup 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan 

antarwilayah, dan percepatan pembangunan kelautan2. 

Keberpihakan Negara  dalam rangka perlindungan dan penegakan 

hukum untuk mencegah perlakuan  diskriminatif yang lahir akibat adanya 

perbedaan-perbedaan adalah dengan membentuk sejumlah peraturan 

perundang-undangan, yang diharapkan sudah secara jelas dan tegas 

melarang praktik-praktik perlakuan diskriminatif dan pelanggaran HAM, dan 

                                                             
2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, hal. 2-5, 2-6  
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untuk selanjutnya juga dilaksanakan dengan upaya penegakan hukum secara 

konsisten, yang pada akhirnya dapat mendorong jaminan perlindungan 

negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat demi terwujudnya 

kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan 

konstitusional UUDNRI Tahun 1945.  

Pada 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

menyebutkan dalam laporannya bahwa pembangunan ekonomi Indonesia 

yang masih banyak didasarkan kepada penguasaan modal menjadi salah satu 

pemicu munculnya berbagai permasalahan sosial minoritas di Indonesia. 

Adanya ketidakadilan dalam penguasaan sumber daya, dengan 

pertumbuhan dan kesejahteraan yang tidak berimbang di antara berbagai 

kelompok identitas masyarakat memicu munculnya konflik horizontal di 

antara berbagai kelompok masyarakat tersebut. Sikap rasialisme, intoleransi 

dan berbagai sikap kebencian akan tumbuh subur dalam ketidakadilan 

pembangunan tersebut. Berbagai permasalahan di atas menunjukkan 

promosi dan perlindungan hak kelompok minoritas belum terpenuhi secara 

utuh. Belum terjadinya partisipasi efektif dan bermakna dalam proses 

penyusunan kebijakan pembangunan juga terlihat dari masih banyaknya 

kebijakan pembangunan yang memicu masalah sosial.3 

Pembangunan masyarakat yang toleran merupakan salah satu agenda 

prioritas dalam RPJMN 2015-2019. Agenda ini masuk dalam agenda 

Nawacita yang ke 9 (sembilan) yaitu dalam rangka memperteguh 

kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan 

memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog 

antarwarga.  Pilihan prioritas ini di antaranya disebabkan karena Indonesia 

dengan keberagaman/kemajemukan yang dimilikinya walaupun sering 

dikatakan sebagai potensi kekuatan bangsa, namun di sisi lain, realitas 

                                                             
3 Komnas HAM, Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di 

Indonesia. Sebuah Laporan Awal, (Jakarta, 2016), hlm.115 
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keberagaman juga berpotensi besar menimbulkan konflik berbau sara (suku, 

agama, ras dan antar golongan). Pancasila sebagai dasar negara menjadi 

sumber dari segala sumber hukum yang melahirkan berbagai peraturan 

perundang-undangan dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional 

mengamanatkan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang 

bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.  

Pada kenyataannya, kerap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia 

(HAM) berupa tindakan diskriminasi, stigmatisasi, kekerasan, kriminalisasi 

hingga pemenjaraan terhadap kelompok atau mereka, baik pelanggaran hak-

hak sipil dan politik, maupun pelanggaran hak-hak ekonomi sosial dan 

budaya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan masalah pokok yang 

dihadapi Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Pengelolaan 

keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa 

yang majemuk bisa dikatakan merupakan kunci bagi pembangunan 

masyarakat yang toleran. RPJMN dalam hal ini menyebutkan bahwa 

tantangan utama pembangunan dalam rangka memperbaiki krisis 

kepribadian bangsa termasuk intoleransi mencakup peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan 

percepatan pembangunan kelautan4 

Terdapat beberapa fenomena yang diidentifikasi sebagaimana termuat 

dalam RPJMN seperti: 

- Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa 

pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong-royong, serta 

meminggirkan kebudayaan lokal sehingga jati diri bangsa terkoyak oleh 

merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. 

                                                             
4 Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, hal. 2-5, 2-6  
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- Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan 

perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang 

majemuk. 

- Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang 

beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, 

permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap “yang 

berbeda”. 

- Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah 

ketidakadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya nasional yang 

memperuncing kesenjangan sosial. 

- Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang 

begitu cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas” (borderless-state) yang 

pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (culture 

shock) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda 

Indonesia.  

Ditemuinya beberapa permasalahan/fenomena terkait diskriminasi dan 

intoleransi memperlihatkan bahwa Pemerintah masih belum dapat 

dikatakan berhasil dalam menciptakan dan membangun masyarakat yang 

toleran, meskipun telah mempunyai dasar hukum yang pasti. Keberpihakan 

Negara dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum untuk mencegah 

perlakuan  diskriminatif yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan 

adalah dengan membentuk sejumlah peraturan perundang-undangan, yang 

diharapkan sudah secara jelas dan tegas melarang praktik-praktik perlakuan 

diskriminatif dan pelanggaran HAM, dan untuk selanjutnya juga dilaksanakan 

dengan upaya penegakan hukum secara konsisten, yang pada akhirnya 

dapat mendorong jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-

hak dasar masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan 

sosial sesuai dengan landasan konstitusional UUDNRI Tahun 1945.  
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Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang 

secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, 

oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh 

diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. 

Pasal 1 angka 3. disebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap 

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak 

langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, 

etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, 

bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau 

penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia 

dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif 

dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan 

lainnya. 

Permasalahan dan isu strategis yang menjadi prioritas dalam RPJMN 

2015-2019 pada pembangunan masayarakat yang toleran adalah 

merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa yang menjadi salah 

satu dari tiga masalah pokok bangsa. 

 

B. Permasalahan  

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis 

dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

pembangunan masyarakat yang toleran sesuai dengan jenis, hierarki 

dan materi muatan peraturan perundang-undangan? 
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2. Apakah norma dalam peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan pembangunan masyarakat yang toleran telah dirumuskan 

secara jelas? 

3. Apakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

pembangunan masyarakat yang toleran memenuhi asas Pengayoman, 

Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraan, Bhineka 

Tunggal Ika, Keadilan, Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan 

Pemerintahan, Ketertiban dan Kepastian Hukum, Keseimbangan, 

Keserasian, dan Keselarasan serta indikatornya? 

4. Apakah ada potensi tumpang tindih kewenangan, hak dan kewajiban, 

perlindungan dan penegakan hukum yang terkait dengan 

pembangunan masyarakat yang toleran? 

5. Bagaimana efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan pembangunan masyarakat yang toleran? 

 

C. Tujuan Kegiatan  

Tujuan dilaksanakannya kegiatan analisis dan evaluasi hukum dalam 

rangka Pembangunan Masyarakat yang Toleran adalah: 

1. Menilai kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan masyarakat 

yang toleran; 

2. Menganalisis kejelasan rumusan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait pembangunan masyarakat yang toleran; 

3. Menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan pembangunan masyarakat yang toleran dengan asas materi 

muatan peraturan perundang-undangan; 

4. Menilai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

pembangunan masyarakat yang toleran berpotensi tumpang tindih atau 

disharmoni; 

5. Menganalisis efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan 

terkait dengan pembangunan masyarakat yang toleran. 
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D. Ruang Lingkup  

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum mengenai Pembangunan 

Masyarakat yang Toleran meliputi beberapa kegiatan yaitu analisis dan 

evaluasi mandiri oleh anggota Pokja terhadap peraturan perundang-

undangan yang telah ditentukan, diskusi bersama narasumber, diskusi 

publik dengan para pemangku kepentingan di daerah, serta Focus Group 

Discussion dengan para pemangku kepentingan.  

Hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan mengenai 

Pembangunan Masyarakat yang Toleran ditemukan sebanyak 15 (lima 

belas) peraturan perundang-undangan terkait, yang terdiri dari: 14 

(empat belas) Undang-Undang, 1 (satu) Peraturan Pemerintah.  Hasil 

inventarisasi PUU tersebut adalah sebagai berikut: 

 

NO. UNDANG-UNDANG DASAR HUKUM 

1.  Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 jo. 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 

tentang Pencegahan Penyalahgunaan 

dan/atau Penodaan Agama 

1. pasal 29 Undang-undang Dasar; 

2. pasal IV Aturan Peralihan Undang-

undang Dasar; 

3. penetapan Presiden No. 2 tahun 

1962 (Lembara-Negara tahun 

1962 No. 34); 

4. pasal 2 ayat (1) Ketetapan M.P.R.S. 

No. II/MPRS/1960; 

2.  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), 

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 

Undang-Undang Dasar 1945; 

3.  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), 

Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, 

Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) 

dan ayat (3), dan Pasal 34 UUD 1945; 
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4.  Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), 

Pasal 31, dan Pasal 32 UUD NRI Tahun 

1945; 

5.  Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 

tentang Penghapusan Diskrimasi Ras 

dan Etnis 

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), 

Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 

dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) 

UUD NRI Tahun 1945; 

6.  Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial 

Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 

ayat (1), Pasal 27 

ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H 

ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3), dan Pasal 34 UUD NRI 

Tahun 1945; 

7.  Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Masyarakat 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C 

ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 

28J UUD NRI Tahun 1945; 

 

8.  Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia 

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, 

Pasal 28B ayat (2), 

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 

28E ayat (1), Pasal 28I 

ayat (2), dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 

1945; 

9.  Undang-Undang No. 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 

2016 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, 

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), 

Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 

28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan 

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 

1945; 
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10.  Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 

tentang Penanganan Konflik Sosial 

Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 

21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J 

UUD NRI Tahun 1945; 
 

11.  Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana diubah dengan UU No. 

24 Tahun 2013 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 

ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 

12.  Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran 

Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, 

Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 

ayat (3), dan Pasal 36 

Undang-Undang Dasar 1945 

sebagaimana telah diubah dengan 

Perubahan Keempat Undang-Undang 

Dasar 1945; 

13.  Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung 

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945 

sebagaimana telah diubah dengan 

Perubahan Keempat Undang-Undang 

Dasar 1945; 

14.  Undang-Undang No. 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak beserta 

perubahannya sampai dengan UU No. 

17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 

 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 

ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 

Tentang Penanganan Konflik Sosial 

1. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 

1945 

2. UU No. 7 Tahun 2012 tentang 

Penanganan Konflik Sosial 

 

 

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2012 tentangPenanganan Konflik 

Sosial 

 

 

 

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2012 tentangPenanganan Konflik 

Sosial 
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E. 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. 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 PUU 

NO PUU VARIABEL INDIKATOR 

1. UU Mengatur lebih lanjut 
ketentuan UUD NRI Tahun 
1945, yang diamananatkan 
secara tegas dalam Pasal UUD 
1945  

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

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

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 

Perintah Undang-Undang 
untuk diatur dengan Undang-
Undang 

 

Tindak lanjut Putusan MK  
Pengesahan Perjanjian 
Internasional tertentu yang 
perlu diatur dengan UU 

Terkait masalah politik, perdamaian, 
pertahanan, dan keamanan negara; 
Terkait perubahan wilayah atau 
penetapan batas wilayah negara 
Republik Indonesia; 
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NO PUU VARIABEL INDIKATOR 

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. 

2. Perpp
u 

Dalam hal ihwal kegentingan 
yang memaksa 

Adanya kebutuhan yang mendesak 
untuk menyelesaikan masalah hukum 
secara cepat 
Adanya kekosongan UU/ belum ada 
UU yang mengatur 
Mengatasi kekosongan UU dengan 
proses pembentukan UU secara 
normal/biasa (yang dimulai dari 
perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan dan 
pengundangan) tidak dapat dilakukan 
, karena kondisi yang mendesak 
membutuhkan kepastian dan 
penyelesaian dengan cepat 

Materi muatan Materi yang diatur dalam perpu harus 
termasuk dalam kewenangan 
presiden, tidak boleh di luar 
kewenangan presiden 

Materi muatan tidak boleh 
bertentangan dengan konstitusi 

Materi yang diatur adalah materi yang 
harus diatur dengan UU, bukan materi 
yang sejatinya untuk melaksanakan 
UU 

3. PP Melaksanakan ketentuan 
Undang-undang  

Diperintahkan secara tegas 

Tidak diperintahkan secara tegas, 
namun diperlukan untuk 
melaksanakan ketentuan UU  

Tindak lanjut Putusan MA Materi muatan PP tidak melebihi hasil 
Putusan MA  

4. Perpr
es 

Melaksanakan lebih lanjut 
perintah Undang-Undang  

Diperintahkan secara tegas 
(delegasian) 

Melaksanakan lebih lanjut 
perintah Peraturan 

Diperintahkan secara tegas 
(delegasian) 
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NO PUU VARIABEL INDIKATOR 

Pemerintah  

Untuk melaksanakan 
penyelenggaraan kekuasaan 
pemerintahan 

Tidak ada perintah dari PUU yang 
lebih tinggi  

Tindak lanjut Putusan MA  

5. Perm
en 

Delegasi  Permen yang didelegasikan oleh UU, 
materi muatannya hanya terbatas 
untuk yang bersifat teknis 
administratif (petunjuk No. 211 
Lampiran II UU 12/2011) 

Atribusi Tidak bertentangan dengan PUU di 
atasnya 

Mengatur struktur organisasi  
Mengatur standar kerja  

Mengatur metode kerja  

6. Perda Penyelenggaraan otonomi 
daerah (kewenangan atributif) 

 

Penyelenggaraan  tugas 
pembantuan (kewenangan 
delegatif) 

 

Penjabaran lebih lanjut dari 
Peraturan Perundangan-
Undangan yang lebih tinggi 
(kewenangan delegatif) 

 

Tindak lanjut Putusan MA dan 
Keputusan Menteri 

 

Keterangan:  

Pada Dimensi Ketepatan Jenis PUU ini, komponen yang dinilai adalah: 

- Judul, dengan bobot penilaian sebanyak: 10% 

- Pembukaan (konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum), dengan bobot 

penilaian sebanyak:  20% 

- Batang tubuh, dengan bobot penilaian sebanyak: 50% 

- Penjelasan, dengan bobot penilaian sebanyak: 20%. 

 

2. Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan 

NO. VARIABEL INDIKATOR 

1 Kesesuaian dengan 
sistematika dan teknik 
penyusunan PUU 

Judul 

Mencerminkan isi PUU  

Tidak  mengandung singkatan atau akronim  

Ketentuan umum 
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NO. VARIABEL INDIKATOR 

Berisi batasan pengertian atau definisi  

Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang 
berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 
berikutnya  

Ditulis dengan sistematika umum-khusus  

Materi pokok yang diatur 

Ditulis dengan sistematika umum-khusus 
Apakah perumusan sanksi administrasi dan 
sanksi keperdataan sudah sesuai dengan 
petunjuk 

Ketentuan Pidana (jika ada)  
Mencantumkan unsur-unsur pidana secara 
jelas  
Tidak merujuk kembali ketentuan di PUU 
lain  
Diatur setelah pengaturan materi pokok  

Mencantumkan tegas kualifikasi pidana 
(kumulatif, alternative, atau kumulatif 
alternatif 

Ketentuan Peralihan (jika ada)  

Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II 
UU 12/2011  

Ketentuan Penutup  

Lihat petunjuk No. 136  s.d 159 Lampiran II 
UU 12/2011  

2 Penggunaan bahasa, 
istilah, kata  

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 
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NO. VARIABEL INDIKATOR 

generasi kini dan generasi yang akan datang/ Tidak 
ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak 
terjaminnya  keberlanjutan generasi kini dan yang akan 
datang 

Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum/ 
tidak ditemukannya ketentuan yang dapat 
mengakibatkan rusaknya ketertiban umum  

2 Kemanusiaan Adanya ketentuan yang menjamin Perlindungan HAM 
/tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat 
perlindungan HAM 

Adanya ketentuan yang menjamin PemajuanHAM /tidak 
ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat 
pemajuan HAM  
Adanya ketentuan yang menjamin Penegakan HAM/tidak 
ditemukannya ketentuan yang menghambat penegakan 
HAM  

Adanya ketentuan yang menjamin Pemenuhan 
HAM/tidak ditemukannya ketentuan yang dapat 
menghambat pemenuhan HAM  

Adanya ketentuan yang menjamin Kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul / tidak ditemukannya 
ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat 
berkumpul 

3 Kebangsaan 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 
 

4 Kekeluargaa
n 

Adanya ketentuan yang menjamin pelaksanaan 
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam 
pengambilan keputusan / Tidak ditemukannya ketentuan 
yang menyebabkan tidak terjaminnya pelaksanaan 
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NO. VARIABEL INDIKATOR 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam 
pengambilan keputusan. 

Adanyaketentuan yang menjamin pelibatan seluruh 
pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan / Tidak 
ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak 
terjaminnyapelibatan seluruh pihak terdampak dalam 
pembentukan kebijakan. 

Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik 
dalam proses pengambilan keputusan / Tidak 
ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak 
terjaminnya akses informasi publik dalam proses 
pengambilan keputusan. 

Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang 
kepada masyarakat dalam memberikan pendapat 
terhadap pengambilan keputusan / Tidak ditemukannya 
ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya 
pemberian peluang kepada masyarakat dalam 
memberikan pendapat terhadap pengambilan 
keputusan. 

Adanya ketentuan yang menjamin masyarakat 
memberikan penilaian proses politik dan pemerintahan / 
Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak 
terjaminnya masyarakat memberikan penilaian proses 
politik dan pemerintahan. 

Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang 
kooperatif dan kolaboratif / Tidak ditemukannya 
ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem 
kerja yang kooperatif dan kolaboratif. 

5 Kenusantara
an 

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 resiko yang membahayakan bagi 
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NO. VARIABEL INDIKATOR 

Kepentingan seluruh wilayah Indonesia 

6 Bhineka 
Tunggal Ika 

Memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan 
golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional / 
Tidak ditemukannya ketentuan yang mengabaikan 
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, 
kondisi khusus daerah serta budaya nasional 

Adanya ketentuan yang menjamin Pengakuan dan 
perlindungan 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  

7 Keadilan 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 terjaminnyakepentingan 
masyarakat daerah terpencil. 

Adanya ketentuan mengenai afirmatif action sebagai 
ikhtiar mengatasi kesenjangan sosial 

Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai 
keadilan / Tidak ditemukan ketentuan yang 
bertentangan dengan nilai-nilai keadilan 

8 Kesamaan 
Kedudukan 
Dalam 
Hukum Dan 
Pemerintaha
n 

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)  
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NO. VARIABEL INDIKATOR 

Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan 
perempuan/ Tidak ditemukannya ketentuan yang 
menghambat keterlibatan perempuan 

9 Ketertiban 
Dan 
Kepastian 
Hukum 

Adanya ketentuan yang jelas  mengenai koordinasi  

Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian 
konflik 

Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap 
pelanggaran  

Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang 
melakukan pengawasan dan penegakan hukum 

Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang 
harus diambil atas peraturan-peraturan yang 
bertentangan atau tumpang tindih. 

Adanya ketentuan yang menjamin transparansi 
(keterbukaan) / Tidak ditemukannya ketentuan yang 
menyebabkan tidak terjaminnya tranparansi 
(keterbukaan)  

Adanya ketentuan yang menjamin akuntabilitas 
pengelolaan / Tidak ditemukan ketentuan yang dapat  
menyebabkan tidak terjaminnya akuntabilitas pengelola 

Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas 
dan efisien / Tidak ditemukannya ketentuan mengenai 
prosedur yang jelas dan efisien. 

10 Keseimbanga
n, 
Keserasian, 
Dan 
Keselarasan 

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. 

 

4. Variabel dan Indikator Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan 

NO VARIABEL INDIKATOR 
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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 bertentanga anratpasal (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 bertentanga anratpasal (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 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 
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NO VARIABEL INDIKATOR 

kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda  

Ada Pengaturan mengenai kewajiban yang tidak 
konsisten/saling bertentanga anratpasal (dalam  PUU 
yang sama) 

4 Perlindungan 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 bertentanga anratpasal (dalam  PUU 
yang sama) 

5 Penegakan 
Hukum 

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 
(dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi 
memiliki hukum acara  yang berbeda  

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 
(dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memiliki hukum 
acara  yang berbeda  

Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 
2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi 
membebankan sanksi  yang berbeda  
Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 
2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi membebankan 
sanksi yang berbeda  

Ada Pengaturan mengenai penegakan hukum yang tidak 
konsisten/saling bertentanga anratpasal (dalam  PUU 
yang sama) 

 

5. Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU 

NO VARIABEL INDIKATOR 

1.  Aspek operasional atau 
tidaknya PUU 

Pengaturan dalam PUU masih diberlakukan 
secara efektif 

2.  Aspek rasio beban dan Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada 



25 
 

NO VARIABEL INDIKATOR 

manfaat (cost and 
benefit ratio)  

beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap 
cost harus di atas angka 1  (B/C > 1)  

3.  Aspek Relevansi 
dengan situasi saat ini 

Pengaturan dalam PUU masih relevan untuk 
diberlakukan secara efisien 

4.  Aspek Kekosongan 
pengaturan  

Dari segi peraturan pelaksananya 

5.  Aspek Koordinasi 
kelembagaan/tata 
organisasi  

Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan 
dalam PUU jelas dan tidak tumpang tindih 

Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas. 

6.  Aspek Sumber Daya 
Manusia  

Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam 
menerapkan pengaturan dalam PUU 

Terpenuhinya kepasitas, integritas dan kualitas 
SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan 
pengaturan dalam PUU 

Terpenuhinya kuantitas SDM yang dibutuhkan 
dalam menerapkan pengaturan dalam PUU 

7.   Aspek Sarana 
Prasarana  

Infrasturktir dan anggaran sudah tersedia dalam 
menerapkan pengaturan dalam PUU 

8.  Aspek Budaya Hukum 
Masyarakat 

Dari segi pemahaman masyarakat pada 
pengaturan PUU 

Dari segi kesadaran/kepatuhan masyarakat pada 
pengaturan PUU 

9.  Aspek Akses Informasi 
Masyarakat  

Ketersediaan informasi dalam menerapkan 
pengaturan PUU 

Kemudahan akses informasi  

10.  Aspek Penegakan 
hukum 

Ditnjau dari rumusan sanksi pidananya  

Ditinjau dari aparat penegak hukumnya 

11.  Aspek Partisipasi 
Masyarakat 

Dari segi partisipasi aktif dari masyarakat 
pemangku kepentingan 
Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi 
masyarakat 
Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi 
masyarakat 
 

12.  Aspek Standar 
Operasional Pelaksana  

Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan 
benar-benar diterapkan 

13.  Aspek Teknologi 
Penunjang Pelayanan  

 

14.  Aspek Pelayanan dan 
batasan waktu 

Penentuan Standar Pelayanan Minumum (SPM) 

15.  Aspek Public Complain   

16.  Aspek Pengawasan   
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1. Perumusan Simpulan 

Pada tahap ini, pokja akan mengolah setiap hasil temuan, baik yang 

berasal dari kerja mandiri maupun masukan dari masyarakat dan 

pemangku kepentingan 

2. Perumusan Rekomendasi 

Rekomendasi terdiri atas umum dan khusus. Rekomendasi umum 

berisi saran terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan 

budaya hukum. Rekomendasi khusus berisi saran terhadap ketentuan 

yang bermasalah berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum. 

 

F. Personalia Pokja 

        Penanggung Jawab : Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H 

Ketua Tim  : Eko Suparmiyati, S.H., M.H 

Sekretaris Tim  : Fabian ANB, S.H. 

Anggota Tim  : 1.  Yhodisman Soratha 

      2.  Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos. M.Si 

      3.  Alice Angelica, SH., MH. 

4. Nurdin Rudiono, SH. 

5. Sakti Maulana Alkautsar, SH 

6. Danang Risdiarto, SE., SH. 
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G. Jadwal Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan agenda sebagai dalam tabel  berikut:  

No Agenda 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Rapat Umum Pokja          

2 Rapat 1 Presentasi 

Anggota Pokja  

         

3 Rapat 1 Review 

Presentasi Anggota 

Pokja oleh Narasumber 

         

4 Diskusi Publik          

5 Rapat 2 Presentasi 

Anggota Pokja 

         

6 Rapat 2 Review 

Presentasi Anggota 

Pokja oleh Narasumber 

         

7 Rapat 3 Presentasi 

Anggota Pokja 

         

8 Rapat 3 Review 

Presentasi Anggota 

Pokja oleh Narasumber 

         

9 FGD           

10 Rapat pembahasan 

laporan akhir 
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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 

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

petunjuk No. 3 disebutkan dalam petunjuk tersebut bahwa nama peraturan 

perundang-undangan (PUU) dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 

satu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi 

peraturan perundang-undangan. 

Politik hukum suatu peraturan perundang-undangan dapat diketahui dari 

konsiderans menimbang dan penjelasan umumnya, dari penjelasan tersebut 

dapat diketahui arah kebijakan yang ingin dicapai dengan PUU dimaksud. Dengan 

demikian dapat dianalisis apakah materi muatan yang tercantum dalam 

ketentuan pasal sudah sejalan dengan arah yang ingin dicapai.  

Analisis juga ditinjau dari dasar hukum yang mengamanatkan 

dibentuknya suatu PUU. Pada dasarnya UU merupakan pelaksanaan dari amanat 

atau penjabaran dari ketentuan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, PP 

pelaksanaan amanat atau menjalankan ketentuan pasal dalam UU, Perpres 

pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dari UU atau PP dan/atau 

dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 

Sedangkan Peraturan Menteri pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan 

pasal dalam PP atau perpres, Peraturan Menteri dapat pula mengatur lebih 

lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UU, namun hanya sebatas 

peraturan yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU 

No. 12 Tahun 2011). Pada bagian dasar hukum dalam suatu PUU, memuat dasar 
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kewenangan pembentukan PUU (dasar hukum formil) dan PUU yang secara 

materiil dirujuk dalam membentuk PUU lebih lanjut (dasar hukum materiil). 

Suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma 

yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada 

norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang 

tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (Grundnorm). 

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dapat dianalisis apakah 

materi muatan dalam suatu PUU 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 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, begitu juga 

sebaliknya. 

Dari hasil analisis terhadap 15 (lima belas) PUU, berdasarkan ketepatan 

jenis peraturan perundang-undangan (PUU) , ditemukan 2 (dua) UU yang dinilai 

tidak tepat jenis PUU nya  

UU yang dinilai tidak tepat jenis PUU nya yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial  
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INSTRUMEN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 

 
Tabel 1 

Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan 
 

Berikut tabel Analisis penilaian terhadap 3 (tiga) UU yang dinilai tidak tepat jenis PUU nya: 

 
1. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 

 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Mengatur lebih lanjut ketentuan 

UUD NRI Tahun 1945, yang 
meliputi: 

  A. Analisis terhadap “nama” UU:  
Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa 
nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial 
maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari 
namanya, “Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama” 
dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi tentang ketentuan mengenai 
pengaturan perlindungan terhadap agama. Dalam petunjuk No.3 
Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan 
kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi 
dari PUU itu sendiri. Dilihat dari materi muatan UU Penanggulangan 
Bencana, maka Penamaan UU Penanggulangan Bencana maka 
Penamaan UU ini sudah sesuai, walaupun tidak terlalu tepat, karena 
seharusnya tidak saja agama yang perlu diatur perlindungannya, tetapi 
kepercayaan juga.  

 
 
 

B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: 
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU No.1/PNPS/1965 ttg 

√   
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, disebutkan 1 
(satu) pasal UUD 1945, yaitu: Pasal 29. 
- Pasal 29  

Pasal 29 UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara berdasar atas 
Ketuhanan Yang Maha Esa dan menyatakan bahwa Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan 
kepercayaannya itu. 
 
Penyebutan pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah sungguh-
sungguh menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk 
agamanya serta mencegah terjadinya pencegahan dan/atau 
penodaan agama. 

 
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): 

Politik hukum UU No.1/PNPS/1965 ttg Pencegahan Penyalahgunaan 
dan/atau Penodaan Agama dapat ditinjau dari konsideran menimbang 
dan/atau penjelasan umum nya.  

Dalam konsideran menimbang, disebutkan bahwa pengamanan 
Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan 
Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu 
mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau 
penodaan agama  
Dari konsideran menimbang ini dapat diketahui bahwa perlu 
ditetapkan sebuah peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau 
penodaan agama 

Dalam Penjelasan umum dikatakan bahwa: 

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang 
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah 
menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai 
dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.  
Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan : 
1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 
3. Persatuan Indonesia; 
4. Kerakyatan; 
5. Keadilan Sosial. 
Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja 
meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga 
memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. 
Pengakuan sila pertama (KeTuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat 
dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok 
daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah 
juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam 
usaha nation-building. 

2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia 
tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi 
kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-
ajaran dan hukum Agama. Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-
perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang 
telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah 
persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, 
bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan 
masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan Agama 
sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah 
berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang 
ada. 

3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas yang dapat 
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka 
kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu 
dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden 
tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan 
ketata-negaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh 
wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan 
jaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing. 

4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, 
maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan 
sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaranajaran 
agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari 
agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini 
melindungi ketenteraman beragama tersebut dari 
penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk 
agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4). 

5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyata-nyata 
merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam 
peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai 
aturan pidana yang telah ada. Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah 
sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup agama-
gama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden 
ini diundangkan. 

 
Kesimpulan analisis: 

UU No.1/PNPS/1965 ttg Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 
Agama sudah tepat dituangkan dalam jenis UU. Hal ini mengingat bahwa 
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya dan mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan dan/atau 
penodaan terhadap suatu agama. Namun mengingat bahwa UU telah 
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ditetapkan sejak tahun 1965 dan terjadi dinamika yang sangat pesat 
perubahannnya di tengah masyarakat saat ini perlu dipertimbangkan 
untuk merevisi/mengubah isi dari UU tersebut 

a. HAM √  Hak untuk beragama adalah salah satu hak asasi paling dasar bagi manusia.  
Pasal 1 UU ini menyatakan bahwa Setiap orang dilarang dengan sengaja di 
muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan 
umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di 
Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai 
kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan 
mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.  
 
Dalam penjelasan pasal 1 ini menerangkan bahwa agama-agama yang 
dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 
Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah 
perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini 
adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, 
maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 
29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan 
dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. 
Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, 
Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh 
seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, 
asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan 
ini atau peraturan perundangan lain. 
Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya 
ke arah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal 
ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 

b. Hak dan kewajiban warga 
Negara 

 √ Di dalam undang-undang ini tidak menyebutkan tentang hak dan 
kewajiban warga negara 
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

c. Pelaksanaan dan penegakan 
kedaulatan Negara serta 
pembagian kekuasaan Negara 

 √  

d. Wilayah Negara dan 
pembagian daerah 

 √  

e. Kewarganegaraan dan 
kependudukan 

 √  

f. Keuangan Negara  √  

2 Perintah Undang-Undang untuk 
diatur dengan Undang-Undang 

 √  

3 Pengaturan mengenai 
kewenangan absolut Pemerintah 
Pusat 

 √  

4 Tindak lanjut Putusan MK  √  
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2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  

 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

  A. Analisis terhadap “nama” UU:  
Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama 
PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya 
telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, 
“Perkawinan” dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi tentang ketentuan 
dan tata cara mengenai perkawinan di Indonesia.   
 

B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: 
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU No.1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, disebutkan 4 (empat) pasal UUD 1945, yaitu: Pasal 5 ayat (1), 
Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 
1945. 

- Pasal 5 ayat (1)  
Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa 
pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat 
pembentuk yang tepat. Sebagaimana dimaksud asas kelembagaan 
atau pejabat pembentuk yang tepat dalam Pasal 5 huruf b UU 12 
Tahun 2011, dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan 
(landasan formil); 

- Pasal 20 ayat (1) 
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 12 Tahun 
2011). 
 

- Pasal 27 ayat (1) 
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

√ 
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

dengan tidak ada kecualinya 
 

- Pasal 29 
Pasal ini mengatur tentang perlindungan HAM dari segi agama. Dalam 
hal ini negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 
itu. 

 
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): 

Politik hukum UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditinjau 
dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya.  

Dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa sesuai dengan 
falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, 
perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi 
semua warga negara. 

Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa: 

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya 
Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung 
prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang 
selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan 
dalam masyarakat kita. 

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, maka Undang-undang ini disatu fihak harus dapat mewujudkan 
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945, sedangkan dilain fihak harus dapat pula menampung segala 
kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang 
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan 
ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari 
yang bersangkutan. 

Kesimpulan analisis: 

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Keluarga (rumah tangga) 
merupakan sendi dasar dari sususnan masyarakat, dan sebagai unit 
masyarakat yang terkecil menjadi sendi dasar kehidupan bangsa dan 
negara, oleh karenanya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini sudah 
tepat dituangkan dalam jenis UU.  

1. HAM √  Dalam perspektif HAM, membentuk keluarga melalui pernikahan 
merupakan hak prerogatif pasangan calon suami dan istri yang sudah 
dewasa. Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkan dan 
menerbitkan akte perkawinannya. 
 
Pembaruan terhadap beberapa pasal dalam undang-undang ini khususnya 
pada pasal 2 ayat (1) yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan 
perkawinan beda agama, menjadi sebuah keharusan bagi beberapa 
penggiat HAM. Asumsinya, negara mempunyai kewajiban untuk melayani 
hajat keberagamaan warganya secara adil tanpa diskriminasi. Implikasi dari 
kewajiban negara tersebut harus diartikan secara luas terhadap segala 
sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara di mata 
hukum. Atas dasar itu, negara harus memenuhi hak-hak sipil warga 
negaranya tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut. 

   

2. Hak dan kewajiban warga 
Negara 

 √     
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3. Pelaksanaan dan penegakan 
kedaulatan Negara serta 
pembagian kekuasaan Negara 

 √     

4. Wilayah Negara dan 
pembagian daerah 

 √     

5. Kewarganegaraan dan 
kependudukan 

√  Dalam Penjelasan Umum angka 1 huruf d disebutkan perkawinan 
mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah 
bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, 
mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
batas umur yang lebih tinggi. 

   

6. Keuangan Negara  √     

2 Perintah Undang-Undang untuk 
diatur dengan Undang-Undang 

 √     

3 Pengaturan mengenai 
kewenangan absolut Pemerintah 
Pusat 

 √     

4 Tindak lanjut Putusan MK  √     
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3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETA
P 

UBAH CABU
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Mengatur lebih lanjut ketentuan 

UUD NRI Tahun 1945, yang 
meliputi: 

  A. Analisis terhadap “nama” UU:  
Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama 
PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya 
telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, 
“Hak Asasi manusia” dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi tentang 
ketentuan mengenai perilndungan terhadap Hak Asasi Manusia di 
Indonesia.   

 
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: 

Dalam bagian dasar hukum mengingat UU No.39 Tahun 1999 Tentang 
HAM, disebutkan 11 (sebelas ) pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu: Pasal 5 
ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 
30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 UUD 
NRI Tahun 1945. 
- Pasal 5 ayat (1)  

Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa 
pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat 
pembentuk yang tepat. Sebagaimana dimaksud asas kelembagaan 
atau pejabat pembentuk yang tepat dalam Pasal 5 huruf b UU 12 
Tahun 2011, dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan 
(landasan formil); 

- Pasal 20 ayat (1) 
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 12 Tahun 
2011). 

- Pasal 26 

√ 
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Pasal ini mencantumkan bahwa warga negara ialah orang-orang 
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan 
sebagai warga negara. Selain itu disebutkan pula bahwa penduduk 
ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal 
di Indonesia. 
Pencantuman pasal ini dalam UU No.39/1999 ingin menegaskan 
bahwa seluruh warga negara dan penduduk Indonesia mendapat 
perlindungan HAM 

- Pasal 28  
Pasal ini menegaskan bahwa pelindungan HAM bagi warga negara 
dan penduduk Indonesia meliputi kemerdekaan untuk berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan  
Pasal 28 UUD 1945 ini merupakan pasal yang secara khusus mengenai 
HAM, hal ini tercantum dalam Pasal 28A hingga Pasal 28 J yang secara 
terperinci mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam usaha 
pemenuhan HAM 

- Pasal 29 
Pasal ini mengatur tentang perlindungan HAM dari segi agama. Dalam 
hal ini negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 
itu. 

- Pasal 30 
Pasal ini secara umum mengatur tentang Pertahanan dan keamanan 
negara serta usaha pertahanan dan keamanan semesta oleh TNI, Polri 
sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.  
Terkait masalah HAM memang tidak secara khusus tersurat dalam 
Pasal ini,namun dalam ayat (4) dicantumkan mengenai tugas Polri 
adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat 
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serta menegakkan hukum. 
Mengenai tugas Polri tersebut cukup penting dalam perlindungan 
HAM di Indonesia, khususnya fungsi penegakan hukum jika terjadi 
pelanggaran HAM terhadap warga negara Indonesia. 
Disarankan sebaiknya dalam UU No.39 Tahun 1999 ini untuk 
mencantumkan secara khusus Pasal 30 ayat (4) dalam ketentuan 
mengingat, hal ini karena terkait masalah HAM yang disebutkan 
dalam Pasal 30 tidak secara langsung menyebutkan kewenangan TNI 
dalam pemenuhan HAM. Kewenangan TNI yang disebutkan dalam 
pasal ini lebih ke arah pertahanan negara. 

- Pasal 31 
Pasal ini mengatur tentang pendidikan dan kebudayaan. Hak untuk 
mendapatkan pendidikan dan pengajaran adalah salah satu hak asasi 
yang paling mendasar, oleh sebab itu setiap warga negara berhak 
mendapat pendidikan. 
Selain itu pemerintah wajib membiayai pendidikan serta 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 
nasional. 

- Pasal 32 
Pasal 32 ini mengatur tentang kebudayaan nasioanl dengan menjamin 
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-
nilai budayanya. 

- Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) 
Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama atas asas kekeluargaan sedangkan Pasal 33 ayat (2) 
mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.  
Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran MK, 
menunjukan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, 
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ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 
1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan 
dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan 
menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara. 
Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat 
jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum 
membentuk suatu UU. (lihat  contoh kasus JR UU 7/2004 tentang 
SDAir, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013  hlm. 131-145) juga 
membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini 
hanya menggunakan ayat (3) dan (5) sebagai landasan hukumnya).  
Berdasarkan dari pertimbangan tigas aspek (isi, sejarah dan pendapat 
MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa 
dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan 
SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara 
kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta 
adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis 
(menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga 
kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 
UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur 
yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai 
pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sbb: 
- Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup 

orang banyak, yang harus dikuasai oleh Negara; 
- Adanya pembatasan hak-hak individu/swasta untuk kepentingan 

kolektif dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;  
- Pasal 34 

Pasal ini mengatur tentang kewajiban negara untuk memelihara fakir 
miskin dan anak-anak terlantar. Selain itu negara wajib menyediakan 
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu Negara 
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bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 
fasilitas pelayanan umum yang layak. 

 
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): 

Politik hukum UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dapat ditinjau dari 
konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya.  

Dalam konsideran menimbang, dikatakan bahwa manusia, sebagai 
makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas 
mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan 
dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh 
pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat 
dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; 
hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat 
pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu 
harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, 
dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. selain hak asasi, manusia juga 
mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang 
lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

 
Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa manusia dianugerahi oleh 
Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan 
kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk 
yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam 
menjalani kehidupannya. 

Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki 

kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di 

samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia 
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memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan 

yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang 

disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati 

sebagai anugerah Tuhan Yang, Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat 

diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari 

martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau 

organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan 

melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini 

berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan 

tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. 

 
Kesimpulan analisis: 

UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM ini sudah tepat dituangkan dalam jenis 
UU. Hal ini mengingat bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang 
secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, 
oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh 
diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun 

1. HAM √  Undang-undang ini secara khusus mengatur mengenai masalah HAM    

2. Hak dan kewajiban warga 
Negara 

√  Bab III Pasal 9-Pasal 66 diatur mengenai HAM dan Kebebasan Dasar 
Manusia, dan dalam Bab IV Pasal 67-Pasal 70 diatur mengenai Kewajiban 
Dasar Manusia dalam hal ini termasuk warga negara 

   

3. Pelaksanaan dan penegakan 
kedaulatan Negara serta 
pembagian kekuasaan Negara 

 √     

4. Wilayah Negara dan 
pembagian daerah 

 √     
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5. Kewarganegaraan dan 
kependudukan 

 √     

6. Keuangan Negara  √     

2 Perintah Undang-Undang untuk 
diatur dengan Undang-Undang 

 √     

3 Pengaturan mengenai 
kewenangan absolut Pemerintah 
Pusat 

 √     

4 Tindak lanjut Putusan MK  √     
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4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

  A. Analisis terhadap “nama” UU: 
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 tersebut 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: 
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 20 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 pada dasarnya sama dengan Pasal 20 yaitu terkait dengan 
hak DPR dalam mengajukan RUU. 

- Pasal 28 C ayat (1) 
Pasal 28 C ayat(1) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak 
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 

√ 
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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) 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 Tahun 1945. 

C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): 
Politik hukum UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
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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 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 
Undang-Undang 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 
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pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh 
masyarakat. UUD NRI 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. 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 
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pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta 
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:  
- 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 
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. Berdasarkan visi dan misi pendidikan 
nasional tersebut, 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 



52 
 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 undang-undang ini 
meliputi:  
- pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; 
- pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;  
- proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;  
- evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang 

memberdayakan;  
- peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;  
- penyediaan sarana belajar yang mendidik; 
- pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan 

dan berkeadilan; 
- penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;  
- pelaksanaan wajib belajar;  
- pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;  
- pemberdayaan peran masyarakat;  
- pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan  
- 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 dalam jenis UU.  

1. HAM √  Salah satu karakteristik HAM adalah memberikan perlindungan bagi warga 
Negara tanpa melihat suku, agama, ras. Dalam Pasal 4 ayat(1) tercermin 
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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. 

2. Hak dan kewajiban warga 
Negara 

√  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. 

   

3. Pelaksanaan dan penegakan 
kedaulatan Negara serta 
pembagian kekuasaan Negara 

√  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 berlaku. 

   

4. Wilayah Negara dan 
pembagian daerah 

√  - 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. 
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5. Kewarganegaraan dan 
kependudukan 

√  -    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.   

   

6. Keuangan Negara √  - 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 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 Perintah Undang-Undang untuk 
diatur dengan Undang-Undang 

 √ UU ini dibentuk berdasarkan perintah UUD NRI Tahun 1945 yang 
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-undan 

   

3 Pengaturan mengenai 
kewenangan absolut Pemerintah 
Pusat 

√      

4 Tindak lanjut Putusan MK √      
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5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

  A. Analisis terhadap nama UU: 
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 tersebut 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 1945 
yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1): 
 
- Pasal 5 ayat (1), di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan 

bahwa pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh pejabat 
yang tepat dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan. 

- Pasal 20 ayat (1), sama hal nya dengan Pasal 5 ayat (1), di dalam 
Pasal 20 ayat (1) ini menunjukkan bahwa Undang-Undang ini 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang 
kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang. 
 

Di dalam dasar hukum mengingat pada Undang-Undang ini hanyalah 
merujuk kepada 2 Pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang 
menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang 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 

√ 
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menjadi dasar hukum yang melatarbelakangi Undang-Undang 
tersebut. 

Batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung ini berisikan perihal pengaturan mengenai fungsi, 
persyaratan, penyelenggaraan, pembinaan, sanksi dan lain sebagainya 
yang dapat dikatakan merupakan unsur-unsur yang bersifat teknis. Jika 
dibandingkan dengan peraturan pelaksana dari UU Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan  Gedung yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 
36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung, maupun Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 
tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, isi batang tubuh dari 
ketiga Peraturan Perundang-undangan tersebut berisikan unsur teknis 
yang tidak terlalu banyak perbedaan. Dapat dikatakan materi muatan 
pada UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ini lebih 
tepat jika dituangkan menjadi jenis PUU di bawah UU. Seperti yang 
terdapat di dalam Penjelasan umum Undang-Undang tersebut yang 
menguraikan perihal bangunan gedung merupakan salah satu wujud 
fisik pemanfaatan ruang.  
Oleh karena itu, dalam pengaturan bangunan tetap mengacu pada 
pengaturan penataan ruang. Dari uraian tersebut dapat menjadi dasar 
bahwa Undang-Undang dapat dijadikan Peraturan Pemerintah dengan 
merujuk pada Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 atau bisa  juga 
dijadikan Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri. 
Mengenai kebutuhan sanksi pada Undang-Undang ini maka dapat 
diatur dengan adanya sanksi administratif seperti contohnya sanksi 
denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin ataupun 
bisa dengan sanksi paksa yang dilakukan oleh pemerintah 
(besturdwang). 
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C. Analisis terhadap Politik Hukum 
Politik hukum UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan 
umumnya. 
Dalam konsideran menimbang, dinyatakan:  

 
a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b. bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat manusia 
melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang 
menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional; 

c. bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertihuruf 
b, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya 
persyaratanadministratif dan teknis bangunan gedung; 

d. bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib 
dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran 
masyarakat dan upaya pembinaan; 
 

Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa bangunan gedung sebagai 
tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang 
sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan 
produktivitas, dan jati diri manusia. oleh karena itu, penyelenggaraan 
bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan 
peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus 
untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati 
diri serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungan.  

Dari penjelasan tersebut dapat tersajikan dengan jelas, bahwa 
kebutuhan pengaturan mengenai Bangunan Gedung menjadi hal yang 
penting bahkan disebutkan mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan 
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normatif, namun tidak tepat jika dituangkan dalam PUU jenis Undang-
Undang. 

 
Kesimpulan Analisis: 
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung tidak 
tepat dituangkan dalam bentuk UU, karena tidak dalam rangka mengatur 
lebih lanjut UUD 1945.  
Mengingat UU merupakan produk bersama Pemerintah dan DPR serta bila 
selama tidak bermasalah dalam pelaksanannya, tidak overlapping atau 
berbenturan dengan UU lainnya, disarankan tetap saja dalam UU tidak 
perlu diubah, walau isi UU tersebut bersifat teknis. Untuk ke depannya, 
Pemerintah bisa menyarankan kepada DPR untuk tidak menyusun UU yang 
bersifat teknis, dan merekomendasikan untuk diatur dalam jenis PUU di 
bawahnya, dapat menjadi Peraturan Pemerintah (merujuk UU Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang), Peraturan Presiden maupun 
Peraturan Menteri yang bersifat lebih teknis. 
 

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  √     
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2 Perintah Undang-Undang untuk 
diatur dengan Undang-Undang 

 √     

3 Pengaturan mengenai 
kewenangan absolut Pemerintah 
Pusat 

 √     

4 Tindak lanjut Putusan MK  √     
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6. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu No. 1 Tahun 2016 
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K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

  A. Analisis terhadap nama UU: 
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 tersebut 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 5 Pasal UUD 1945 
yaitu  Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan 
Pasal 34. 
- Pasal 20, di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa 

pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh pejabat yang 
tepat dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan. 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 20 Ayat (1),   menunjukkan bahwa Undang-Undang ini 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi 
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 

- Pasal 21 pada dasarnya sama dengan Pasal 20 yaitu terkait dengan 
hak DPR dalam mengajukan RUU. 

- Pasal 28B ayat (2) menyatakan setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  

√ 
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- Pasal 34 pada dasarnya menegaskan tanggung jawab pemerintah, 
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 
(2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah 

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.  

(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 
dalam undangundang.  

 
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan) 

Politik hukum UU ini dapat ditinjau dari konsideran menimbang 
dan/atau penjelasan umumnya. 
Dalam konsideran menimbang, dinyatakan:  
- bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin 

kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan 
terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; 

- bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, 
yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 
seutuhnya; 

- bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus 
cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan 
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; 

- bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, 
mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya 
perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan 
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta 
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adanya perlakuan tanpa diskriminasi; 
- bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak 

diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-
undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; 

- bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu 
mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan 
aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak; 

- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, 
dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan 
Anak; 

 
Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa Anak adalah amanah 
sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita 
jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak 
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak 
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, 
anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita 
bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas 
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 
kebebasan. 
Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan 
kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak 
masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan 
anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan 
tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-
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undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak 
dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan 
nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab 
untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan 
kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka 
penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah 
bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, 
terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembang_annya 
secara optimal dan terarah. 
Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang 
tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan 
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi 
terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus 
berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. 
Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi 
anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, 
tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai 
Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan 
bangsa dan negara. 
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni 
sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan 
belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, 
menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan 
kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-
asas sebagai berikut : 
a. nondiskriminasi; 
b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 
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d. penghargaan terhadap pendapat anak. 
Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, 
perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, 
lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 
kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau 
lembaga pendidikan. 

Dari penjelasan tersebut dapat tersajikan dengan jelas, bahwa 
kebutuhan pengaturan mengenai Perlindungan Anak menjadi hal yang 
penting bahkan disebutkan perlindungan anak dalam segala aspeknya 
merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya 
dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan 
tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan 
negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan 
suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan 
yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, 
sehingga perlu diatur dalam PUU jenis Undang-Undang. 

Kesimpulan Analisis: 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah 
tepat dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. 

1. HAM √      

2. Hak dan kewajiban warga 
Negara 

v      

3. Pelaksanaan dan penegakan 
kedaulatan Negara serta 
pembagian kekuasaan Negara 

 √     

4. Wilayah Negara dan 
pembagian daerah 

 √     
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5. Kewarganegaraan dan 
kependudukan 

√      

6. Keuangan Negara  √     

2 Perintah Undang-Undang untuk 
diatur dengan Undang-Undang 

 √     

3 Pengaturan mengenai 
kewenangan absolut Pemerintah 
Pusat 

 √     

4 Tindak lanjut Putusan MK  √     
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7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN ANALISIS REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

  A. Analisis terhadap “nama” UU:  
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 tersebut 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: 
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU No. 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran Pasal 20 ayat  (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), 
Pasal 28 F, Pasal 29, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan 
Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

- Pasal 20 
Pasal 20, di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa 
pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh pejabat yang tepat 
dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan. 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 
Penyebutan Pasal 21 pada dasarnya sama dengan Pasal 20 yaitu 
terkait dengan hak DPR dalam mengajukan RUU. 

- Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) 
- Pencantuman Pasal ini ingin menegaskan bahwa setiap warga 

√ 
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negara Indonesia yang bekerja di luar negeri/TKI berhak 
mendapatkan  perlindungan HAM melalui pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama di hadapan hukum, selain itu berhak mendapat perlakuan 
yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 
 

- Pasal 28F 
Pasal 28F menyatakan bahwa bahwa setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, berhak mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

Semangat yang terkandung dalam pasal ini adalah bahwa 

setiap orang, dalam hal ini warga Negara, berhak atas komunikasi 

dan informasi, dengan mencari, memperoleh, mengolah dan 

menyampaikan dengan segala jenis saluran. Untuk mewujudkan 

perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak warga negara 

akan informasi ini telah berlaku UU No. 14/2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang di dalamnya telah 

ditentukan ada informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan, 

sebagai hak informasi publik. 

- Pasal 29 
Pasal ini mengatur tentang perlindungan HAM dari segi agama. 
Dalam hal ini negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
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agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu. 

- Pasal 31 ayat (1) 
Pasal ini mengatur tentang pendidikan. Hak untuk mendapatkan 
pendidikan dan pengajaran adalah salah satu hak asasi yang paling 
mendasar, oleh sebab itu setiap warga negara berhak mendapat 
pendidikan. 

- Pasal 32 
Pasal 32 ini mengatur tentang kebudayaan nasional dengan 
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai budayanya. 

- Pasal 33 ayat (3) 
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. 
Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran MK, 
menunjukan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, 
ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 
UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional 
dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi 
yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu 
dikuasai oleh Negara. 
Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat 
jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum 
membentuk suatu UU. (lihat  contoh kasus JR UU 7/2004 tentang 
SDAir, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013  hlm. 131-145). 
Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan 
pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini 
adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional 



69 
 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN ANALISIS REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

dan pemanfaatan SDA (dalam hal ini SDA terbatas: spektrum 
frekuensi radio dan orbit satelit geostioner) harus dalam rangka 
menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan 
Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat 
hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, 
maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 
sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang 
harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai 
pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sbb: 
- Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup 

orang banyak, yang harus dikuasai oleh Negara; 
- Adanya pembatasan hak-hak individu/swasta untuk 

kepentingan kolektif dalam mencapai sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat;  

- Pasal 36 
Pasal ini menyatakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara 

 
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan) 

Politik hukum UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat ditinjau dari 

konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya. 

Dalam konsideran menimbang huruf f dinyatakan bahwa UU No. 24 Tahun 
1997 tentang Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu 
dicabut dan membentuk Undang-Undang tentang Penyiaran yang baru 
 
Sedangkan dalam penjelasan umum, disebutkan bahwa: 
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan 
landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak 
memadai. Sehingga Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok 
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pikiran sebagai berikut: 
- Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan 

berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, 
termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas 
keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum; 

- penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan 
menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun 
pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan 
menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain; 

- memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, 
juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi 
yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun 
internasional; 

- mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, 
khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, 
komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk 
khusus lain dalam penyelenggaraan siaran; 

- lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial 
dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, 
dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi 
masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran; 

- penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio 
dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam 
yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif 
dan efisien; 

- pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang 
berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan 
aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya 
tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing. 
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Dari penjelasan tersebut dapat tersajikan dengan jelas, bahwa kebutuhan 
pengaturan mengenai penyiaran menjadi hal yang sangat penting untuk 
diatur dalam bentuk undang-undang.  
 
Kesimpulan analisis: 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah tepat 
dituangkan dalam bentuk undang-undang terutama dalam rangka  
menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan 
terlaksananya otonomi daerah. 

1. HAM √  UU ini mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh 
informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,dengan 
pelaksanaannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; 

   

2. Hak dan kewajiban warga 
Negara 

√  Pasal 52 menyebutkan setiap WNI memiliki hak, kewajiban, dan tanggung 
jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran 
nasional.  

   

3. Pelaksanaan dan penegakan 
kedaulatan Negara serta 
pembagian kekuasaan Negara 

√  Sesuai dengan Pasal 6 angka (2) Penguasaan Negara terhadap spektrum 
frekuensi radio sebenarnya merupakan wujud kedaulatan negara yang 
didalam pasal ini disebutkan bahwa pengelolaan dan pemanfataannya 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
 

   

4. Wilayah Negara dan 
pembagian daerah 

√  Pasal 8 ayat (3) huruf d. KPI mempunyai tugas memelihara tatanan 
informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;  
Sedangkan dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Tatanan informasi 
nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah kondisi informasi yang 
tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau 
pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di 
Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional. 
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5. Kewarganegaraan dan 
kependudukan 

 √     

6. Keuangan Negara √  Pasal 9 angka 6 menyebutkan Pendanaan KPI Pusat berasal dari APBN dan 
pendanaan KPI Daerah berasal dari APBD. 

   

2 Perintah Undang-Undang untuk 
diatur dengan Undang-Undang 

 √     

3 Pengaturan mengenai 
kewenangan absolut Pemerintah 
Pusat 

 √     

4 Tindak lanjut Putusan MK  √     
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8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia  
 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETA
P 

UBAH CABU
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Mengatur lebih lanjut ketentuan 

UUD NRI Tahun 1945, yang 
meliputi: 

  A. Analisis terhadap “nama” UU:  
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 tersebut 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: 

Dalam bagian dasar hukum mengingat Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia disebutkan 9 (sembilan) pasal UUD 1945, yaitu Pasal 20, Pasal 
21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat 
(4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 
- Pasal 20 

Pasal 20, di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa 
pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh pejabat yang 
tepat dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan. 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 pada dasarnya sama dengan Pasal 20 yaitu terkait dengan 
hak DPR dalam mengajukan RUU. 

√ 
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- Pasal 26 
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia 

asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 
undang-undang sebagai warga negara. 

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang 
bertempat tinggal di Indonesia. 

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan 
undang-undang 
 

- Pasal 27  
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan negara 
 

- Pasal 28B ayat (2) 
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi. 

  
- Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum 

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 
 

- Pasal 28E ayat (1) 
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Pasal ini menjamin prinsip tidak ada paksaan (non-coersive) dalam 
memilih kewarganegaraan. 

 
- Pasal 28I ayat (2) 

Pasal ini menjamin perlindungan terhadap setiap orang dari 
perlakuan bersifat diskriminatif.Pengertian diskriminasi telah 
didefinisikan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan 11 
kriteria: agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, 
status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. 
 

- Pasal 28J 
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 

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

 
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan) 

Politik hukum UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau 
penjelasan umum nya. 

Dalam konsideran menimbang huruf c menjelaskan bahwa Undang-
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Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 
Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia 
sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru. 

Sedangkan dalam penjelasan umum, disebutkan bahwa: 
Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat 
Undang-Undang Dasar Negara 1945, Undang-Undang ini 
memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, 
yaitu asas ius sanguinis, ius soli, dan campuran. 
Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan 
ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). 
Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-
Undang ini merupakan suatu pengecualian.  
Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar 
penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia, 
1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa 

peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional 
Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai 
negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. 

2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa 
pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap 
Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam 
maupun di luar negeri. 

3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas 
yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia 
mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan 
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pemerintahan. 
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan 

seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai 
substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan 
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara 
atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. 

6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 
adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan 
warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak 
asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada 
khususnya. 

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala 
hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan 
secara terbuka. 

8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang 
memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar 
masyarakat mengetahuinya. 

 
 

Kesimpulan analisis: 

UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 
sudah tepat dituangkan dalam bentuk Undang-Undang dikarenakan warga 
nera merupakan unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang 
memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dan dijamin dalam 
pelaksanaannya. UU ini memasukan kebijakan baru guna menghapuskan 
diskriminasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara 

http://guruppkn.com/pelanggaran-hak-warga-negara
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Indonesia. Dalam UU No. 12 tahun 2006 terdapat beberapa asas 
kewarganegaraan yang diberlakukan, salah satunya adalah asas 
nondiskriminatif. 

1. HAM √  Undang-undang ini meberikan jaminan masalah kewarganegaraan sebagai 
salah satu wujud perlindungan HAM bagi warganegara Indonesia 
Pasal 2 
Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara. 
Pasal 3 

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh 

berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang- Undang ini. 

   

2. Hak dan kewajiban warga 
Negara 

√      

3. Pelaksanaan dan penegakan 
kedaulatan Negara serta 
pembagian kekuasaan Negara 

√  Terdapat asas khusus dalam penjelasan umum yang menjadi dasar 
penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia yakni Asas kepentingan nasional. Asas kepentingan nasional  
adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan 
mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad 
mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki 
cita-cita dan tujuannya sendiri. 

   

4. Wilayah Negara dan 
pembagian daerah 

 √     

5. Kewarganegaraan dan 
kependudukan 

√  Undang-undang ini secara khusus membahas mengenai tata-cara 
memperoleh kewarganegaraan RI, sesuai dengan pasal 26 ayat (3) UUD 
NRI Tahun 1945, Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur 
dengan undang-undang. 

   

6. Keuangan Negara  √     

http://guruppkn.com/pelanggaran-hak-warga-negara
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2 Perintah Undang-Undang untuk 
diatur dengan Undang-Undang 

 √     

3 Pengaturan mengenai 
kewenangan absolut Pemerintah 
Pusat 

 √     

4 Tindak lanjut Putusan MK  √     

 

9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 

 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETA
P 

UBAH CABU
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

  A. Analisis terhadap “nama” UU:  
Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama 
PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya 
mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, 
“Administrasi Kependudukan” dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi 
tentang ketentuan bahwa  
 

 
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: 

Dalam bagian dasar hukum mengingat Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia disebutkan 9 (sembilan) pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu 
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4),  Pasal 28 B ayat 
(1), Pasal 28D ayat (4), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat 
(2), Pasal 28 I, Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) 

√ 
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- Pasal 5 ayat (1)  

Pasal ini menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini 
dibentuk oleh pejabat yang tepat dalam hal ini presiden sebagai 
kepala pemerintahan. 
 

- Pasal 20  
Pasal ini menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini 
dibentuk oleh pejabat yang tepat dalam hal ini Presiden sebagai 
kepala pemerintahan. 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 28 B ayat (1) 

Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga 
dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah 
 

- Pasal 28D ayat (4) 
Pasal ini menjamin hak setiap orang atas status kewarganegaraan. 

 
- Pasal 28E ayat (1) 

Pasal ini menjamin prinsip tidak ada paksaan (non-coersive) dalam 
memilih kewarganegaraan. 

 
- Pasal 28I ayat (2) 

Pasal ini menjamin perlindungan terhadap setiap orang dari 
perlakuan bersifat diskriminatif.Pengertian diskriminasi telah 
didefinisikan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan 11 
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kriteria: agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, 
status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. 
 

- Pasal 29 ayat (1) 
Pasal ini menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa  
 

- Pasal 34 ayat (1)  
Pasal ini menyatakan kewajiban negara memelihara fakir miskin 
dan anak-anak terlantar 
 

- Pasal 34 ayat (3) 
Pasal ini menyatakan tanggung jawab negara atas penyediaan 
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 
baik 
 

C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan) 

Politik hukum UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau 
penjelasan umum nya. 

 

Dalam konsideran menimbang menjelaskan: 

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan 
pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum 
atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang 
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dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau 
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan 
status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan 
dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan 
Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang 
Administrasi Kependudukan; 

c. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya 
dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang 
profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk 
Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 

d. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi 
Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan 
pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak 
diskriminatif sehingga  diperlukan pengaturan secara menyeluruh 
untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang 
berhubungan dengan kependudukan; 

 

Sedangkan dalam penjelasan umum, disebutkan bahwa: 
Negara pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan 
dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum 
setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami 
oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik 
Indonesia. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, 
pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, 
serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal 
tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, 
perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan 
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pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti 
nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang 
merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi 
perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk 
itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan 
bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan 
sesuai dengan ketentuan undang-undang.  
Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat 
pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya 
reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Administrasi 
Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti 
pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen 
Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. 
 

Kesimpulan analisis: 

Dari penjelasan tersebut dapat tersajikan dengan jelas, bahwa kebutuhan 
pengaturan mengenai Administrasi Penduduk menjadi hal yang penting 
untuk dituangkan pengaturannya dalam bentuk undang-undang. 

7. HAM √   
 

   

8. Hak dan kewajiban warga 
Negara 

√      

9. Pelaksanaan dan penegakan 
kedaulatan Negara serta 
pembagian kekuasaan Negara 

 √     

10. Wilayah Negara dan 
pembagian daerah 

 √     
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11. Kewarganegaraan dan 
kependudukan 

√      

12. Keuangan Negara  √     

2 Perintah Undang-Undang untuk 
diatur dengan Undang-Undang 

 √     

3 Pengaturan mengenai 
kewenangan absolut Pemerintah 
Pusat 

 √     

4 Tindak lanjut Putusan MK  √     

 
10. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 

2016 

 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETA
P 

UBAH CABU
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

  A. Analisis terhadap “nama” UU:  
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 tersebut 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: 
Dalam bagian dasar hukum mengingat Undang-Undang Republik 

√ 
 

  



85 
 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETA
P 

UBAH CABU
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia disebutkan 2 (dua) pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal  
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 
- Pasal 5 ayat (1)  

Pasal ini menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini 
dibentuk oleh pejabat yang tepat dalam hal ini presiden sebagai 
kepala pemerintahan. 
 

- Pasal 20 
Pasal ini menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini 
dibentuk oleh pejabat yang tepat dalam hal ini Presiden sebagai 
kepala pemerintahan. 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) 

 
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan) 

Politik hukum UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau 
penjelasan umum nya. 

Dalam konsideran menimbang menjelaskan: 

a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang 
berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai 
dinamika yang terjadi di masyarakat;  

b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai 
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bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan 
dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan 
Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan 
Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan 
menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan 
kehidupan bangsa;  

c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang 
demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan 
manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah 
memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;  

d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus 
terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan 
memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;  

e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam 
perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;  

f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi 
Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga 
pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk 
mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai 
agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;  

Sedangkan dalam penjelasan umum, disebutkan bahwa: 
 
Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah 
mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia 
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secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 
pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) 
dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara 
signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini 
menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi 
bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, 
sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. 
Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait 
dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara 
elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait 
dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. 
Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama 
memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi 
persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus 
pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan 
siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh 
teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana 
pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada 
orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian 
dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, 
pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat 
informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem 
hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata 
sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke 
berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, 
dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit. 
Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena 
transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem 
elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan 
nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa 
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konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika 
(telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan 
ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, 
media, dan komunikasi. 
Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber 
(cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai 
tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan 
pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi 
hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu 
banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. 
Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak 
sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. 
Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan 
kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan 
komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, 
terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, 
yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, 
dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam 
penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat 
mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan 
teknologi informasi menjadi tidak optimal. 
 

Kesimpulan analisis: 

Dari penjelasan tersebut dapat tersajikan dengan jelas, bahwa kebutuhan 
pengaturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi hal yang 
penting untuk dituangkan pengaturannya dalam bentuk undang-undang. 

13. HAM √   
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14. Hak dan kewajiban warga 
Negara 

√      

15. Pelaksanaan dan penegakan 
kedaulatan Negara serta 
pembagian kekuasaan Negara 

√      

16. Wilayah Negara dan 
pembagian daerah 

√      

17. Kewarganegaraan dan 
kependudukan 

√      

18. Keuangan Negara  √     

2 Perintah Undang-Undang untuk 
diatur dengan Undang-Undang 

 √     

3 Pengaturan mengenai 
kewenangan absolut Pemerintah 
Pusat 

 √     

4 Tindak lanjut Putusan MK  √     
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11. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskrimasi Ras dan Etnis 
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1 Mengatur lebih lanjut ketentuan 
UUD NRI Tahun 1945, yang 
meliputi: 

  A. Analisis terhadap “nama” UU:  
Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama 
PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya 
mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, 
“Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis” dapat diasumsikan bahwa UU 
ini berisi tentang jaminan pemerintah bahwa segala warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas 
perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Adanya 
diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan 
hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, 
perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata 
pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup 
berdampingan. Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi 
majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras 
dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik.  
 
 

B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: 
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU No. 40 Tahun 2008 Tentang 
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis disebutkan 6 (enam) pasal UUD 
1945, yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 
28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
- Pasal 20 

Pasal 20, di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa 
pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh pejabat yang tepat 
dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan. Namun 

√ 
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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 pada dasarnya sama dengan Pasal 20 yaitu terkait dengan 
hak DPR dalam mengajukan RUU. 

- Pasal 27 Ayat (1) 
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya 

- Pasal 28B ayat (2) 
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi 

- Pasal 28D ayat (1) 
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlin-dungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum. 

- Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemer-dekaan pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 
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C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan) 

Politik hukum UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan 
Diskriminasi Ras Dan Etnis dapat ditinjau dari konsideran menimbang 
dan/atau penjelasan umumnya.  

Dalam konsideran menimbang menjelaskan bahwa : 

a. bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang 
Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-
hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis; 

b. bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan 
dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; 

c. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk 
diskriminasi ras dan etnis; 

d. bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan 
bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, 
persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, 
dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang 
pada dasarnya selalu hidup berdampingan; 

Sedangkan dalam penjelasan umum, disebutkan bahwa 
Setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa 
karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak dan kewajiban yang 
sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras atau 
etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan tertinggi 
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dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia tidak bisa 
memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. 
Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan 
perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok ras dan etnis dalam 
masyarakat dan negara. 
Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam 
berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, 
berpotensi menimbulkan konflik. Ciri budaya gotong royong yang telah 
dimiliki masyarakat Indonesia dan adanya perilaku 
musyawarah/mufakat, bukanlah jaminan untuk tidak terjadinya konflik, 
terutama dengan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis. 
Kerusuhan rasial yang pernah terjadi menunjukkan bahwa di Indonesia 
sebagian warga negara masih terdapat adanya diskriminasi atas dasar 
ras dan etnis, misalnya, diskriminasi dalam dunia kerja atau dalam 
kehidupan sosial ekonomi. Akhir-akhir ini di Indonesia sering muncul 
konflik antar ras dan etnis yang diikuti dengan pelecehan, perusakan, 
pembakaran, perkelahian, pemerkosaan dan pembunuhan. Konflik 
tersebut muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan yang 
ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun 
dalam hubungan kekuasaan. 
Konflik di atas tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat 
yang terlibat konflik tetapi juga merugikan masyarakat secara 
keseluruhan. Kondisi itu dapat menghambat pembangunan nasional 
yang sedang berlangsung. Hal itu juga mengganggu hubungan 
kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian dan 
keamanan di dalam suatu negara serta menghambat hubungan 
persahabatan antarbangsa. 
Dalam sejarah kehidupan manusia, diskriminasi ras dan etnis telah 
mengakibatkan keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, mental, 
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dan sosial yang semua itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia. Untuk mengatasi hal itu, lahirlah Konvensi Internasional 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang disetujui 
oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Resolusi Majelis Umum PBB 
2106 A (XX) tanggal 21 Desember 1965. Bangsa Indonesia sebagai 
anggota Perserikatan Bangsa Bangsa telah meratifikasi konvensi 
tersebut dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang 
Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965). Selain 
meratifikasi, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 
hukum dasar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia 
yang tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 
Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia 
bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan 
etnis. 
Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia pada dasarnya 
telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengandung 
ketentuan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras dan 
etnis, tetapi masih belum memadai untuk mencegah, mengatasi, dan 
menghilangkan praktik diskriminasi ras dan etnis dalam suatu undang-
undang. 
 

Kesimpulan analisis: 
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UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 
sudah tepat dituangkan dalam jenis UU. Ps.28I ayat (5) UUD NRI) 
menyebutkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi HAM, 
pelaksanaannya dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan. Dalam hal ini pengahapusan terhadap diskriminasi 
ras dan etnis adalah bagian dari penghormatan terhdap prinsip-prinsip 
HAM yang berlaku secara universal. Tindakan diskriminasi ras dan etnis 
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Konstiusi 1945, dan Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, Negara mengakui bahwa setiap 
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas 
perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. 

  
 

1. HAM √  Pada UU ini masalah HAM disebutkan antara lain pada Pasal 3 dan Pasal 6 
Pasal 3: 
Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan 
kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, 
keamanan, dan kehidupan 
bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu 
hidup berdampingan. 
 
Pasal 6: 
Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan 
diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara 
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk 
tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan 

   



96 
 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Hak dan kewajiban warga 
Negara 

√  Mengenai hak dan kewajiban warga negara tercantum pada Pasal 9, 10, 11 
dan 12 

 
Pasal 9 
Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk 
mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras 
dan etnis. 
Pasal 10 
Setiap warga negara wajib: 
a. membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan 
b.memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak 

yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi ras dan etnis; 
Pasal 11 
Setiap warga negara berperan serta dalam upaya penyelenggaraan 
perlindungan dan pencegahan terhadap diskriminasi ras dan etnis. 
Pasal 12 
Peran serta warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
dilaksanakan dengan cara: 
a. meningkatkan keutuhan, kemandirian, dan pemberdayaan anggota 

masyarakat; 
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta kepeloporan 

masyarakat; 
c.menumbuhkan sikap tanggap anggota masyarakat untuk melakukan 

pengawasan sosial; dan 
d.memberikan saran, pendapat, dan menyampaikan informasi yang benar 

dan bertanggung jawab. 
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3. Pelaksanaan dan penegakan 
kedaulatan Negara serta 
pembagian kekuasaan Negara 

 √     

4. Wilayah Negara dan 
pembagian daerah 

 √     

5. Kewarganegaraan dan 
kependudukan 

 √     

6. Keuangan Negara  √     
2 Perintah Undang-Undang untuk 

diatur dengan Undang-Undang 
 √     

3 Pengaturan mengenai 
kewenangan absolut Pemerintah 
Pusat 

 √     

4 Tindak lanjut Putusan MK  √     
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12. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  
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1 Mengatur lebih lanjut ketentuan 
UUD NRI Tahun 1945, yang 
meliputi: 

  A. Analisis terhadap “nama” UU:  
Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama 
PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya 
mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, 
“Kesejahteraan Sosial” dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi tentang 
tata cara guna mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, 
serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi 
tercapainya kesejahteraan sosial. Untuk memenuhi hal tersebut maka 
negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan 
kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.  

 
 

B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: 
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 11 Tahun 2009 
Tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan 8 (delapan) pasal UUD 1945, 
yaitu Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), 
Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 
34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
Pasal 18A 
(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. 

√ 
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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 pada dasarnya sama dengan Pasal 20 yaitu terkait dengan hak 
DPR dalam mengajukan RUU. 
Pasal 23 Ayat (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 
Pasal 27 ayat (2) 
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan 
Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan. 

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat.  

Pasal 34 
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(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 
sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 
dalam undang-undang. 

 
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan) 

 

Politik hukum UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 
dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umum 
nya. 

Dalam konsideran menimbang menjelaskan bahwa : 
a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai 
tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;  

b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, 
serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara 
demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan 
pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara 
terencana, terarah, dan berkelanjutan;  
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c. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara sehingga perlu diganti;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Kesejahteraan Sosial; 

 
Sedangkan dalam penjelasan umum, disebutkan bahwa 
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya 
mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UndangUndang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila 
menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  
Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini 
menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas 
kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh 
pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang 
mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat 
menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.  
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir 
miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti 
yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah 
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memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 
dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban 
negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga 
negara yang miskin dan tidak mampu. 
Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2009 mengemukakan bahwa 
permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini 
menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas 
kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh 
pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang 
mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat 
menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. 

Kesimpulan analisis: 

UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial sudah tepat 
dituangkan dalam jenis UU. Hal ini mengingat bahwa untuk mewujudkan 
kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas 
kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, 
negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan 
sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. 
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya 
mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UndangUndang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 

1. HAM √  Pada UU ini masalah HAM disebutkan antara lain pada Pasal 5 dan Pasal 6 
Pasal 5  
(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:  

a. perseorangan;  
b. keluarga;  
c. kelompok; dan/atau  
d. masyarakat.  
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(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang 
tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:  
a. kemiskinan;  
b. ketelantaran;  
c. kecacatan;  
d. keterpencilan;  
e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;  
f. korban bencana; dan/atau  
g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 

 
Pasal 6 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:  

a. rehabilitasi sosial;  
b. jaminan sosial;  
c. pemberdayaan sosial; dan  
d. perlindungan sosial. 

2. Hak dan kewajiban warga 
Negara 

√  Mengenai hak dan kewajiban warga negara tercantum pada Pasal 38 
dalam Bab VII mengenai Peran Masyarakat  
Pasal 38  
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk 

berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  
(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:  

a. perseorangan;  
b. keluarga;  
c. organisasi keagamaan;  
d. organisasi sosial kemasyarakatan;  
e. lembaga swadaya masyarakat;  
f. organisasi profesi;  
g. badan usaha;  
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

h. lembaga kesejahteraan sosial; dan  
i. lembaga kesejahteraan sosial asing. 

(3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk 
mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

3. Pelaksanaan dan penegakan 
kedaulatan Negara serta 
pembagian kekuasaan Negara 

√  Kedaulatan Negara sebagai menempatkan negara sebagai manifestasi dari 
kedaulatan rakyat yang mengemban tugas untuk menghadirkan 
kesejahteraan bagi warga negaranya 

   

4. Wilayah Negara dan 
pembagian daerah 

 √     

5. Kewarganegaraan dan 
kependudukan 

√  penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial 
bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat. 

   

6. Keuangan Negara √  Bagian Keempat  
Sumber Pendanaan  
Pasal 36  

(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c 
meliputi:  

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
 b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;  
c. sumbangan masyarakat;  
d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan;  
e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan 
perundangundangan; serta  
f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
(2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
(3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana 
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2 Perintah Undang-Undang untuk 
diatur dengan Undang-Undang 

 √     

3 Pengaturan mengenai 
kewenangan absolut Pemerintah 
Pusat 

 √ Pasal 24 ayat (1) menyebutkan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial 
menjadi tanggung jawab: 
a. Pemerintah; dan 
b. Pemerintah daerah. 

   

4 Tindak lanjut Putusan MK  √     

 

13. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial  
 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETA
P 

UBAH CABU
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Mengatur lebih lanjut ketentuan 

UUD NRI Tahun 1945, yang 
meliputi: 

  A. Analisis terhadap “nama” UU:  
Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa 
nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial 
maknanya mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari 
namanya, “Penanganan Konflik Sosial” dapat diasumsikan bahwa 
UU ini berisi tentang ketentuan mengenai kegiatan yang dilakukan 
secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik 
sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang 
mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan 
pascakonflik di Indonesia. 
 
 

B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: 

 √ 
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Dalam bagian dasar hukum mengingat UU No.7 Tahun 2012 Tentang 
Penanganan Konflik Sosial, disebutkan 4 (empat ) pasal UUD 1945, yaitu 
Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 
- Pasal 18B ayat (2) 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembang-an masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang 
 
- 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 pada dasarnya sama dengan Pasal 20 yaitu terkait dengan 
hak DPR dalam mengajukan RUU. 

- Pasal 28G ayat (1) 
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
yang merupakan hak asasi 

- Pasal 28J  
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 



107 
 

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

C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): 

Dalam konsideran menimbang disebutkan:  
 

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi 
setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, 
tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin 
sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan agama, diri 
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;  

b. bahwa perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat 
dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan 
terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan 
nasional;  

c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum 
komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum 
masyarakat  
 

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 
Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial disebutkan antara lain: 
pada dasarnya terdapat tiga argumentasi pentingnya Undang-Undang 
tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu argumentasi filosofis, 
argumentasi sosiologis, dan argumentasi yuridis.  
Argumentasi filosofis berkaitan dengan pertama, jaminan tetap 
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eksisnya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat 
perbedaan pendapat atau Konflik yang terjadi di antara kelompok 
masyarakat.  
Kedua, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi 
segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, 
agama, dan budaya serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, 
termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut 
dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  
Ketiga, tanggung jawab negara memberikan pelindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan 
suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun 
batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa 
aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut 
merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan 
sejahtera. 
Selanjutnya, argumentasi sosiologis pembentukan Undang-Undang 
tentang Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut; Pertama, 
Negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, 
agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, 
ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi 
melahirkan Konflik di tengah masyarakat.  
Kedua, Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi 
dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan 
radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan 
dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan 
berpotensi menimbulkan Konflik.  
Ketiga, kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang 
makin terbatas dapat menimbulkan Konflik, baik karena masalah 
kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya 
yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.  
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Keempat, Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa 
takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, 
jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, 
antipati), serta melebarnya jarak segresi antara para pihak yang 
berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan 
umum.  
Kelima, Penanganan Konflik dapat dilakukan secara komprehensif, 
integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat 
sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan 
landasan hukum yang memadai.  
Keenam, dalam mengatasi dan menangani berbagai Konflik tersebut, 
Pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format kebijakan 
Penanganan Konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien, 
akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran berdasarkan 
pendekatan dialogis dan cara damai.  
Argumentasi yuridis pembentukan Undang-Undang tentang 
Penanganan Konflik Sosial adalah mengenai permasalahan peraturan 
perundang-undangan terkait Penanganan Konflik yang masih bersifat 
sektoral dan reaktif, dan tidak sesuai dengan perkembangan sistem 
ketatanegaraan 
Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial menentukan 
tujuan penanganan Konflik yaitu menciptakan kehidupan masyarakat 
yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi 
damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; 
meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi 
pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan 
prasarana umum; memberikan pelindungan dan pemenuhan hak 
korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat. 
 

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur 
mengenai Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga 
tahapan, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan 
Pemulihan Pascakonflik. Pencegahan Konflik dilakukan antara lain 
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melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; 
mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; 
meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini. 
Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui 
upaya penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan 
Konflik; tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; 
dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Status 
Keadaan Konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan 
darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 
23 Prp Tahun 1959. Selanjutnya, Penanganan Konflik pada 
pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban 
melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, 
terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; 
rehabilitasi; dan rekonstruksi. Undang-Undang ini juga mengatur 
mengenai peran serta masyarakat dan pendanaan Penanganan 
Konflik 

Kesimpulan analisis: 
Materi Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 
Tentang Penanganan Konflik Sosial tidak tepat dituangkan dalam 
bentuk Undang-undang. Namun demikian, mengingat pentingnya 
masalah penanganan konflik sosial merupakan masalah yang 
penting dalam rangka terlindunginya warga negara, terjaganya 
stabilitas nasional dan pembangunan nasional, maka persoalan 
penanganan konflik sosial dapat dituangkan dalam jenis peraturan 
perundang-undangan yang tepat yaitu dalam bentuk Peraturan 
Presiden. 

 

1. HAM √  Salah satu karakteristik HAM adalah memberikan perlindungan bagi warga 
Negara tanpa melihat suku, agama, ras. Dalam Pasal 3 UU Perlindungan 
Konflik Sosial ini menyebutkan: 
Penanganan Konflik bertujuan:  
a.menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan 

sejahtera;  
b.memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial 
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kemasyarakatan;  
c.meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara;  
d.memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;  
e.melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;  
f. memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; dan  
g.memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan 

prasarana umum. 

2. Hak dan kewajiban warga 
Negara 

√  Kewajiban warga negara dalam hal ini tercantum pada Pasal 7; 
Pasal 7 
Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, setiap orang berkewajiban: 
a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan 

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;  
b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;  
c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan 

martabatnya;  
d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi 

setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, 
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;  

e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggal-
ikaan; dan/atau  

f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain. 
 
Terkait hak warga negara tercantum antara lain dalam Bab V Pemulihan 
Pasca Konflik yaitu pada Pasal 36: 
Pasal 36  
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya 

Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan 
terukur 

(2) Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:  

a. rekonsiliasi;  
b. rehabilitasi; dan  
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c. rekonstruksi. 

3. Pelaksanaan dan penegakan 
kedaulatan Negara serta 
pembagian kekuasaan Negara 

 √     

4. Wilayah Negara dan 
pembagian daerah 

 √     

5. Kewarganegaraan dan 
kependudukan 

 √     

6. Keuangan Negara √  Terkait dengan Keuangan Negara, dalam UU ini diatur mengenai masalah 
Pendanaan yaitu pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 58. 
Pada intinya Pendanaan Penanganan Konflik digunakan untuk Pencegahan 
Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik. Pendanaan 
Penanganan Konflik tersebut menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD 
sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. 

   

2 Perintah Undang-Undang untuk 
diatur dengan Undang-Undang 

 √     

3 Pengaturan mengenai 
kewenangan absolut Pemerintah 
Pusat 

 √     

4 Tindak lanjut Putusan MK  √     
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14. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETA
P 

UBAH CABU
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

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

  A. Analisis terhadap “nama” UU:  
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 tersebut 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: 
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU No.17 Tahun 2013 
Tentang Organisasi Masyarakat, disebutkan 4 (empat ) pasal UUD 
1945, yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E 
ayat (3) dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 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); 

√ 
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETA
P 

UBAH CABU
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
- Pasal 21 

Pasal 21 pada dasarnya sama dengan Pasal 20 yaitu terkait 
dengan hak DPR dalam mengajukan RUU. 
 

- Pasal 28 
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya. 
 

- Pasal 28C ayat (2) 
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa dan negaranya. 
 

- Pasal 28E ayat (3) 
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat. 
 

- Pasal 28J  
(3) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 

(4) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETA
P 

UBAH CABU
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 
 
 

C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): 

Dalam konsideran menimbang disebutkan:  
a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib 
menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka 
tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;  

c. bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi 
kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk 
mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;  

d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti 

 
Dalam Penjelasan umum UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 
Masyarakat disebutkan antara lain: 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETA
P 

UBAH CABU
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 
secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, 
bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 
perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa 
dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu 
maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi 
manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 
umum dalam masyarakat yang demokratis. Organisasi 
Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala 
bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah 
perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.  
Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan 
sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset 
bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara. 
Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem 
pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola 
organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran 
dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin 
menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk 
berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa 
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETA
P 

UBAH CABU
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan 
peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi 
konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas 
yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi 
nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan 
akuntabel. Pancasila merupakan dasar dan falsafah dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena 
itu, setiap warga Negara, baik secara individu maupun kolektif, 
termasuk Ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai napas, jiwa, 
dan semangat dalam mengelola Ormas. Pengakuan dan 
penghormatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dan falsafah 
berbangsa dan bernegara, tetap menghargai dan menghormati 
kebhinnekaan Ormas yang memiliki asas perjuangan organisasi 
yang tidak bertentangan dengan Pancasila, dan begitu pula Ormas 
yang menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya. Pergaulan 
internasional membawa konsekuensi terjadinya interaksi antara 
Ormas di suatu negara dan negara lain. Kehadiran Ormas dari 
negara lain di Indonesia harus tetap menghormati kedaulatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi 
masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai 
sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang 
berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang mengatur 
Ormas yang didirikan warga negara asing dan badan hukum asing 
yang beroperasi di Indonesia. Dinamika Ormas dengan segala 
kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum 
yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETA
P 

UBAH CABU
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 44) yang ada saat ini sudah tidak 
sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, 
diperlukan penggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 
tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas 19 
Bab dan 87 Pasal. Undang-undang ini mengatur mengenai: 
pengertian; asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; 
pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, 
dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan 
usaha; dan pemberdayaan Ormas. Selain itu, Undang-Undang ini 
mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing 
ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; 
penyelesaian sengketa organisasi; larangan; dan sanksi. Pengaturan 
tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan 
memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

 
Kesimpulan analisis: 
Materi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat sudah tepat 
dituangkan dalam bentuk undang-undang terutama dalam rangka 
partisipasi masayarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional 
bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

1. HAM √   
 

   

2. Hak dan kewajiban warga √      
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NO. INDIKATOR KESESUAIAN  ANALISIS   REKOMENDASI 

YA TIDA
K 

TETA
P 

UBAH CABU
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Negara 

3. Pelaksanaan dan penegakan 
kedaulatan Negara serta 
pembagian kekuasaan Negara 

√      

4. Wilayah Negara dan 
pembagian daerah 

√      

5. Kewarganegaraan dan 
kependudukan 

√      

6. Keuangan Negara √      
2 Perintah Undang-Undang untuk 

diatur dengan Undang-Undang 
 √     

3 Pengaturan mengenai 
kewenangan absolut Pemerintah 
Pusat 

√      

4 Tindak lanjut Putusan MK  √     
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik 
Sosial 

 

NO. INDIKATOR KESESUAIAN ANALISIS REKOMENDASI 

YA TIDAK  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Melaksanakan ketentuan 
undang-undang (diperintahkan 
secara tegas) 
 

V  Pada konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang 
Penanganan Konflik Sosial dinyatakan bahwa untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 32 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 52 ayat (3), dan 
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial, serta untuk melindungi dan memberikan rasa aman 
masyarakat yang lebih optimal, penanganan konflik sosial dilakukan 
secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi, perlu menetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; 
Dari ketentuan tersebut di atas terdapat ketentuan yang tegas 
mengamanatkan bahwa ketentuan terkait pendidikan agama dan 
keagamaan diatur dengan peraturan perundang-undangan, walaupun 
dengan secara spesifik menyebutkan jenis peraturan perundang-
undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. 

V   

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

 V     

3 Tindak lanjut Putusan MA  V     
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BAB III 

ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN 

KEJELASAN RUMUSAN KETENTUAN 

 

 

Dari 15 (lima belas) 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 2011.5 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.6  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 

                                                             
5 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. 
6 Suharyono, Makalah Bahasan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2010. 
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tujuan secara an sich tidak tepat dituangkan dalam norma, kecuali ada maksud tertentu, 

atau ada hal khusus yang ingin diatur. 

 

Dari hasil penilaian berdasarkan dimensi kejelasan rumusan, pada 15 (lima belas) 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 15 (lima belas) 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 pembangunan masyarakat yang toleran 

adalah sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:       
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Analisis terhadap PUU terkait Pembangunan Masyarakat yang Toleran, berdasarkan kejelasan rumusannya, dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut:  

 

Tabel 2 
Kejelasan Rumusan 

 

1. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 
Agama 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 1, 2 dan 

3 
Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
PUU 

Perlu adanya perbaikan sistematika sesuai 

dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan PUU. Dalam putusan 

MK No.140/PUU-VII/2009 disebutkan perlunya 

perbaikan rumusan delik penodaan agama baik 

pada lingkup formil perundang-undangan 

maupun secara substansi agar memiliki unsur-

unsur materiil yang jelas sehingga tidak 

menimbulkan kesalahan penafsiran dalam 

praktik.  

 

 V  

2.  Pasal 4 Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
PUU 

Sesuai lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan PUU No.115, ketentuan 
pidana ditempatkan pada bab tersendiri, yaitu 
bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah 
materi pokok yang diatur atau sebelum bab bab 
ketentuan peralihan. 

 V  
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2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 1, Pasal 

31 ayat (3), 
Pasal 42 

Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
PUU 

Penyebutan batasan pengertian atau definisi 
dapat dituangkan dalam salah satu butir Pasal 1 
tentang ketentuan umum dapat dilihat dalam 
petunjuk no. 98 huruf a, Lampiran II UU No. 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. 
 

 V  

2.  Pasal 3 ayat 
(1) 

Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
PUU 

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. 

 V  

3.  Pasal 31 ayat 
(3) 

Kejelasan 
Rumusan 

Konsistensi antar 

ketentuan 

Pasal 31 ayat (1)  menyatakan hak dan 

kedudukan istri adalah seimbang dengan hak 

dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah 

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat; dan (2) masing-masing pihak berhak 

untuk melakukan perbuatan hukum. Namun 

ketika memberikan status dan peran terhadap 

perempuan dalam keluarga (3) suami adalah 

kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah 

tangga, banyak pihak yang mengkhawatirkan 

mengenai keseimbangan hak dan kedudukan 

antara suami dan istri. Untuk itu perlu diperjelas 

kembali rumusannya. 

 V  
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NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4.  Pasal 61 ayat 

(2) dan Pasal 
61 ayat (3) 

Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
PUU 

Pengaturan mengenai sanksi administrasi dan 
sanksi pidana disarankan untuk dipisahkan dan 
tidak di dalam satu bab yang sama yang 
berisikan sanksi administratif, sanksi 
keperdataan dan sanksi pidana. di dalam sanksi 
administrasi pun terintegrasi dengan 
mengurutkan dengan pasal sebelumnya yang 
berisikan pelanggaran apabila dilakukan. 

 V  

 

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 2 Kejelasan 

rumusan 
Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan 
asas tidak diperlukan, karena tidak akan 
operasional (tidak memiliki operator 
norma). Asas merupakan nilai yang menjiwai 
seluruh norma yang berisi pengaturan. Oleh 
karena itu, sebaiknya norma yang 
menyebutkan asas-asas dicabut, cukup 
elaborasi asas ada dalam naskah akademik. 

- Tanpa harus menyebutkan asas, seharusnya 
bunyi norma dalam suatu pasal sudah 
mencerminkan asas dari pasal tersebut, 
misalnya Pasal 1 ayat (1) KUHP yang 
diartikan sebagai asas legalitas, tanpa harus 
menyebutkan asas legalitas dalam bunyi 
pasalnya.  

  

V 
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2.  Pasal 4 Kejelasan 
Rumusan 

Konsistensi (antar 
ketentuan) 

Dalam Pasal 4 ditentukan bahwa hak untuk 

hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan 

oleh siapa pun. Namun, Penjelasan Pasal 9 UU 

HAM menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat 

dibatasi dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi 

untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal 

pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. 

Selain itu, Pasal 73 UU HAM juga memuat 

ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak 

asasi manusia sebagai berikut, “Hak dan 

kebebasan yang diatur dalam undang-undang 

ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan 

undang-undang, sematamata untuk menjamin 

pengakuan dan penghormatan terhadap hak 

asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, 

kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan 

bangsa 

 V  

3.  Pasal 8 Kejelasan 
rumusan 

Kesesuaian dengan 
tujuan penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Dalam pasal ini disebutkan bahwa perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab 

Pemerintah. Seharusnya peran serta aktif dari 

masyarakat dalam usaha pemenuhan HAM perlu 

diakomodasi dalam ketentuan pasal ini 

 V  

4.  Pasal 22 Kejelasan 
rumusan 

Kesesuaian dengan 
tujuan penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Pasal ini merupakan duplikasi dari Pasal 29 UUD 
NRI 1945 tanpa ada keterangan tambahan atau 
maksud yang lebih detail mengenai isi pasal ini.  

 V  

5.  Pasal 71 dan 72 Kejelasan 
rumusan 

Kesesuaian dengan 
tujuan penyusunan 

Pasal ini mengatur kewajiban dan tanggung  V  
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4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
 

NO PASAL KETERKAITAN  DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 1 angka 

1, angka 2, 
angka 16 

Kejelasan 
Rumusan 

Kejelasan 
Rumusan 

Beberapa pasal dalam UU SPN terkait dengan 

kata “agama” perlu disesuaikan dengan Putusan 

MK No. 97 Tahun 2017,  yang memutuskan kata 

“agama”  (dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 

ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 

Tahun 2013) tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 

termasuk “kepercayaan”. Oleh karenanya perlu 

dilakukan perubahan, terkait kata “agama” dalam 

 V  

2.  Pasal 12 ayat 
(1) huruf a. 

Kejelasan 
Rumusan 

Kejelasan 
Rumusan 

 V  

3.  Pasal 15 Kejelasan 
Rumusan 

Kejelasan 
Rumusan 

 V  

4.  Pasal 22 Kejelasan 
Rumusan 

Kejelasan 
Rumusan 

 V  

5.  Pasal 30 Kejelasan 
Rumusan 

Kejelasan 
Rumusan 

 V  

Peraturan 
Perundang-
undangan 

jawab pelaku pelanggaran HAM hanya negara 

saja. tidak dimasukkan pihak lain seperti 

korporasi yang menjadi pelaku pelanggaran 

HAM. Padahal dalam konteks kekinian, banyak 

sekali perusahaan yang melakukan pelanggaran 

 

6.  Pasal 89 Kejelasan 
rumusan 

Kesesuaian 
dengan tujuan 
penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Pasal ini membahas mengenai tugas dan 

wewenang Komnas HAM terkait masalah HAM. 

Namun kewenangan Komnas HAM ini punya 

kelemahan yaitu Rekomendasi Komnas HAM 

yang tidak punya kekuatan hukum dan sering 

dianggap tidak ada oleh aparat penegak hukum. 

 V  
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NO PASAL KETERKAITAN  DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6.  Pasal 36 ayat 

(1), ayat (2) 
dan ayat (3) 

Kejelasan 
Rumusan 

Kejelasan 
Rumusan 

UU SPN, sehingga menjadi “agama dan/atau 

kepercayaan”. 

 

 

 V  

7.  Pasal 37 ayat 
(1) dan ayat 
(2) 

Kejelasan 
Rumusan 

Kejelasan 
Rumusan 

 V  

8.  Pasal 55 ayat 
(1) 

Kejelasan 
Rumusan 

Kejelasan 
Rumusan 

 V  

9.  Pasal 65 ayat 
(2) 

Kejelasan 
Rumusan 

Kejelasan 
Rumusan 

   

10.  Pasal 3, 4, 5 Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian 
dengan 
sistematika teknik 
pembentukan 
peraturan 
perundang-
undangan 

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

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

 V  

11.   Pasal 9 Kejelasan 
Rumusan 

Kejelasan 
Rumusan, 
 
Konsisten antar 
ketentuan 

Pasal 9 
Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan 

sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Dalam Penjelasan UU ini tidak ada penjelasan 
mengenai sumber daya apa yang wajib diberikan 

 V  
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NO PASAL KETERKAITAN  DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
oleh masyarakat dalam bentuk apa dan 
bagaimana pemberiannya dilakukan dalam 
penyelenggaran pendidikan.  
Di negara-negara berkembang termasuk 
Indonesia, kesadaran masyarakat akan 
pentingnya pendidikan dan partisipasi 
masyarakat terhadap sekolah masih sangat 
rendah. Hal ini disebabkan karena banyak warga 
masyarakat yang belum paham akan makna 
lembaga pendidikan, lebih-lebih bila kondisi 
sosial ekonomi mereka rendah. Masyarakat 
menyerahkan sepenuhnya masalah pendidikan 
anak-anaknya kepada sekolah dan pemerintah. 
 
Untuk itu, dalam Pasal 9 yang memberikan 
kewajiban kepada masyarakat harus diberikan 
batasan dan menyebutkan sumber daya seperti 
apa, dalam bentuk apa dan bagaimana cara 
pemberiannya dilakukan. Hal ini diperlukan agar 
pasal ini dapat berfungsi dengan baik. 
 
Selanjutnya terdapat 2 kontradiksi yang dapat 
menyebabkan inkonsistensi terkait  pembebanan 
kewajiban/tanggungjawab penyelenggaraan 
pendidikan, yakni antara kewajiban masyarakat 
(Pasal 9) dengan kewajiban Pemerintah  (Pasal 34 
ayat (2) dan ayat (3)): 

1. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
menjamin terselenggaranya wajib belajar 
minimal pada jenjang pendidikan dasar 
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NO PASAL KETERKAITAN  DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
tanpa memungut biaya. 

2. Pasal 34 ayat (3) dinyatakan wajib belajar 
merupakan tanggung jawab negara yang 
diselenggarakan oleh lembaga 
pendidikan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, dan masyarakat. 

 
Terkait penyelenggaraan pendididkan dasar, 
khususnya terkait pembiayaannya, Pasal 31 ayat 
(2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan  setiap 
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 
dan pemerintah wajib membiayainya. Apabila 
dukungan sumber daya dari masyarakat dalam 
penyelenggaraan pendidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 UU SPN berupa 
pembiayaan, maka hal ini akan bertentangan pula 
dengan konstitusi. 

  

 

5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Pasal 2 Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
PUU 

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 

 V  
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tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan 
umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam 
pasal atau bab. 

2.  Pasal 3 Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
PUU 

Sesuai dengan petunjuk yang terdapat di 
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 angka 98, tujuan yang terdapat di Pasal 3 
Undang-undang Nomo 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung yang mengatur mengenai 
tujuan pengaturan bangunan gedung tidak perlu 
diatur dengan pasal tersendiri.  
 

 V  

3.  Pasal 5 ayat 
(3) 

Kejelasan 
Rumusan 

Kejelasan Rumusan Pasal 5 menyatakan  
(3) Bangunan gedung fungsi keagamaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 
masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. 
Perlu diubah dengan mencakup bangunan 
gedung yang diperuntukan bagi penganut 
kepercayaan. 
Putusan MK Nomor 97 Tahun 2017 yang 
mengabulkan seluruh permohonan para 
pemohon uji materi terhadap Pasal 61 Ayat (1) 
dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, maka kata “agama” tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 
bersyarat sepanjang tidak termasuk 
“kepercayaan”. 
 
 
 
 

 V  
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4.  Pasal 44 Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian dengan 

sistematika dan 

teknik penyusunan 

PUU 

Pengaturan mengenai sanksi administrasi dan 

sanki pidana disarankan untuk dipisahkan dan 

tidak didalam satu bab yang sama yang berisikan 

sanksi administratif, sanksi keperdataan dan 

sanksi pidana. di dalam sanksi administrasi pun 

terintegrasi dengan mengurutkan dengan pasal 

sebelumnya yang berisikan pelanggaran apabila 

dilakukan. 

 V  

5.  Pasal 45 Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
PUU 

Pengaturan mengenai sanksi administrasi dan 
sanksi pidana disarankan untuk dipisahkan dan 
tidak di dalam satu bab yang sama yang 
berisikan sanksi administratif, sanksi 
keperdataan dan sanksi pidana. di dalam sanksi 
administrasi pun terintegrasi dengan 
mengurutkan dengan pasal sebelumnya yang 
berisikan pelanggaran apabila dilakukan. 

 V  

6.  Pasal 46  Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
PUU 

Ketentuan pidana memuat rumusan 

yang menyatakan penjatuhan pidana atas 

pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi 

norma larangan atau perintah. Dalam 

memurumuskan ketentutan pidana perlu 

diperhatikan asas-asas umum ketentuan 

pidana yang terdapat dalam buku kesatu 

Kitab Undang-Undan Hukum pidana, karena 

ketentuan dalam buku kesatu berlaku juga 

bagi perbuatan yang dapat dipidana 

menurut peraturan-perundang-undangan 

lain, kecuali jika oleh Undang-Undang 

ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Di dalam Pasal 46 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ini 

perlu adanya pertimbangan lebih lanjut 

 V  
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dalam menentukan lamanya pidana atau 

banyaknya denda karena mempengaruhi 

dampak yang akan timbul oleh tindak pidana 

di dalam masyarakat. 

Disarankan adanya pemisahan antara Sanksi 
pidana dan sanksi administrasi, tidak di dalam 
satu bab yang sama. Pengkhususan penyebutan 
sanksi pidana yang akan dijerat oleh pelaku 
pelanggaran juga diharapkan lebih memiliki 
penjelasan yang lebih terperinci agar tidak 
timbulnya multi tafsir di kemudian hari. 

7.  Pasal 47 Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
PUU 

Ketentuan pidana memuat rumusan 

yang menyatakan penjatuhan pidana atas 

pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi 

norma larangan atau perintah. Dalam 

memurumuskan ketentutan pidana perlu 

diperhatikan asas-asas umum ketentuan 

pidana yang terdapat dalam buku kesatu 

Kitab Undang-Undan Hukum pidana, karena 

ketentuan dalam buku kesatu berlaku juga 

bagi perbuatan yang dapat dipidana 

menurut peraturan-perundang-undangan 

lain, kecuali jika oleh Undang-Undang 

ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Di dalam Pasal 47 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ini 

perlu adanya pertimbangan lebih lanjut 

dalam menentukan lamanya pidana atau 

banyaknya denda karena mempengaruhi 

dampak yang akan timbul oleh tindak pidana 

di dalam masyarakat. 

Disarankan adanya pemisahan antara Sanksi 

 V  
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6. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu No. 1 Tahun 2016 

pidana dan sanksi administrasi, tidak di dalam 
satu bab yang sama. Pengkhususan penyebutan 
sanksi pidana yang akan dijerat oleh pelaku 
pelanggaran juga diharapkan lebih memiliki 
penjelasan yang lebih terperinci agar tidak 
timbulnya multi tafsir di kemudian hari. 

8.  Pasal 49 Kejelasan 
Rumusan 

 Penyimpangan dapat saja terjadi 

saat/sebelum mulai berlakunya peraturan 

perundang-undangan, hendaknya 

dinyatakan secara tegas dengan peraturan 

perundang-undangan hanya dapat dicabut 

dengan peraturan perundang-undangan 

yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.  

 V  

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 2 Kejelasan 

rumusan 
Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh 
norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan 
dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU 
Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Oleh karena itu sebaiknya 
norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, 
cukup dielaborasi asas dalam naskah akademik. 
Jika memang ada suatu asas yang penting untuk 
dinormakan, maka perlu kalimat norma yang 
standar dan operasional. Tanpa harus 
menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma 
dalam suatu pasal sudah mencerminkan asas 

 V  
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dari pasal tersebut, misalnya Pasal 1 ayat (1) 
KUHP yang diartikan sebagai asas legalitas, 
tanpa harus menyebutkan asas legalitas dalam 
bunyi pasalnya.  

2.  Pasal 3  Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

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. 

 V  

3.  Pasal 26 ayat 
(1) huruf c  

Kejelasan 
Rumusan 

Konsistensi (antar 
ketentuan) 

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk mencegah terjadinya perkawinan pada 
usia Anak. 

 

 V  

4.  Pasal 48 Penggunaa
n bahasa, 
istilah, kata 

Kesesuaian dengan 
tujuan penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Pasal 48 menyatakan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan 
pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun 
untuk semua Anak.  
Pasal 6 ayat(1) UU Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa  Setiap warga negara yang 
berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun 
wajib mengikuti pendidikan dasar. Selain itu, 
kewajiban pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun 
perlu disesuaikan yang menjadi 12 tahun 
 

 V  
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7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 2 Kejelasan 

rumusan 
Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh 
norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan 
dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU 
Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Oleh karena itu sebaiknya 
norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, 
cukup dielaborasi asas dalam naskah akademik. 
Jika memang ada suatu asas yang penting untuk 
dinormakan, maka perlu kalimat norma yang 
standar dan operasional. Tanpa harus 
menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma 
dalam suatu pasal sudah mencerminkan asas 
dari pasal tersebut, misalnya Pasal 1 ayat (1) 
KUHP yang diartikan sebagai asas legalitas, 
tanpa harus menyebutkan asas legalitas dalam 
bunyi pasalnya.  

 V  
 

2.  Pasal 3  Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

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. 

 V  

3.  Pasal 18 ayat 
(1) 

Kejelasan 
rumusan 

 Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan 
pemusatan kepemilikan itu apa.  

Oleh karena itu ditambahkan definisi atau 
penjelasan dari pemusatan kepemilikan 
sehingga ada kejelasan maksud dari 

 V  
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8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 

 

pembatasannya. 

 

4.  Pasal 18 ayat 
(2) 

Kejelasan 
rumusan 

 Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan 
kepemilikan silang itu apa. 

Oleh karena itu ditambahkan definisi atau 
penjelasan dari kepemilikan silang sehingga ada 
kejelasan maksud dari pembatasannya. 

 V  

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 4 Kejelasan 

rumusan 
Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

Definisi WNI dijelaskan dalam pasal ini, batasan 
pengertian atau definisi sebaiknya diatur dalam 
Ketentuan Umum 

 V  
 

2.  Pasal 7 Kejelasan 
rumusan 

Penggunaan 
bahasa, istilah, kata 

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang 
bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan 
sebagai orang asing. 
Namun demikian pengertian warga negara asing 
tidak diatur dalam ketentuan UU ini, serta perlu 
memperjelas maksud dan bagaimana dari kata-
kata “diperlakukan orang asing”. 

 V  
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9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Pasal 49 ayat 
(1) 

Kejelasan 
rumusan 

Penggunaan 
bahasa, istilah, 
kata. Konsisten 
antar ketentuan  

Sebagai akibat Putusan MK Nomor 97 Tahun 
2017 yang mengabulkan seluruh permohonan 
para pemohon uji materi terhadap Pasal 61 Ayat 
(1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, maka kata “agama” tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 
bersyarat sepanjang tidak termasuk 
“kepercayaan”. 

 V  
 

2.  Pasal 50 ayat 
(2)  

Kejelasan 
rumusan 

Penggunaan 
bahasa, istilah, 
kata. Konsisten 
antar ketentuan 

Sebagai akibat Putusan MK Nomor 97 Tahun 

2017 yang mengabulkan seluruh permohonan 

para pemohon uji materi terhadap Pasal 61 Ayat 

(1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, maka kata “agama” tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 

bersyarat sepanjang tidak termasuk 

“kepercayaan”. 

 

 V  

3.  Pasal 64 ayat 
(5) 

Kejelasan 
rumusan 

Penggunaan 
bahasa, istilah, 
kata. Konsisten 

Sebagai akibat Putusan MK Nomor 97 Tahun 

2017 yang mengabulkan seluruh permohonan 

para pemohon uji materi terhadap Pasal 61 Ayat 
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10. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
No. 19 Tahun 2016 

antar ketentuan (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, maka kata “agama” tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 

bersyarat sepanjang tidak termasuk 

“kepercayaan”. 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 2 Kejelasan 

rumusan 
Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh 
norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan 
dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU 
Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Oleh karena itu sebaiknya 
norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, 
cukup dielaborasi asas dalam naskah akademik. 
Jika memang ada suatu asas yang penting untuk 
dinormakan, maka perlu kalimat norma yang 
standar dan operasional. Tanpa harus 
menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma 
dalam suatu pasal sudah mencerminkan asas 
dari pasal tersebut, misalnya Pasal 1 ayat (1) 
KUHP yang diartikan sebagai asas legalitas, 
tanpa harus menyebutkan asas legalitas dalam 
bunyi pasalnya.  

 V  
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11. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskrimasi Ras dan Etnis 

2.  Pasal 3  Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

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. 

 V  

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 2 Kejelasan 

rumusan 
Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh 
norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan 
dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU 
Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Oleh karena itu sebaiknya 
norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, 
cukup dielaborasi asas dalam naskah akademik. 
Jika memang ada suatu asas yang penting untuk 
dinormakan, maka perlu kalimat norma yang 
standar dan operasional. Tanpa harus 
menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma 
dalam suatu pasal sudah mencerminkan asas 
dari pasal tersebut, misalnya Pasal 1 ayat (1) 
KUHP yang diartikan sebagai asas legalitas, 
tanpa harus menyebutkan asas legalitas dalam 
bunyi pasalnya.  

 V  
 

2.  Pasal 3 Kejelasan 
rumusan 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 

Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa 

 V  
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12. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  

Peraturan 
Perundang-
undangan   

ketentuan yang mencerminkan asas, maksud 
dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan 
umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam 
pasal atau bab. 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 2 Kejelasan 

rumusan 
Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

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

- Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 
Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan PUU. Dalam 
petunjuk huruf c dikatakan bahwa 
ketentuan yang mencerminkan asas, 
maksud dan tujuan seharusnya masuk 
dalam ketentuan umum dan tidak 
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

 
- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 

menyebutkan asas-asas diubah, cukup 
elaborasi asas yang ada dalam Naskah 
Akademik atau dimasukkan dalam Bab I 
Ketentuan Umum  
 

 V  
 

2.  Pasal 3 Kejelasan Kesesuaian dengan - Penyebutan tujuan penyelenggaraan  V  
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rumusan sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

kesejahteraan sosial tidak diperlukan, 
karena tidak akan operasional (tidak 
memiliki operator norma). Tujuan dapat 
dituangkan dalam penjelasan umum dari 
UU, ketentuan umum atau dalam Naskah 
Akademiknya.  
 

- Tujuan harus dituangkan dalam bentuk 
penulisan norma yang benar agar dapat 
dioperasionalkan.  
 

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang 
menyebutkan tujuan UU diubah dan 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum 
atau penjelasan umum atau tercermin 
dalam Naskah Akademik 
-  

3.  Pasal 4 Kejelasan 
rumusan 

Penggunaan 
Bahasa, istilah, kata   

- Bunyi Pasal ini menyebutkan bahwa 
Negara bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
Norma yang dituliskan dalam Pasal ini 
hanya berupa pernyataan tanpa 
mengandung suatu operator normanya. 
Sebaiknya norma tertulis operator 
misalnya kata “harus” sehingga memiliki 
konsekuensi jika tidak dilaksanakan. 
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13. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 2   Kejelasan 

rumusan 
Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan 
asas tidak diperlukan, karena tidak akan 
operasional (tidak memiliki operator 
norma). Asas merupakan nilai yang menjiwai 
seluruh norma yang berisi pengaturan. Oleh 
karena itu, sebaiknya norma yang 
menyebutkan asas-asas dicabut, cukup 
elaborasi asas ada dalam naskah akademik. 

- Tanpa harus menyebutkan asas, seharusnya 
bunyi norma dalam suatu pasal sudah 
mencerminkan asas dari pasal tersebut. 
 

 V  
 

2.  Pasal 3 Kejelasan 
rumusan 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

Penyebutan tujuan Penanganan Konflik tidak 

diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak 

memiliki operator norma). Tujuan dapat 

dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan 

naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, 

maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan 

norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.  

Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai 

operator norma tersebut. Sehingga norma ini 

memiliki konsekuensi jika tidak tercapai 

tujuannya. 

 V  

3.  Pasal 5 Kejelasan 
rumusan 

 Penyebutan sumber konflik seharusnya tidak 

dibatasi hanya pada permasalahan tertentu saja 

karena pada era digital seperti saat ini konflik 

 V  
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14. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan. 

dapat saja bersumber dari berbagai 

pihak/kondisi apapun. 

4.  Pasal 10 dan 
Pasal 11 

Kejelasan 
rumusan  

 Dalam membangun sistem peringatan dini 

terkait konflik di dalam undang-undang ini 

belum mencantumkan secara jelas peran serta 

masyarakat dalam usaha pencegahan konflik 

 V  

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 2 Kejelasan 

rumusan 
Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh 
norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan 
dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU 
Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU. Oleh karena itu sebaiknya 
norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, 
cukup dielaborasi asas dalam naskah akademik. 
Jika memang ada suatu asas yang penting untuk 
dinormakan, maka perlu kalimat norma yang 
standar dan operasional. Tanpa harus 
menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma 
dalam suatu pasal sudah mencerminkan asas 
dari pasal tersebut, misalnya Pasal 1 ayat (1) 
KUHP yang diartikan sebagai asas legalitas, 
tanpa harus menyebutkan asas legalitas dalam 
bunyi pasalnya.  

 V  
 

2.  Pasal 3 Kejelasan Kesesuaian dengan Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12  V  
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang 
Penanganan Konflik Sosial 

 

 

 

rumusan sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

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. 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS  REKOMENDSI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 8 Kejelasan 

rumusan 
Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

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. 

 V  
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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 

pembangunan masyarakat yang toleran. Dari variabel tersebut diturunkan lagi menjadi 

beberapa indikator penilaian, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi terhadap ketentuan pasal 

dimaksud. 

Dari 15 (lima belas) PUU terkait pembangunan masyarakat yang toleran yang dianalisis, 

seluruhnya masih terdapat ketentuan pasal yang tidak sesuai dengan asas materiil.  Berikut 

data hasil penilaian PUU terkait masalah pembangunan masyarakat yang toleran, 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 No. 1/PNPS/1965 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Pasal 1 Pengayoman Adanya ketentuan 
yang menjamin 
perlindungan 
masyarakat, 
misalnya kelompok 
rentan, kelompok 
minoritas 

Pasal 1 menyatakan bahwa setiap orang dilarang 

dengan sengaja di muka umum menceritakan, 

menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, 

untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama 

yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-

kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-

kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan 

kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran 

agama itu. 

Pasal 1 UU ini belum menjamin perlindungan 
kelompok penganut aliran kepercayaan yang 
mempunyai kedudukan hukum yang sama dan saat ini 
sudah diakui Pemerintah terutama terkait hak 
administrasi kependudukan. 
 

 V  

 

 

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 7 

ayat (1) 
Pengayoman Adanya ketentuan 

yang menjamin 
Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya  V  
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NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 perlindungan 

masyarakat, 
misalnya kelompok 
rentan, kelompok 
minoritas. 
 

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap 
orang yang termasuk kelompok masyarakat yang 
rentan berhak memperoleh perlakuan dan 
perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.  
Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang 

rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-

anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang 

cacat. 

Wanita yang belum berumur 16 (enam belas) tahun 

oleh UU Perlindungan Anak dikategorikan sebagai 

yang belum matang secara jasmani dan rohani, dan 

memiliki hak anak secara utuh. 

 

2.  Pasal 7 
ayat (1) 

 Aturan dan 
kebijakan 
berdasarkan kajian 
ilmiah, 
 

Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia 
hasil kerja sama antara United Nations Children’s 
Fund (UNICEF) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) 
menyajikan informasi mengenai prevalensi 
perkawinan usia anak dan dampaknya terhadap 
kehidupan anak-anak perempuan di Indonesia.  
 

   

3.  Pasal 7 
ayat (2) 

Ketertiban 
dan 

Tindakan atas 
peraturan-

Pasal 7 ayat (2)  
Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini 

 V  
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NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Kepastian 
Hukum 

 
 

peraturan yang 
bertentangan dan 
tumpang tindih  
 

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau 

Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak 

pria maupun pihak wanita. 

 
Penyimpangan/dispensasi perkawinan merupakan 

suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan 

kepada calon suami istri yang belum mencapai batas 

umur terendah dalam melakukan perkawinan.  

Orang tua anak perempuan yang berusia di bawah 16 

tahun dapat menikahkan anak perempuan mereka 

dengan mengajukan permohonan kepada petugas 

perkawinan atau pengadilan negeri agama untuk 

memberikan dispensasi. 

Dispensasi perkawinan di bawah umur juga diatur 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang 

disebarluaskan melalui INPRES No.1 Tahun 1991 

menguatkan ketentuan Pasal 15 KHI menyebutkan 

bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 

ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, namun dengan 

tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan 

rumah tangga. Sedangkan hakim memberikan 

dispensasi biasanya dengan melihat pertimbangan 

unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. 

Namun demikian, seharusnya pemberian dispensasi 

dilakukan selain dengan mempertimbangkan melihat 

hak seseorang (anak) untuk menikah, namun juga 

dengan melihat seorang anak masih memerlukan 
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NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
perlindungan atas hak-hak lain seperti pendidikan, 

kesehatan, dan kesempatan berkembang. 

1. Melihat laju pertumbuhan penduduk, batas 
umur Nikah menurut UU ini seharusnya 
ditaati oleh setiap Warga Negara Indonesia, 
termasuk didalamnya hakim sebagai penegak 
hukum.  

2. Kekhawatiran pemohon dispensasi apabila 
perkawinan/ pernikahan tidak segera 
dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan adalah tidak berdasar hukum dan 
berlebihan sebab untuk menghindari hal 
tersebut adalah menjadi kewajiban dan 
tanggungjawab orang tua sebagai mana 
petunjuk dalam UU No.23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Pasal 26 huruf c. 
Serta dapat dialihkan melalui hal-hal positif 
dalam hal keagamaan serta kegiatan lain yang 
menunjang masa depan anak yang lebih baik. 
Untuk itu, penundaan perkawinan anak perlu 
dilaksanakan, mengingat kepentingan anak 
laki-laki dan perempuan masih berstatus 
anak-anak yang seharusnya masih dalam 
perlindungan orang tua. 

1. Kebangsaa
n 

 

Peningkatan 
Kesejahteraan 
Bangsa 

Dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf d UU ini 
disebutkan bahwa: 

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon 
suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya 
untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 
supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan 

 V  
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NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan 
mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk 
itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon 
suami-isteri yang masih di bawah umur.  
Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan 
dengan masalah kependudukan. Ternyatalah 
bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang 
wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran 
yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas 
umur yang lebih tinggi.” 
 

Dengan demikian, tingkat atau laju kelahiran yang 
tinggi menyebabkan pesatnya pertumbuhan 
penduduk sehingga menjadi sumber kemiskinan yang 
berakibat pada pertumbuhan ekonomi dan pada 
akhirnya menghambat peningkatan kesejahteraan 
bangsa.  
 
 

 

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Pasal 89 
ayat (4) 
huruf d 

Ketertiban 
dan 
Kepastian 
Hukum 

Memberikan 
pedoman 
hubungan tata 
kerja 

Pasal 89 ayat (4) huruf d menyatakan bahwa untuk 

melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM 

bertugas dan berwenang melakukan penyampaian 

 V  
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NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi 

manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti 

penyelesaiannya. 

 
Rekomendasi Komnas HAM yang tidak dijalankan oleh 

lembaga negara memberikan kesimpulan tidak 

terdapatnya pedoman hubungan tata kerja antar 

lembaga yang baik khususnya dalam rangka 

pelaksanaan tugas mediasi tentang HAM. 

Undang-Undang Komnas HAM memiliki kapabilitas 

untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran 

hak asasi manusia berat dan pengawasan di 

dalamnya, kelemahannya adalah lembaga ini hanya 

bisa memberikan rekomendasi kepada Pemerintah.  

Rekomendasi hanya bersifat morally binding—tidak 

ada kewajiban hukum bagi para pihak yang menerima 

rekomendasi Komnas HAM untuk menindaklanjuti 

apalagi sanksi bagi yang tidak melaksanakan. Faktor 

inilah yang mengakibatkan banyaknya pengaduan ke 

Komnas HAM tidak dapat tertangani dengan 

maksimal.  

Pengaturan hubungan tata kerja yang lebih baik akan 

memaksimalkan peran lembaga bersangkutan dalam 

menangani urusan-urusan tertentu negara agar dapat 

lebih efektif, efisien dan tepat guna.  

2.  Pasal 89 Kemanusiaan Perlindungan, Memperluas cakupan kewenangan untuk  V  
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NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Pemajuan 
Penegakan 
dan/atau 
pemenuhan HAM 
(UUD NRI Tahun 
1945) 

penyelesaian maslaah-masalah yang berkenaaan 
dengan Hak Asasi Manusia agar mampu terselesaikan 
secara menyeluruh adalah salah satu langkah dalam 
upaya perlindungan, pemajuan penegakan dan/atau 
pemenuhan HAM. 

 

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 6 

ayat (1) 
Keadilan Peluang yang sama 

bagi setiap warga 
negara  terhadap 
akses pemanfaatan 
sumber daya 

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. 
Dengan kebutuhan akan landasan hukum bagi 
Program Wajar 12 tahun menjadi penting. 

Selain itu, wajib belajar 9 tahun perlu disesuaikan 
dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan 
kualitas sumber daya manusia Indonesia mendatang 
dan dihubungkan dengan bonus demografi yang 
dimiliki Indonesia. 

 V  
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NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Pasal ini bersifat diskriminatif sebab dalam UU 
Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (1) 
menyebutkan definisi anak adalah seseorang yang 
belum berusia delapan belas tahun. Sehingga terdapat 
diskriminasi bagi anak dengan usia 16 tahun sampai 
usia sebelum 18 tahun yang tidak dikenai wajib 
belajar. Ketentuan tersebut bersifat diskriminatif 
sebab dalam UU Perlindungan Anak, tepatnya pada 
Pasal 1 ayat (1) menyebutkan definisi anak adalah 
seseorang yang belum berusia delapan belas tahun. 
 

2.  Pasal     7 
ayat (2) 

Pengayoman Jaminan terhadap 
keberlanjutan 
generasi kini dan 
generasi yang akan 
datang 

Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa orang tua dari 
anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan 
pendidikan dasar kepada anaknya. Hal ini jelas 
bertentangan dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 
yang mengatur tentang kewajiban negara dalam 
bertanggung jawab terhadap pendidikan setiap warga 
negaranya. 

 V  

3.  Pasal  9 Pengayoman Jaminan terhadap 
keberlanjutan 
generasi kini dan 
generasi yang akan 
datang 

Pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban 
memberikan dukungan sumber daya dalam 
penyelenggaraan pendidikan. 

 V  

4.  Pasal  12 
ayat (2) 

Pengayoman Jaminan terhadap 
keberlanjutan 
generasi kini dan 
generasi yang akan 
datang 

Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa 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 

 V  
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NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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. 

5.  Pasal 37 
ayat (1) 
dan (2) 

Bhineka 
Tunggal Ika  

Pengakuan dan 
Perlindungan nilai-
nilai budaya lokal 

Pancasila sebagai nilai-nilai yang digali dari nilai 
kehidupan masyarakat Indonesia, nilai-nilai budaya 
luhur bangsa Indonesia dan menjadi pandangan hidup 
bangsa Indonesia, seharusnya menjadi salah satu 
kurikulum pendidikan dasar dan menengah, serta 
pendidikan tinggi. 
Walaupun dikatakan bahwa Pendidikan 
Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang 
mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik 
dan bertanggungjawab berdasarkan nilai-nilai dan 
dasar negara Pancasila atau disebutkan bahwa 
pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan 
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.   
Namun demikian, pada kenyataanya di dalam UU No. 
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 
ayat (3) menyebutkan bahwa  kurikulum Pendidikan 
Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memuat mata kuliah:  

a. agama;  

b. Pancasila;  

c. kewarganegaraan; dan  

d. bahasa Indonesia.  

 

 V  



157 
 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Pasal 37 UU SPN berbunyi:  

(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. 

 

 

5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Pasal 1 Keadilan Peluang yang sama 
bagi setiap warga 
negara  terhadap 

Pasal 1 menyatakan bahwa Bangunan gedung adalah 

wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu 

dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 

 V  
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NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
akses pemanfaatan 
sumber daya 

seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah 

dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia 

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau 

tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, 

kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

 

Perlu disebutkan pula bahwa bangunan gedung untuk 

kegiatan keagamaan/kepercayaan. 

 

2.  Pasal 44 kemanusiaan Pengakuan pada 
hak minoritas 

Bangunan gedung memiliki persyaratan yang harus 
dipenuhi sebagai syarat agar bangunan tersebut layak 
untuk difungsikan. Persyaratan 
keandalan bangunan gedung, persyaratan ini 
ditetapkan berdasarkan fungsi masing-masing 
bangunan gedung yang secara umum meliputi 
persyaratan, salah satunya adalah kemudahan, yaitu 
berkenaan dengan kemudahan akses bangunan 
gedung, termasuk tersedianya fasilitas dan 
aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi 
penyandang cacat dan lanjut usia, serta penyediaan 
fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, 
ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, 
serta fasilitas komunikasi dan informasi. 
Dalam hal pemenuhan fungsi bangunan gedung yang 
tidak dipenuhi kewajibannya, Pasal 44 UU ini 
mengatur sanksinya. 
 
Pasal 44  

 V  
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NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak 
memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau 
persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang  
ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. 
 
Selain rumusannya yang bermasalah, serta tidak 
dipisahkannya antara sanksi pidana dan administratif, 
Pasal 44 ini berpotensi menimbulkan ketidaktegasan 
dalam penegakan hukumnya, sehingga seharusnya 
pengaturan sanksi hendaknya diatur secara rinci 
terkait dengan kewajiban pemenuhan fungsi, 
dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan 
bangunan gedung yang dilanggar. 

 

 

6. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu No. 1 
Tahun 2016 

  

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Pasal 71 
D 

Keadilan Adanya 
penggantian 
kerugian kepada 
masyarakat 
terkena dampak 

Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan 

setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana 

 V  
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NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  
ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
negatif dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, 

huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak 

mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi 

yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.  

Jika dibandingkan dengan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 

2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 

maka restitusi yang diatur dalam ketentuan ini berada 

dalam Bab Ketentuan Pidana, dan menjadikan 

restitusi sebagai pidana tambahan. 

Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnis 
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan 
berupa restitusi atau pemulihan hak korban. 
Ganti rugi diperlukan sebagai upaya pemulihan dalam 

kerangka untuk memulihkan kembali trauma akibat 

dari kekerasan ataupun pelanggaran hak anak, untuk 

itu perlu diubah atau ditambahkan Pasal selanjutnya 

yang mengatur hal tersebut  
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7. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 19 Tahun 2016 

 

NO PASAL KETERKAITAN DENGAN ANALISIS REKOMENDASI  

ASAS  INDIKATOR  TETAP UBAH CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Pasal 45  Keadilan Adanya 

penggantian 
kepada masyarakat 
terkena dampak 
negatif 

Pasal 45 ayat ayat (2), yang mengatur ketentuan 
pidana terkait penyebaran informasi yang ditujukan 
untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 
antargolongan, tidak memberikan hak kepada korban 
yang utamanya berapa restitusi atau pemulihan hak 
korban (pidana tambahan). 
Maka perlu diubah atau ditambahkan Pasal 
selanjutnya yang mengatur hal tersebut (mengacu 
kepada Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2008 tentang 
Penghapusan  Diskriminasi Ras dan Etnis yang 
menyebutkan bahwa selain pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat 
dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau 
pemulihan hak korban. 

 V  
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BAB V 

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM BERDASARKAN 

POTENSI DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 

Penilaian berdasarkan potensi disharmoni terhadap PUU yang terkait dengan masalah 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. Ketentuan Pasal/ 

PUU 

Variabel  Temuan Potensi 

Disharmoni 

Analisis Rekomendasi 

UBAH CABUT 

1.  Pasal 6, Pasal 9, 
Pasal 12, Pasal 24, 
Pasal 46, dan Pasal 
47 UU No. 20 
Tahun 2003 
tentang Sistem 
Pendidikan 
Nasional  yang 
menyatakan 
kewajiban warga 
negara dan 
masyarakat  
terhadap 
pendidikannya. 

Kewajiban 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 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 
NRI Tahun 1945 dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 
1945. 

V  

2.  Pasal 37 ayat (2) Kewajiban Pasal 35 ayat (3) UU 
No. 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan 
Tinggi 

Pancasila sebagai nilai-nilai yang digali dari nilai 
kehidupan masyarakat Indonesia, nilai-nilai budaya 
luhur bangsa Indonesia dan menjadi pandangan 
hidup bangsa Indonesia, seharusnya menjadi salah 
satu kurikulum pendidikan dasar dan menengah, 

V  
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NO. Ketentuan Pasal/ 

PUU 

Variabel  Temuan Potensi 

Disharmoni 

Analisis Rekomendasi 

UBAH CABUT 

serta pendidikan tinggi. 
Walaupun dikatakan bahwa Pendidikan 
Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang 
mengarah pada terbentuknya warga negara yang 
baik dan bertanggungjawab berdasarkan nilai-nilai 
dan dasar negara Pancasila atau disebutkan bahwa 
pendidikan kewarganegaraan itu adalah 
pendidikan nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila.  
Sedangkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi, Pasal 35 ayat (3) menyebutkan 
bahwa  kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:  

e. agama;  

f. Pancasila;  

g. kewarganegaraan; dan  

h. bahasa Indonesia.  

Pancasila menjadi mata kuliah wajib dan 
disebutkan terpisah dari pendidikan 
kewarganegaraan. Hal ini berbeda dengan UU SPN, 
Pasal 37. 
 
Pasal 37 

(3). Kurikulum pendidikan dasar dan menengah 
wajib memuat : 
k. pendidikan agama;  
l. pendidikan kewarganegaraan; 
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NO. Ketentuan Pasal/ 

PUU 

Variabel  Temuan Potensi 

Disharmoni 

Analisis Rekomendasi 

UBAH CABUT 

m. bahasa; 
n. matematika; 
o. ilmu pengetahuan alam; 
p. ilmu pengetahuan sosial; 
q. seni dan budaya; 
r. pendidikan jasmani dan olahraga; 
s. keterampilan/kejuruan; dan 
t. muatan lokal. 
 

(4). Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat : 
d. pendidikan agama; 
e. pendidikan kewarganegaraan; dan 
f. bahasa. 

 

3.  Pasal 33 ayat (1) 
dan (2) UU No. 7 
Tahun 2012 
tentang 
Penanganan 
Konflik Sosial 
mengenai 
permintaan 
bantuan 
penggunaan 
kekuatan TNI 

Kewenangan  berpotensi 
disharmoni dengan 
UU No. 34 Tahun 
2004 tentang TNI 

Pasal 33 

(1). Dalam Status Keadaan Konflik skala 

kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat 

meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI 

kepada Pemerintah. 

(2). Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi, 

gubernur dapat meminta bantuan penggunaan 

kekuatan TNI kepada Pemerintah.  

(3). Dalam Status Keadaan Konflik skala nasional, 

Presiden berwenang mengerahkan kekuatan TNI 

setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR.  

(4). Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan 

V  
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NO. Ketentuan Pasal/ 

PUU 

Variabel  Temuan Potensi 

Disharmoni 

Analisis Rekomendasi 

UBAH CABUT 

TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

kewenangan gubernur atau bupati dalam pasal 

ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang 

Tentara Nasional Indonesia. 

 

Sedangkan dalam UU 34 Tahun 2004 tentang TNI 

disebutkan dalam Pasal 7: 

(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan 
kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dari ancaman dan gangguan 
terhadap keutuhan bangsa dan negara.  
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan:  
a. operasi militer untuk perang;  
b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:  

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;  
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;  
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NO. Ketentuan Pasal/ 

PUU 

Variabel  Temuan Potensi 

Disharmoni 

Analisis Rekomendasi 

UBAH CABUT 

3. mengatasi aksi terorisme;  
4. mengamankan wilayah perbatasan;  
5. mengamankan objek vital nasional yang 

bersifat strategis;  
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia 

sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;  
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden 

beserta keluarganya;  
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan 

kekuatan pendukungnya secara dini sesuai 
dengan sistem pertahanan semesta;  

9. membantu tugas pemerintahan di daerah;  
10. membantu Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam rangka tugas keamanan 
dan ketertiban masyarakat yang diatur 
dalam undang-undang;  

11. membantu mengamankan tamu negara 
setingkat kepala negara dan perwakilan 
pemerintah asing yang sedang berada di 
Indonesia;  

12. membantu menanggulangi akibat bencana 
alam, pengungsian, dan pemberian bantuan 
kemanusiaan;  

13. membantu pencarian dan pertolongan 
dalam kecelakaan (search and rescue); serta  

14. membantu pemerintah dalam pengamanan 

pelayaran dan penerbangan terhadap 

pembajakan, perompakan, dan 
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NO. Ketentuan Pasal/ 

PUU 

Variabel  Temuan Potensi 

Disharmoni 

Analisis Rekomendasi 

UBAH CABUT 

penyelundupan. 

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan 

keputusan politik negara. 

 

Selanjutnya, di dalam pasal 17 ayat (2) UU TNI 

No.34 tahun 2004, dijelaskan bahwa pengerahan 

kekuatan TNI oleh presiden harus mendapat 

persetujuan DPR. Pasal berikutnya 

memperbolehkan pengerahan kekuatan TNI oleh 

Presiden dalam keadaan memaksa. 

TNI adalah alat pertahanan negara yang bertugas 

menjalankan kebijakan pertahanan negara. 

Sehingga otoritas pengerahan kekuatan militer 

hanya bisa dilakukan oleh Presiden sebagaimana 

ditegaskan pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (2 

dan ayat 3), pasal 17 ayat (1) jo 19 ayat (2) UU TNI.  

 

 

4.  Pasal 48 Undang-
Undang No. 23 
tahun 2002 
tentang 
Perlindungan Anak 

Kewajiban Pasal 6 ayat (1) UU 
No. 20 Tahun 2003 
tentang Sitem 
Pendidikan Nasional  

Pasal 48 menyatakan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 
minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.  
Pasal 6 ayat(1) UU Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Setiap warga negara yang 
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NO. Ketentuan Pasal/ 

PUU 

Variabel  Temuan Potensi 

Disharmoni 

Analisis Rekomendasi 

UBAH CABUT 

sebagaimana telah 
diubah terakhir 
dengan Perpu No. 
1 Tahun 2016 
Mengatur 
mengenai 
kewajiban yang 
sama pada 2 (dua) 
atau lebih PUU 
setingkat, tetapi 
membebankan 
kewajiban 
tersebut pada 
subyek yang 
berbeda 

berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun 
wajib mengikuti pendidikan dasar. 
Selain itu, kewajiban pendidikan dasar 9 (sembilan) 
tahun perlu disesuaikan yang menjadi 12 tahun 
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BAB VI 

ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN 

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 

A. Beberapa Masalah Implementasi PUU mengenai Pembangunan Masyarakat yang 
Toleran Secara Umum 
 

 Dalam pidato kenegaraan Presiden RI pada pertengahan bulan Agustus 1990, 

dinyatakan bahwa rujukan Indonesia mengenai HAM adalah sila kedua Pancasila 

"Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" dalam kesatuan dengan sila-sila Pancasila 

lainnya. Secara historis pernyataan Presiden mengenai HAM tersebut amat penting, 

karena sejak saat itu secara ideologis, politis dan konseptual HAM dipahami sebagai 

suatu implementasi dari sila-sila Pancasila yang merupakan dasar negara dan 

pandangan hidup bangsa Indonesia. Meskipun demikian, secara ideologis, politis dan 

konseptual, sila kedua tersebut agak diabaikan sebagai sila yang mengatur HAM, karena 

konsep HAM dianggap berasal dari paham individualisme dan liberalisme yang secara 

ideologis tidak diterima.7 Dalam sila ke 2 ini memiliki prinsip, agar setiap individu 

memiliki kebebasan mendasar yang dijamin negara, juga harus diperlakukan sama di 

hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang 

tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Pasal 7 dari Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Semua orang sama di hadapan hukum 

dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan 

demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa 

memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau 

karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias. UUD NRI Tahun 

1945 dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan. Hal tersebut 

dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 

                                                             
7 Sugondo, Lies., 2001, Perkembangan Pelaksanaan HAM di Indonesia, Kapita Selekta Hak Asasi Manusia, Puslitbang 

Diklat MARI, him. 129. 
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dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya”. 

 Selanjutnya, HAM di Indonesia dituangkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. Menurut UU ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak 

yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi 

oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia. Seperti diketahui bahwa HAM bersifat universal, namun 

demikian pelaksanaaan HAM tidak mungkin disamaratakan antara satu negara dengan 

negara lainnya, yang berbeda dalam konteks sosial, kultural maupun hukumnya. 

 Pengalaman sejarah serta perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi 

implementasi HAM di Indonesia.  Istilah atau perkataan hak asasi manusia itu sendiri 

sebenarnya tidak dijumpai dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan, batang tubuh, 

maupun penjelasannya. Istilah yang dapat ditemukan adalah pencantuman dengan 

tegas perkataan hak dan kewajiban warga negara, dan hak-hak Dewan Perwakilan 

Rakyat. Baru setelah UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen kedua, istilah 

hak asasi manusia dicantumkan secara tegas.8 

 Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami perubahan 

konstitusi dari UUD 1945 menjadi konstitusi RIS (1949), yang di dalamnya memuat 

ketentuan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 7 sampai dengan 33. 

Sedangkan setelah konstitusi RIS berubah menjadi UUDS (1950), ketentuan mengenai 

hak-hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 7 sampai dengan 34. Kedua konstitusi yang 

disebut terakhir dirancang oleh Soepomo yang muatan hak asasinya banyak mencontoh 

Piagam Hak Asasi yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu The Universal 

Declaration of Human Rights tahun 1948 yang berisikan 30 Pasal.9 

                                                             
8 Ahadian, Ridwan Indra., 1991, Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, Jakarta: CV. Haji Masagung, Jakarta, him. 

15. 
9 Marsudi, Subandi Al., 2001, Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, him. 83. 
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 Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri bangsa 

(founding fathers) telah berjuang membangun konsensus bersama untuk memberikan 

“bangunan dan jiwa” dari negara yang akan baru lahir di bumi Nusantara. Setelah 

melalui dialog yang sangat panjang dalam dinamika ideologisasi, akhirnya  disepakati 

pondasi dasar dari negara yang baru lahir tersebut adalah Pancasila, UUD Negara 

Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka 

Tunggal Ika. Seiring perjalanan waktu, kesepakatan para pendiri bangsa itu disebut 

sebagai 4 (Empat) Konsensus Nasional. 

 Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. Berbeda-beda tetapi tetap 

satu, di dalam kebenaran tidak ada kerancuan. Semboyan bangsa Indonesia ini 

menggambarkan kekayaan perbedaan, tetapi tetap bisa bersatu. Multikulturalisme dan 

segala perbedaaan yang ada di dalam bangsa ini, diikat dengan semboyan “Bhinneka 

Tunngal Ika”. Semboyan bangsa Indonesia ini menggambarkan kekayaan perbedaan, 

tetapi tetap bisa bersatu.  

Dilihat dari jejak sejarahnya, pondasi ideologi berbangsa dan bernegara tersebut 

telah melalui sejumlah tantangan dan ancaman. Salah satunya gerakan separatis yang 

selalu muncul dari waktu ke waktu, mulai dari DI/TII dan RRI/Permesta, di masa lalu, 

hingga RMS dan OPM, di masa kini. 

Saat ini, ancaman terhadap persatuan terjadi di sejumlah daerah dalam bentuk 

tindakan intoleran, di tengah munculnya politik identitas yang mengarah pada kontra 

ideologi bangsa, segenap masyarakat Indonesia diharapkan mampu melakukan 

penyegaran kembali, untuk mengenali dan memahami landasan ideologi bangsa yang 

akhir-akhir ini terasa mulai luntur, dan bahkan cenderung kehilangan makna. 

Pada Tahun 2017 politisasi identitas semakin menguat, bahkan dengan 

memunculkan sentimen etnis dan agama, terutama untuk konteks pemenangan Pemilu. 

Sejumlah praktik yang mengancam kehidupan berbangsa seperti demonstrasi atas nama 

penodaan agama, pemboman yang mengancam ketentraman dan keamanan.  
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Ekstrimisme politik juga terjadi daengan menggunakan politisasi agama. Aksi dan 

provokasi untuk konteks Pilkada DKI menjadi bentuk konkret dari mobilisasi sentimen 

agama dalam ranah politik yang mengobarkan kebencian, rasisme.  

Tahun 2017 menjadi tahun bersejarah bagi jaminan pemenuhan hak-hak sipil 

Penghayat Kepercayaan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Judicial 

Review Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait aturan pengosongan kolom 

agama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Pengosongan kolom agama 

dalam KTP berdampak pada diskriminasi dan kekerasan yang dialami penghayat 

kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat. Hambatan administrasi 

kependudukan meliputi hambatan terkait pencatatan perkawinan dan perceraian, 

pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga , Akta Kelahiran.  

Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pembangunan 

masyarakat yang toleran, konstitusi menjamin setiap penduduk memeluk dan beribadah 

menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun pengamalannya masih 

terasa jauh. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan mengatur berbagai asas dalam setiap materi muatan sebuah 

peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut antara lain Bhinneka Tunggal Ika, 

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta kemanusiaan. Asas-asas 

tersebut berarti peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan keragaman 

penduduk, agama, suku, dan golongan serta melindungi HAM.  

Pada Juni 2016 pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri membatalkan 

3.143 perda. Mayoritas perda yang dibatalkan mengenai perizinan dan investasi.  

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, deregulasi 

perda yang pertama paling banyak soal investasi, selebihnya 10-15 sifatnya 

diskriminatif. Untuk itu, Pemerintah perlu memasukkan peraturan daerah (perda) yang 

berpotensi intoleran dan diskriminatif dalam daftar peraturan yang perlu dibatalkan.  

 

 



173 
 

  

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengartikan tindakan intoleran 

sebagai tindakan yang menghalangi orang dalam menikmati kebebasan dasar yang 

tertuang dalam DUHAM. Wahid Institute menyatakan, intoleransi keagamaan mencakup 

prasangka negatif yang sewaktu-waktu dapat menjelma dalam aksi intimidasi atau 

kekerasan.  

Hasil Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama yang dilakukan Kementerian 

Agama pada 2015 menunjukkan nilai rata-rata kerukunan umat beragama adalah 75,36. 

Nilai ini sebenarnya masuk ke dalam kategori tinggi. Sayangnya, nilai secara nasional ini 

tidak mencerminkan apa yang terjadi di daerah. Konflik pendirian rumah ibadah banyak 

terjadi di sejumlah daerah. Konflik ini terjadi di daerah yang memiliki tingkat kerukunan 

di bawah rerata nasional (Kompas, 6/1).  

Setara Institute mencatat pada 2016 terdapat 208 peristiwa intoleran dan 270 

tindakan intoleran. Skor kebebasan beragama/berkeyakinan dalam Indeks Kinerja HAM 

2016 adalah nomor dua terendah, yakni hanya 2,47. Itu pun turun dari 2,57 pada 2015. 

Penilaian publik terhadap kondisi keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara 

saat ini cenderung berimbang meski lebih banyak proporsi responden yang mengatakan 

belum harmonis. Sebanyak 48,3 persen responden menyatakan sudah harmonis, 

sedangkan 51 persen menyatakan belum. Situasi politik yang terjadi akhir-akhir ini juga 

turut andil memperkeruh keharmonisan di Indonesia. Politisasi agama dalam pilkada 

cukup berpengaruh mempertajam perbedaan. Namun, hasil jajak pendapat pada 

pertengahan Januari lalu menyatakan separuh responden mendukung pluralisme di 

negara ini. Publik yakin bahwa kemelut politik tidak berbahaya bagi kelangsungan 

negara ini. Mayoritas responden (85 persen) menyatakan khawatir terhadap kasus-

kasus intoleran yang terjadi selama ini. Publik menganggap peristiwa ini bisa merusak 

keharmonisan di masyarakat.10 

 

                                                             
10Ida Ayu Grhamtika Saitya, “Menjaga Toleransi Lewat Peraturan Daerah”, 

https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/10170511/menjaga.toleransi.lewat.peraturan.
daerah?page=all., diakses  pada tanggal 10 Nopember 2017. 

https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/10170511/menjaga.toleransi.lewat.peraturan.daerah?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/10170511/menjaga.toleransi.lewat.peraturan.daerah?page=all
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Toleransi merupakan salah satu variabel kunci dalam membina dan mewujudkan 

kerukunan, inklusi sosial, dan mewujudkan negara Pancasila yang bersendikan 

kemerdekaan beragama sebagaimana diafirmasi oleh Sila Pertama Pancasila dan dijamin 

oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama Pasal 29 Ayat (2).  

Sepanjang sejarah Indonesia, dan terus berlanjut hingga era pasca-reformasi ini, 

agama memainkan peran publik yang penting. Inilah salah satu sebab mengapa 

Indonesia termasuk negara dengan banyak peraturan mengenai agama. Banyak di 

antara peraturan itu menyangkut masalah-masalah kompleks, kontroversial atau bahkan 

potensial menjadi sumber konflik. Di antara isu-isu yang menonjol misalnya adalah 

masalah penodaan agama, pengaturan rumah ibadah, pendidikan agama, pencatatan 

administratif agama warganegara, dan lain sebagainya. 

Terdapat beberapa rancangan undang-undang untuk pengelolaan agama, 

Pemerintah mengeluarkan RUU Kerukunan Umat Beragama, dan kelompok-kelompok 

masyarakat sipil yang menawarkan RUU Kebebasan Beragama, dan saat ini pemerintah 

sedang menggodok RUU Perlindungan Umat Beragama.  

Pada tataran implementasi UU Administrasi Kependudukan menyebabkan 

adanya Putusan MK terkait: 

1. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 

termasuk “kepercayaan”; 

2. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. 

Menurut UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization), Badan Khusus Perseerikatan Bangsa-Bangsa memberikan perhatian 

khusus terhadap permasalahan ini, dalam artikel terkait memerangi diskriminasi yang 

diterbitkan UNESCO disebutkan bahwa dalam rangka mempromosikan toleransi, 

intoleransi dapat dilawan melalui beberapa hal sebagai berikut:11  

1. Hukum 

Setiap negara bertanggung jawab untuk menegakkan hukum hak asasi manusia, 

melarang dan menghukum kejahatan berbasis kebencian, dan diskriminasi 

terhadap kelompok minoritas. Apakah ini dilakukan oleh pejabat Negara, 

organisasi swasta ataupun individu. Negara juga harus memastikan akses yang 

sama bagi setiap orang terhadap pengadilan, komisaris hak asasi manusia atau 

ombudsman, sehingga tidak ada orang yang main hakim sendiri dan 

menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan. 

2. Pendidikan 

Hukum sangat diperlukan, tetapi tidak cukup dalam melawan intoleransi dalam 

sikap seseorang. Intoleransi sangat sering berakar pada ketidaktahuan dan 

ketakutan. Intoleransi juga terkait erat dengan rasa harga diri dan kebanggaan 

yang berlebihan, baik personal, nasional maupun religius. Gagasan yang salah 

ini seringkali diajarkan dan dipelajari sejak usia dini. Oleh karena itu, penekanan 

yang lebih besar perlu dilakukan untuk mendidik dengan cara yang lebih baik. 

Upaya yang lebih besar perlu dilakukan untuk mengajarkan anak-anak tentang 

toleransi dan hak asasi manusia serta tentang cara hidup lainnya. 

3. Akses Informasi 

Intoleransi sangat berbahaya ketika dieksploitasi untuk memenuhi ambisi politik 

dan kewilayahan dari kelompok atau indiviu. Penyebar kebencian seringkali 

                                                             
11 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/promoting-
tolerance/ 
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memulai dengan mengidentifikasi batas toleransi publik. Kemudian 

membangun argumen yang menyesatkan, kebohongan dengan statistic dan 

memanipulasi opini public dengan informasi palsu dan prasangka. Cara paling 

efektif untuk membatasi pengaruh dari penyebar kebencian adalah dengan 

membangun kebijakan yang mendorong dan mempromosikan kebebasan pers 

dan press yang beragam, sehingga memungkinkan masyarakat untuk 

membedakan antara fakta dan pendapat (opini). 

4. Kesadaran individu 

Intoleransi di dalam masyarakat sebenarnya adalah hasil gabungan akhir dari  

intoleransi dri tiap individunya. Kesombongan, stereotip, stigmatisasi, 

penghinaan dan lelucon rasial adalah contoh ekspresi intoleransi individu yang 

menimpa beberapa orang setiap hari. Intoleransi melahirkan intoleransi. 

Intoleransi meninggalkan korbannya dalam perasaaan dendam. Agar dapat 

melawan toleransi, seseorang harus menyadari kaitan antara tindakannya dan 

lingkaran setan dari ketidakpercayaan dan kekerasan di dalm masyarakat, dan 

ini dimulai dengan mempertanyakan: apakah saya seorang yang toleran? 

Apakah saya menstereotipkan orang lain? Apakah saya menolak orang yang 

berbeda dengan saya? Apakah saya menyalahkan mereka dengan masalah 

saya? 

5. Solusi Lokal 

Umum diketahui bahwa permasalahan mendatang semakin global akan tetapi 

sedikit yang mengetahui bahwa solusi terhadap masalah global tetap pada 

tataran lokal, bahkan individu. Ketika dihadapkan pada meningkatnya 

intolerasni di sekitar kita, kita tidak dapat menunggu hanya Pemerintah dan 

institusi untuk bertindak. Kita sendiri adalah bagian dari solusi. Kita tidak boleh 

merasa tidak boleh merasa lemah karena kita mempunyai kapasitas besar 

dalam menghasilkan kekuatan. Tindakan anti kekerasan adalah jalan untuk 

menggunakan kekuatan, kekuatan masyarakat. Perangkat/cara dari aksi anti 

kekerasan (mengumpulkan kelompok-kelompok untuk bersama menghadapi 
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permasalahan, mengorganisasikan jaringan akar rumput, menunjukan 

solidaritas terhadap korban intoleransi, mendeskriditkan propaganda 

kebencian) tersedia bagi semua yang berkeinginan untuk mengakhiri 

intoleransi, kekerasan dan kebencian. 

 

Terkait dengan penyelengggaraan pendidikan inklusi bagi para penyandang 

disabilitas, secara formal, akses pendidikan non-diskriminatif bagi penyandang 

disabilitas sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 

tentang Pendidikan Inklusi. Kebijakan ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk 

mengakses pendidikan bersama dengan siswa umum, sesuai dengan kemampuan 

penyandang disabilitas. Kehadiran sekolah inklusi dan peraturan perundang-undangan 

yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas, merupakan langkah progresif untuk 

menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas. Tantangan selanjutnya adalah 

kesiapan sekolah inklusi untuk memfasilitasi siswa penyandang disabilitas. Sejumlah 

aturan dan metode telah disiapkan untuk penyandang disabilitas. Diharapkan dengan 

adanya beberapa peraturan yang memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas 

dapat memberikan manfaat besar. Selanjutnya diperlukan perhatian sejumlah pihak 

terkait, khususnya pemangku kebijakan dapat memberikan perhatian khusus bagi 

penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak.  

 

B. Masalah Implementasi PUU mengenai Pembangunan Masyarakat yang Toleran Secara 
Khusus Pada Masing-Masing PUU 

 

1. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 

Kontroversi terhadap keberadaan UU ini adalah di mana UU ini dijadikan 

dasar untuk menetapkan suatu aliran atau paham keagamaan yang dipandang telah 

menodai suatu agama sehingga perlu dibubarkan dan atau dilarang. Sedangkan dari 
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sisi perlindungan hak-hak Asasi Manusia (HAM) UU ini dianggap dapat menghalangi 

kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-undang, dapat menjadi alat 

pembenaran bagi perilaku penodaan dan bahkan tindakan kekerasan dan penistaan 

terhadap kelompok agama tertentu.  

 

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  

Fenomena perkawinan anak masih marak di Indonesia. Perkawinan anak 

merupakan sebuah ikatan resmi atau pun informal sebelum anak berusia 18 

tahun. UU ini memperbolehkan seseorang untuk menikahi anak perempuan berusia 

16 tahun apabila sudah mendapat izin dari orangtuanya. Hal ini tentu merugikan 

anak karena mereka belum diberi kebebasan memutuskan sendiri pilihan masa 

depannya. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) 

menyebutkan, “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas tahun)”. 

Keterbatasan pengetahuan masyarakat (orang tua dan anak) dalam berbagai 

bidang dan terutama dari segi hukum mengakibatkan praktek perkawinan anak 

kerap terjadi. Orang tua dengan dalih mengurangi beban keluarga, anak (dinikahkan) 

dengan orang kaya atau sekadar kawin kontrak dengan pria kaya raya yang telah 

beristri.  

Peningkatan batas usia menikah bagi perempuan di sisi lain menuai 

perdebatan, beberapa alasannya terkait agama, kepercayaan. Pemerintah melalui 

BKKBN mencanangkan program pendewasaan usia perkawinan. Program tersebut 

dilaksanakan melalui promosi kesehatan pencegahan pernikahan dini ke sekolah-

sekolah, membuat program peer counseling, memberikan pendidikan kesehatan 

tentang pencegahan seks bebas, dan sebagainya. Dari sisi peraturan, maka 

merampungkan revisi UU Perkawinan yang mengedepankan hak reproduksi dan 

masa depan anak, perlu diajukan. 

 

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak dapat dituntaskan sebagian 

besar diakibatakan oleh sejumlah kelemahan yang terdapat di dalam UU HAM 

terkait Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di antaranya mengenai 

posisi hukum, pemanggilan paksa, serta imunitas anggota dan staf Komnas HAM. 

Mengacu Pasal 1 ayat (7) UU HAM, Komnas HAM disebut sebagai lembaga mandiri 

yang kedudukanya setingkat dengan lembaga negara lain. Tapi keberadaan Komnas 

HAM tidak didasarkan pada UUD 1945.  

Posisi hukum itu juga terkait dengan pemanggilan terhadap pihak yang 

diduga melakukan pelanggaran HAM atau pihak lain yang dimintai keterangannya 

oleh Komnas HAM. UU HAM tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang 

pemanggilan itu sehingga tidak memiliki kekuatan memaksa untuk menghadirkan 

yang bersangkutan. 

Komnas HAM tidak diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas 

hasil temuan pelanggaran HAM di lapangan. Kewenangan Komnas HAM sekedar 

melakukan penelitian, pemantauan dan investigasi serta menerbitkan rekomendasi. 

UU HAM tidak memberi konsekuensi apapun jika pihak yang diberi rekomendasi 

tidak mau melaksanakan rekomendasi tersebut, karena tidak memiliki kekuatan 

mengikat secara hukum. Kondisi itulah yang membuat Komnas HAM tidak mampu 

menuntaskan persoalan HAM yang diadukan masyarakat. Komnas HAM perlu 

dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan di setiap kasus 

pelanggaran HAM.  

Komnas HAM di Indonesia dibentuk berdasarkan UU HAM, dan tidak diatur 

berdasarkan UU khusus, di beberapa negara lain khususnya kawasan Asia Pasifik 

keberadaan institusi HAM diatur dengan UU khusus, bahkan di Thailand dan Afrika 

Selatan diatur langsung dengan konstitusi. Melihat perbandingan tersebut, terkait 

dengan keberadaan Komnas HAM pada UU HAM, Komnas HAM memerlukan 

pengaturan yang lebih baik terkait penguatan kewenangan Komnas HAM. 

 

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak diskriminatif, Pasal 5 

UU ini mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara, di mana setiap warga 

negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 

Selanjutnya dalam ayat berikutnya disebutkan pula bahwa warga negara yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak 

memperoleh pendidikan khusus. 

Kebijakan ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengakses 

pendidikan bersama dengan siswa umum, sesuai dengan kemampuan penyandang 

disabilitas. Pendidikan inklusi merupakan alternatif bagi anak penyandang 

disabilitas.  

Konsep pendidikan inklusif pada kenyataannya dinilai belum dipahami 

mayoritas sekolah. Banyaknya sekolah umum yang menolak menerima penyandang 

disablitas terutama dengn alasan tidak memadainya sarana prasarana dan tenaga 

pengajar atau pendidik, sehingga menolak pendaftaran yang diajukan penyandang 

disabilitas dan meminta agar bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik tahun 2015, penyandang disabilitas usia 5-29 tahun hanya 

36,49 persen yang sekolah, 41,89 persen tidak bersekolah/putus sekolah, bahkan 

21,61 persen tidak pernah sekolah. 

Seperti halnya dengan pendidikan, peluang bagi para penyandang disabilitas 

di dunia lapangan kerja masih sedikit, dikarenakan persyaratan kerja yang cukup 

menyulitkan seperti persyaratan minimal jenjang pendidikan bila diterapkan bagi 

para penyandang disabilitas. 

Mengenai pendidikan agama, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap 

satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama 

yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 

Pada kenyataannya, meskipun ketentuan tersebut bermakna non-

diskriminatif, namun kebijakan semacam ini akan sangat membebani sekolah negeri, 

dalam hal ini Pemerintah. Dengan mengingat betapa banyak ragam aliran 
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keagamaan atau keyakinan yang dianut oleh orang tua atau wali peserta didik, 

peluang adanya diskriminasi dalam penyediaan tenaga pengajar agama yang sesuai 

dengan agama atau keyakinan peserta didik akan tetap terjadi.12 

Kebijakan terbaik yang semestinya dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan 

membuat kurikulum yang membuat peserta didik mengenal ragam agama atau 

keyakinan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan dunia. Model 

pendidikan multikulturalisme, yang diartikan sebagai upaya untuk menerima adanya 

kemajemukan, tetapi juga mendorong saling mengetahui dan menghormati identitas 

agama yang berbeda.13 

Model pendidikan multikulturalisme atau model pendidikan religiositas, 

dapat menjadi alternatif dari model pendidikan agama partikular yang sejalan 

dengan standar hak atas kemerdekaan beragama di bidang pengajaran dan 

pendidikan agama, sekaligus berkesesuaian dengan keinginan orangtua atau wali 

atas pendidikan agama anak-anaknya. Model pendidikan agama alternatif ini, bukan 

saja sejalan dengan standar hak beragama, akan tetapi juga sebagai jalan keluar dari 

ketentuan yang membebani pihak sekolah negeri, termasuk pemerintah, dalam 

penyediaan dukungan pengajaran agama bagi peserta didik secara non-

diskriminatif.14 

Belakangan ini sejumlah lembaga membeberkan hasil penelitian mereka 

terkait persepsi guru dan murid di tingkat sekolah menengah di beberapa kota besar 

mengenai keindonesiaan, kebangsaan dan ajaran radikalisme. Hasilnya sebagian 

guru dan murid ditenggarai terjangkit paham radikalisme. Beberapa buku ajar juga 

sudah disusupi soal-soal berpaham intoleransi, meski kemudian dinas pendidikan 

terkait segera menarik buku maupun soal ujian bermasalah itu. 

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Hal tersebut sesuai 

                                                             
12 Alamsyah M. Dja’far et. al, Buku Sumber Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Wahid Foundation, 
Jakarta, 2016, Hlm. 322 
13 Ahimsa-Putra, 2009, sebagaimana dikutip Suhadi et.al., Politik Pendidikan Agama, Kurikulum 2013 dan Ruang Publik Sekolah. 
14 Alamsyah M. Dja’far et. al, Op. Cit., hlm 323 



182 
 

dengan UU Sistem Pendidikan Nasional, Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan 

Pendidikan.  

Sesuai amanat Sistem Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan diharapkan mengimbau para guru memberikan contoh dan teladan 

sikap saling menghargai dalam keberagaman di sekolah. Disebutkan dalam Undang-

Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas), pada Pasal 4 Ayat 1 mengamanatkan pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusi, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 

kemajemukan bangsa. Sehingga tenaga pendidik harus memberikan teladan kepada 

para siswa untuk saling menghargai dalam keberagaman di sekolah dan 

mengedepankan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak ada tindakan intoleran di 

sekolah.  

Eva K. Sundari dari Kaukus Pancasia DPR-F PDI dan Alunus GMNI 

berpendapat mengenai ekstrimisme, ekstrimisme merupakan akumulasi perilaku 

gradasi mulai intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme hingga puncaknya adalah 

terorisme. Karena ekstremisme adalah produk pendidikan dan pengajaran, maka 

untuk menghentikannya adalah intervensi di sumbernya, yaitu oknum-oknum 

penyebar intoleransi. Ujaran kebencian (hate speech) yang berisi intoleransi harus 

ditangani secara tegas, harus ditolak dan dihentikan sekaligus digenapi dengan 

upaya untuk rehabilitasi masyarakat berupa pendidikan tentang kesetaraan dan 

toleransi. Pancasila adalah jalan keluar terhadap problem intoleransi yang bisa 

diterima semua orang yang mempunyai gairah untuk hidup bersama di Indonesia 

sebagai bangsa (Ernest Renan). Pancasila adalah ideologi dan cara hidup (way of life) 

bangsa Indonesia. Nilai-nilai kesetaraan dan toleransi Pancasila harus diajarkan, 

dipraktikkan, dan diinternalisasi secara kelembagaan ke semua jalan kebudayaan, 

terutama di sektor pendidikan, politik, dan agama. Vakumnya pengajaran dan 

pelembagaan nilai-nilai Pancasila membuka ruang bagi penyebaran intoleransi, 

diskriminasi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kepungan sikap intoleransi yang 
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masif-intensif saat ini harus jadi momentum untuk aksi-aksi pengajaran dan 

penyebaran Pancasila. Jika tidak bangsa ini bisa retak karena saling membenci atas 

dasar perbedaan-perbedaan etnik-agama yang seharusnya bisa jadi rahmat bagi 

umat.15 

 

5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

Bangunan bagi Kegiatan Keagamaaan dan fungsi keagamaan yang diatur 

dalam UU Bangunan Gedung perlu mengatur pula mengenai bangunan tempat 

ibadah terkait kegiatan dan fungsi terkait Penghayat Kepercayaan, Penganut Agama 

Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat. Permasalahan bangunan gedung bagi 

pembangunan masyarakat yang toleran mulai tertuju pada bangunan gedung untuk 

fungsi ibadah bagi penganut kepercayaan, bagaimana pengaturannya dan 

mekanisme pemberian izin mendirikan tempat ibadah. 

Permasalahan lain pada tataran implementasi Pasal 27 terkait prasarana dan 

sarana, yang meyebutkan bahwa kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi 

penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, 

toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi. Pada 

kenyataannya, cukup banyak ditemui bangunan gedung yang tidak memberikan 

penyediaan fasilitas yang cukup, seperti lahan parkir yang cukup, bahkan lebih 

banyak lagi ditemui tidak memiliki ruang ganti dan ruangan bayi. Saat ini, kebutuhan 

akan ruang menyusui atau ruang laktasi menjadi penting bahkan bukan saja pada 

bangunan gedung, bahkan di tempat umum atau fasilitas umum seperti stasiun, 

bandara, pusat perbelanjaan. Terlebih yang berkenaan dengan fungsi kemudahan 

akses bangunan gedung, yakni tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, 

aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia. (Pasal 27 ayat (2)), guna 

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan 

penghidupan. Dalam pengertian ini terkandung dua jenis aksesibilitas yaitu non fisik 

                                                             
15 Eva K. Sundari, “Kesetaraan dalam Pancasila”, https://kompas.id/baca/opini/2017/06/28/kesetaraan-dalam-
pancasila/, diakses pada 20 Agustus 2017 
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dan fisik. Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin bahwa: “Setiap orang 

berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan 

berhak mendapatkan perlindungan terhadap prilaku yang bersifat diskriminatif itu.” 

Sehingga menjadi kewajiban bagi penyelenngara pembangunan gedung penyedia 

fasilitas pada setiap bangunan gedung untuk mendapatkan fasilitas yang seharusnya 

diperuntukan bagi mereka di setiap gedung. 

Sampai saat ini masih banyak bangunan gedung yang belum memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangundangan namun 

belum  berjalan penegakan hukumnya atau pemberian sanksi sebagaimana 

seharusnya terhadap pemilik bangunan yang menyediakan sarana umum khususnya 

bangunan gedung. 

 

6. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Perpu No. 1 Tahun 2016 

Secara khusus dalam konteks anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak telah mengatur hal-hal terkait anak dengan disabilitas 

yang meliputi: Perlindungan khusus; hak atas pendidikan (baik pendidikan biasa 

maupun pendidikan luar biasa; kesejahteraan sosial; dan hak untuk memperoleh 

perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh 

mungkin dan pengembangan individu. Mengenai diskriminasi terhadap anak (secara 

umum) yang mengakibatkan anak mengalami kerugian fisik ataupun mental 

sehingga terganggu fungsi sosialnya, Pasal 77 undang-undang ini memberi ancaman 

pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah). Namun, Pada tahap pelaksanaan, tidak terdapat harmonisasi 

antara aturan hukum dan implementasi di tingkatan masyarakat dan pemangku 

kebijakan. 

Terkait pekerja anak, pada dasarnya ILO didukung beberapa negara termasuk 

Indonesia secara terus-menerus mengupayakan pendekatan abolisi atau 

penghapusan terhadap segala bentuk pekerja anak. Bahkan Indonesia meratifikasi 
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Konvensi ILO dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan 

ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment 

(Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) dan 

menjadikan UU Pengesahan ILO Convention No. 138 sebagai dasar hukum 

mengingat  pada UU ini. 

Dalam Pasal 13 ayat (1) angka 2 dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam 

pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas 

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik 

ekonomi maupun seksual. 

Larangan pekerja anak pada intinya didasarkan dengan pertimbangan karena 

kondisi-kondisi yang dihadapi anak dan sangat merugikan seperti diupah dengan 

murah, rentan terhadap eksploitasi, rentan terhadap kecelakaan kerja, rentan 

terhadap PHK yang semena-mena, serta berpotensi untuk kehilangan akses dan 

kesempatan mengembangkan diri.  

Sementara negara belum bisa sepenuhnya menghapus pekerja anak, 

setidaknya negara dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja anak, sebagai 

anak dan sebagai pekerja, serta memberikan perlindungan bagi anak-anak yang 

terpaksa bekerja, melalui cara memfasilitasi mereka dengan pelayanan kesehatan, 

pendidikan, dan kesejahteraan. Tetapi seperti halnya berbagai peraturan lainnya, 

kendala utamanya adalah dalam hal pelaksanaan, dan sejauh mana Negara telah 

memberikan perlindungan terhadap pekerja anak. 

Terkait usaha perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual, Pasal 81 

ayat (1) menyebutkan bahwa (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 

(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah). 
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Pada tahun 2014, terdapat petisi yang ditandatangani lebih dari 50.000 orang 

yang mendesak adanya revisi UU ini. Petisi itu dilansir melalu sebuah website, 

http://www.change.org yang menginginkan rasionalisasi tuntutan hukuman kepada 

pelaku-pelaku pelecehan seksual, bahwa hukuman maksimal 15 tahun dan minimal 

3 tahun tidak sebanding dengan dampak traumatis yang dapat dialami oleh anak. 

Lebih lanjut, ruang kompromi untuk tawar menawar bagi pelaku kejahatan seksual 

ini tidak dapat ditoleransikan lagi. Dengan memuat hukuman yang berat bagi para 

pelaku-pelaku pelecehan sosial diharapkan dapat menjadi efek cegah sebagai bagian 

mendukung usaha perlindungan anak untuk meminimalisir kasus pelecehan seksual 

anak yang pada akhirnya mengakibatkan adanya revisi terhadap UU Perlindungan 

anak dengan diterbitkannya UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan 

Anak. 

Mengenai restitusi bagi kejahatan kekerasan terhadap anak atau pelanggaan 

terhadap hak anak, penilaian restitusi biasanya dilakukan melalui perhitungan biaya 

pengobatan, kerusakan harta benda, atau biaya dari proses hukum yang dilakukan 

oleh korban. Namun, persoalannya pengabulan restitusi ini memang masih tetap 

bergantung pada aparat penegak hukum. Biaya sudah dihitung oleh LPSK, tetapi 

dalam kenyataannya menjadi kendala bila Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak 

bersedia memasukkannya ke dalam surat dakwaan. 

Rumitnya prosedur pengajuan restitusi dalam PP No. 43/2017. Pasal 7 ayat 

(1) PP No. 43/2017 mengatur bahwa pengajuan permohonan restitusi yang diajukan 

oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat: a. identitas pemohon; b. identitas 

pelaku; c. uraian tentang peristiwa pidana yang dialami; d. uraian kerugian yang 

diderita; dan e. besaran atau jumlah restitusi. Seluruh syarat ini tentu cukup 

menyulitkan bagi korban atau wali dalam pengurusannya. Kebijakan restitusi 

membutuhkan mekanisme baru untuk pelaksanaannya, sebab mekanisme yang 

selama ini ada tidak berlaku efektif. 
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7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

Terdapat permasalahan terkait soal siaran-siaran asing yang masuk ke 

Indonesia melalui perangkat parabola. Siaran tersebut tidak mengindahkan adanya 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti pedoman siaran yang dibuat 

KPI. Siaran asing tersebut dapat dinikmati dengan bebas bahkan tanpa sensor oleh 

masyarakat Indonesia. 

Para distributor parabola dan perangkat decoder seolah-olah sudah berperan 

sebagaimana layaknya LPB (Lembaga Penyiaran Berlangganan) dengan menyediakan 

fasilitas untuk menerima siaran asing. Padahal, menurut Pasal 27 UU No.32 tahun 

2002 tentang Penyiaran secara tegas menentukan syarat-syarat sebuah LPB. 

Persoalan siaran asing melalui teknologi parabola tidak lepas dari adanya 

kebijakan langit terbuka atau open sky policy oleh Pemerintah untuk menutup 

daerah-daerah blankspot di tanah air. Kebijakan ini hadir sebelum ada UU Penyiaran, 

sehingga persoalan teknologi parabola tidak masuk sebagai sebuah lembaga 

penyiaran. Sehingga tidak ada pengaturannya dalam UU Penyiaran. 

Terkait konten yang tidak memiliki landing right harus segera disikapi dan 

perlu didiskusikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika karena yang 

berkaitan dengan konten tidak hanya sekedar informasi tapi juga menyangkut 

ideologi bangsa. 

Pemahaman/ideologi bisa masuk dari media massa, dan sifatnya ekspansif, 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hanya melakukan pengawasan yang condongnya 

ke isi siaran berita yang menggunakan frekuensi seperti TV dan radio, perlu 

penguatan lembaga KPI/KPID terkait tugas, wewenang dan pemberian sanksi yang 

masih lemah. Jika tidak dilakukan penguatan kewenangan KPI mendesak dilakukan 

di era digitalisasi penyiaran negara akan kesulitan menghadapi serbuan industri 

siaran berplatform digital. 

Indonesia memiliki Lembaga Sensor Film, perlu dilaksanakan kajian 

diperlukannya semacam lembaga sensor konten negatif ataukah menjadi 
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kewenangan KPI. Mengingat ruang dan waktu serta penikmat dunia maya lebih 

dahsyat dari sekedar sejumlah kursi gedung bioskop.  

KPI menjadi lembaga sentral dalam pengaturan penyiaran di Indonesia 

dan KPI dilahirkan dengan semangat mewakili publik sebagai pemilik 

frekuensi. Terbatasnya kewenangan KPI hanya akan membuat KPI tidak akan 

pernah bisa bersikap tegas pada stasiun televisi yang melanggar aturan dan 

merugikan publik. 

KPI sebaiknya mendapat kewenangan pengawasan terhadap media-media 

"online" atau dalam jaringan (daring) di internet dan tidak lagi terfokus kepada 

siaran televisi dan radio. RUU Penyiaran yang sedang digodok pada saat ini juga 

diharapkan dapat memasukkan tugas pemantauan untuk KPI termasuk hal 

tersebut. Saat ini penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran 

prosesnya berhenti dalam tahap sinkronisasi dan harmonisasi di Badan Legislasi 

(Baleg) DPR RI. 

Terkait dengan pembatasan kepemilikan media, hal ini perlu ditanggapi 

secara serius, karena apabila tidak diatur dengan lebih cermat dan terperinci, para 

pemilik media yang mempunyai modal besar berkemungkinan memiliki banyak 

media. Artinya, akan muncul monopoli informasi di tangan segelintir pemilik media. 

Bertahun-tahun belakangan publik sudah cukup disuguhi dengan berbagai 

informasi yang serupa, khususnya dari media-media yang dimiliki oleh politisi. 

Kekuatan bisnis-politik oleh media mengakibatkan hilangnya kepentingan 

masyarakat. Terjadinya homogenisasi informasi dalam membentuk suatu opini 

berita mempengaruhi opini publik, berdampak pada pembentukan opini 

publik yang seragam. 

 

8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia  

Pasal 41 UU Kewarganegaraan yang mengharuskan anak yang belum berusia 

18 tahun hasil kawin campur mendaftarkan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk memperoleh status 
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kewarganegaraan Indonesia berpotensi menyebabkan seorang anak yang terlahir 

sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan ini kehilangan kewarganegaraan.     

Pasal 41 UU Kewarganegaraan menyebutkan “Anak yang lahir sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf 1 dan anak yang diakui atau 

diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang 

(UU) ini diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin 

memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan UU ini dengan 

mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik 

Indonesia paling lambat 4 tahun setelah UU ini diundangkan.”  

Cukup banyak orang tua yang tidak mendaftarkan anaknya untuk memiliki 

kewarganegaraan Indonesia baik karena tidak mendaftar, tidak tahu, atau lupa, 

sehingga, habis tenggat waktu yang diberikan. Tentunya secara otomatis, anak 

tersebut kehilangan kewarganegaran Indonesianya. Artinya seseorang yang ingin 

anaknya memperoleh kewarganegaraan Indonesia perlu mendaftarkan diri status 

kewarganegaraan anaknya ke Kemenkumkam paling lambat 1 Agustus 2010  (sejak 

UU Kewarganegaraa ini lahir hingga 2010) agar memperoleh kewarganegaraan 

Indonesia. 

Namun demikian, dalam peraturan perundang-undangan dikenal 

asas fictie (fiksi) dimana setiap orang harus dianggap mengetahui berlakunya 

Undang-Undang ketika sudah diundangkan dalam Lembaran Negara. 

Pasal ini dianggap diskriminatif karena anak yang belum berusia 18 tahun 

hasil perkawinan campuran setelah berlakunya UU Kewarganegaraan ini otomatis 

berstatus warga negara Indonesia (tidak perlu mendaftar). Sebaliknya, ketika anak 

yang belum berusia 18 tahun hasil kawin campur dari ibu WNI sebelum berlakunya 

UU Kewarganegaraan diwajibkan mendaftar untuk memperoleh status 

kewarganegaraan.  

Seharusnya seorang anak setelah berumur 18 tahun dapat memilih WNI 

mengikuti kewarganegaraan ibu kandungnya atau memilih warga negara lain, 

mengikuti kewarganegaraan ayah kandungnya. Seperti berlaku bagi anak yang 
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belum berumur 18 tahun atau belum kawin yang lahir setelah UU Kewarganegaraan 

ini. 

Untuk itu, perlu ada perubahan atau penambahan norma baru terkait 

dengan ketentuan Pasal 41 UU Kewarganegaraan, hal ini untuk menghindari adanya 

diskriminasi terhadap anak-anak yang terlahir sebelum UU tersebut ditetapkan dan 

anak-anak yang terlahir setelah UU tersebut ditetapkan. Sehingga sebelum usia 18 

tahun, baik mereka yang lahir setelah 1 Agustus (2006) maupun sebelum 1 Agustus 

2006 tetap diakui kewarganegaraan gandanya sampai usia 18 tahun baru kemudian 

dapat memilih. 

9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan 

permohonan uji materi sejumlah Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, maka terdapat implikasi yang perlu ditindaklanjuti 

dengan perbaikan sistem kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) oleh 

Kemendagri, termasuk update akurasi data kependudukan dan mengenai peletakan 

tulisan terkait kepercayaan dan keagamaan pada blanko e-KTP. 

 

10. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 

Menurut Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), sejak 

diberlakukan tahun 2008 hingga tahun 2016, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) sudah menjerat sedikitnya 225 orang. 

Namun dari jumlah tersebut, baru 177 yang tercatat karena berkasnya lengkap. 

Sementara sisanya masih belum memiliki data yang lengkap. Angka 225 laporan 

yang dihimpun SAFENet dianggap masih jauh dari jumlah yang sebenarnya, karena 
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keterbatasan jumlah relawan SAFENet, sedangkan jumlah real di lapangan jauh 

lebih besar. Adapun pasal yang paling banyak digunakan untuk menjerat orang-

orang tersebut adalah Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, kemudian 

pasal 28 ayat (2) tentang kebencian, Pasal 27 ayat (1) tentang pornografi, lalu 

Pasal 27 tentang ancaman. Faktor yang menyebabkan tingginya angka 

pelanggaran/kejahatan ITE terkait SARA tersebut adalah penggunaan media sosial 

yang tidak bertanggung jawab. 

Pasal 28 ayat (2) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. 

Tren penggunaan pasal 28 ayat (2) UU ITE cenderung meningkat dari tahun 

ke tahun karena pasal ini lebih mudah digunakan untuk menyasar penyebar 

kebencian berbasis SARA di dunia maya, karena  muatannya lebih luas 

lingkupnya dibandingkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang 

Penghapusan Diskrimasi Ras dan Etnis. Pasal ITE yang digunakan pada umumnya 

terfokus kepada penyebaran kebencian agama, dan hanya sedikit terkait kasus-kasus 

penyebar kebencian berbasis ras dan etnis. 

Dengan maraknya kasus-kasus penyebaran/ujaran kebencian melalui media 

sosial, jika tidak ditangani dengan baik, maka dapat memicu lahirnya konflik 

horizontal yang sangat membahayakan bagi integrasi bangsa. Kepolisian RI 

menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/6/2015 Tentang Penanganan Ujaran 

Kebencian (hate speech) pada 8 Oktober 2015. Acuan lahirnya Surat Edaran adalah 

KUHP, UU ITE, serta UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi 

Ras dan Etnis. Lahirnya surat edaran ini sendiri dimaksudkan agar menjadi panduan 

kepada Anggota Polri agar memahami jika ada kasus ujaran kebencian di 

masyarakat, guna mencegah terjadinya konflik dengan mengedepankan perdamain. 

Mengenai penyebarluasan ujaran kebencian melalui internet, Pemerintah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU ITE, dapat melakukan pemutusan akses 
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dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan 

pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan yang melanggar hukum. Untuk itu mendesak diperlukan adanya 

Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (6) UU ITE. 

Namun demikian pemblokiran tersebut tidak menghilangkan kemampuan 

untuk membuat situs atau akses baru lainnya, sehingga upaya pemblokiran situs 

dinilai tidak efektif, maka yang dibutuhkan selain upaya pemblokiran tersebut, ialah 

pengawasan terhadap kualitas media masa dan program literasi media sosial kepada 

masyarakat dan sekolah-sekolah untuk meningkatkan kemampuan kritis dalam 

memilah dan menerima informasi. 

Selain program literasi media sosial kepada masyarakat, tren menunjukan 

bahwa sosialisasi UU ITE masih kurang disosialisasikan. 

  

11. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskrimasi Ras dan Etnis 

Efektivitas  

Penggunaan isu rasisme (selain agama) yang digunakan dalam politik sebagai 

taktik untuk menarik dukungan basis massa terjadi di Indonesia. Praktik politik 

identitas merupakan sebuah kekuatan yang dapat merusak demokratisasi di 

Indonesia serta dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi di dalam masyarakat.  

Politik identitas sebagai salah satu strategi menarik dukungan basis massa 

kerap terjadi, hal ini bertentangan dengan UU Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis  karena segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap 

setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam 

kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, 

persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan 

bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup 

berdampingan. 
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Khusus ujaran kebencian diskriminatif bernuansa SARA, terdapat ancaman 

sanksi pidana Pasal 4 huruf a dan b, serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 

2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, khususnya di Pasal 4 dan 

Pasal 16 elemen utamanya adalah “kebencian atau rasa benci kepada orang karena 

perbedaan ras dan etnis” atau “kebencian atau rasa benci kepada orang lain 

berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”.  

 

12. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  

Setidaknya terdapat beberapa perbedaan pengaturan terkait jaminan sosial 

yang ada pada UU Kesejahteraan Sosial dengan yang di dalam UU No. 40 Tahun 

2004 tetntang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, menyebutkan yang 

dimaksud dengan jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

Sedangkan Pasal (1) UU SJSN menyebutkan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu 

bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya yang layak.  

Jaminan sosial menurut UU SJSN merupakan bagian dari perlindungan sosial, 

sedangkan jaminan sosial menurut UU Kesejahteraan sosial merupakan bagian dari 

bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial yang disebutkan 

dalam pengertian jaminan sosial pada UU SJSN sendiri merupakan bagian dari 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kondisi campur aduk dan ketidaksesuaian 

penggunaan istilah dalam kedua aturan tersebut tentunya dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Untuk itu, dalam upaya melakukan revisi UU SJSN maka 

sebaiknya dilakukan harmonisasi terkait penggunaan istilah tersebut sehingga 

permasalahan tumpang tindih ini dapat teratasi.  

Selain perbedaan istilah terdapat juga perbedaan lainnya antara UU SJSN 

dengan UU Kesejahteraan Sosial, perbedaan tersebut adalah terkait jenis program 

jaminan sosial. UU SJSN menyebutkan bahwa jenis program jaminan sosial adalah: 
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- jaminan kesehatan; 
- jaminan kecelakaan kerja; 
- jaminan hari tua; 
- jaminan pensiun; dan 
- jaminan kematian. 

Sedangkan bentuk penyelenggaraan jaminan sosial dalam UU Kesejahteraan 

sosial adalah:  

- asuransi kesejahteraan sosial 
- bantuan langsung berkelanjutan 
- tunjangan berkelanjutan 

Kesimpulannya dari poin ini adalah bahwa ternyata terdapat 

penyelenggaraan program yang berbeda dari suatu istilah yang sama (jaminan 

sosial). Sebenarnya kondisi ini bisa dijawab, karena lex spesialis derogat lex generalis 

(peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum). 

Sehingga aturan yang dipakai terkait jaminan sosial tentunya menggunakan UU 

SJSN. Namun jika menggunakan prinsip lex posteori derogat lex priori (peraturan 

yang lebih baru mengenyampingkan peraturan yang lebih lama) permasalahannya 

menjadi rancu kembali. Oleh karena itu perlu penyelarasan dengan mengacu kepada 

apa yang telah diatur dalam UU Kesejahteraan Sosial. 

 

13. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial  

Konflik sosial yang terjadi di daerah menunjukkan masih tingginya 

kerentanan toleransi masyarakat dalam menghadapi perbedaan. Sehingga dalam 

upaya koordinasi penanganan konflik sosial diperlukan penyamaan persepsi dalam 

mengantisipasi ancaman konflik baik di tingkat nasional maupun di daerah, untuk itu 

koordinasi antara berbagai elemen yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan 

Konflik Sosial (TIMDU PKS) menjadi penting. Menjadi kendala lain pula ketika masih 

banyak Daerah yang belum membentuk TIMDU PKS, dan menyusun Rencana Aksi 

(Renaksi) Daerah. 
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Terkait pendanaan Penanganan Konflik Sosial, dalam Pasal 53 ayat (2) UU ini 

disebutkan bahwa Pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab masing-masing. Namun demikian, salah satu yang menjadi kendala 

dalam pelaksanaan UU Penanganan Konflik Sosial adalah karena ketiadaan atau 

kurangnya anggaran khusus untuk menangani konflik sosial, selain itu penanganan 

konflik juga parsial, tidak terkoordinasi dengan baik. Ketersediaan anggaran eksekusi 

penanganan konflik sosial sangat tergantung pada beberapa aspek, mulai dari besar 

wilayah, jumlah penduduk, dan potensi masalah di daerah tersebut. Untuk itu 

diperlukan ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemda dalam penanganan konflik 

sosial, dikarenakan terjadinya konflik sosial bersifat fluktuatif. Minimnya dukungan 

anggaran di daerah terkait Penanganan Konflik sosial mengartikan bahwa Program 

Penanganan Konflik Sosial belum dijadikan Program Prioritas Daerah.  

Isu lain yang mengemuka adalah terkait pelibatan TNI dalam penanganan 

konflik sosial yang dikhawatirkan menjadi kemunduran signifikan tidak hanya dalam 

agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK) tetapi juga kemunduran kualitas 

demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Sebagai alat negara, keputusan politik negara 

menjadi landasan pelaksanaan tugas TNI, sesuai pasal 5 UU No.34 tahun 

2004. Dalam hal tupoksi TNI. Pasal 7 ayat (2) UU No.34 tahun 2004 tentang TNI, 

dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI, dilakukan dengan 2 

cara, yaitu Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 

Pada ayat (3) nya pun juga ditegaskan bahwa ketentuan ayat (2) dilaksanakan 

berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Terdapat 14 point yang 

terdapat dalam UU TNI, Pasal 7 ayat (2) mengatur operasi militer selain perang, yaitu 

untuk:  

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;  
3. mengatasi aksi terorisme;  
4. mengamankan wilayah perbatasan;  
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;  
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6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar 
negeri;  

7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;  
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini 

sesuai dengan sistem pertahanan semesta;  
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;  
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan 

dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;  
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan 

pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;  
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian 

bantuan kemanusiaan;  
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); 

serta  
14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan 

terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. 
 

Yang relevan atau bisa menjadi pembenaran bagi pelibatan TNI dalam urusan 

penanganan konflik sosial adalah point 9 dan 10. Pasal 12 huruf d UU PKS 

menyebutkan Penghentian Konflik dilakukan melalui bantuan penggunaan dan 

pengerahan kekuatan TNI.  

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum menjadi 

penghambat dalam menangani konflik sosial. Selain itu beberapa hambatan lain 

yang muncul berdasarkan kajian BIN, yakni kondisi sosial budaya yang kental dengan 

primordialisme, jumlah aparat yang terbatas, kondisi geografis di tempat konflik sulit 

dijangkau, dan kurang cepatnya pemerintah merespons permasalahan yang memicu 

terjadinya konflik. Perlunya koordinasi, sinergi dan komunikasi antar elemen tim 

dalam penanganan yang lebih baik dalam kondisi pra konflik, saat konflik dan pasca 

konflik tidak saja melalui Rakornas rutin.  
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14. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan. 

Meskipun sudah ada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang tentang 

Organisasi Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Masyarakat, tetapi turunannya ke Peraturan Daerah di banyak daerah 

belum ada. Belum adanya Kebijakan atau Perda ini, menyebabkan tindakan-tindakan 

ormas yang intoleran dihadapi oleh sesama Ormas. Terkait dengan ketiadaan 

kebijakan/Perda maka dibutuhkan koordinasi dengan Kemendagri. Di sisi lain ribuan 

perda telah dihapus oleh Kemendagri yang kemudian hari kewenangan ini 

ditiadakan oleh MK. Perlu ada satu instansi antara yang mengharmonisasikan antara 

UU dan peraturan turunannya agar sejalan. 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial 

Isu yang mengemuka adalah terkait mengenai tugas perbantuan atau 

pelibatan TNI, tetapi menyangkut keamanan masyarakat. Polri di satu sisi, tetapi 

juga tetap membuka keterlibatan TNI dalam domain yang diberikan kepada Polri. 

Walaupun TNI dan Polri kini memiliki perbedaan dalam lingkup tugasnya, namun 

dalam keadaan tertentu kedua institusi tersebut bekerjasama, yakni dalam hal tugas 

perbantuan kepada Polri. 

Pengaturan lebih lanjut dalam bantuan penggunaan dan pengerahan 

kekuatan TNI ini diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dalam Bab IV mengenai 

Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI, yang mempunyai maksud 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi bantuan 
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penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk:  

a. menghentikan kekerasan fisik;  
b. melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara 

waktu;  
c. melaksanakan upaya pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;  
d. melaksanakan upaya pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau 

keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu;  
e. mengamankan objek vital nasional dan daerah serta sarana dan prasarana vital 

yang dimungkinkan menjadi sasaran massa;  
f. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi Korban Konflik;  
g. pelindungan terhadap kelompok rentan;  
h. upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik; dan  
i. penyelamatan jiwa raga dan harta benda Korban Konflik.  

 

Pasal 41 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan bantuan penggunaan dan 

pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) 

dikoordinasikan oleh Polri. Sedangkan Pasal 44 menyebutkan bahwa bantuan 

penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan atas 

permintaan pemerintah daerah. 

Sehingga kekhawatiran mengenai tugas perbantuan atau pelibatan TNI 

dalam penanganan konflik sosial menjadi kemunduran kualitas demokrasi dan Hak 

Asasi Manusia, bukan merupakan permasalahan karena sudah terdapat pengaturan 

dan mekanisme pelibatan TNI dalam PP ini. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 
1. Dari hasil analisis berdasarkan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan(PUU), 

terhadap 15  (lima belas) PUU, terdapat 2 (dua) PUU yang tidak tepat jenis PUU-nya,  

PUU yang dimaksud adalah: 

 

a. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  

b. UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial 

 

2. Dari hasil analisis berdasarkan kejelasan rumusan, 15 (lima belas) di antara PUU terkait 

Pembangunan Masyarakat yang Toleran yang dievaluasi, masih belum memenuhi 

kejelasan rumusannya. Berikut data hasil penilaiannya: 

 

No. PUU Indikator Variabel 

Penilaian 

Pasal yang Perlu 

Diubah 

Pasal yang 

Perlu Dicabut 

1.  Undang-Undang No. 

1/PNPS/1965 jo. Undang-

Undang No. 5 Tahun 1969 

tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau 

Penodaan Agama 

 

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

Pasal 1, 2, 3 dan 
4 

- 

2.  Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang 

Perkawinan  

 

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

Pasal 1, Pasal 31 
ayat (3), Pasal 
42, Pasal 61 ayat 
(2) dan Pasal 61 
ayat (3) 

- 

3.  Undang-Undang No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak 

Kejelasan rumusan, 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 

Pasal 2,4,8 , 22, 
71, 72, 89  

- 
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No. PUU Indikator Variabel 

Penilaian 

Pasal yang Perlu 

Diubah 

Pasal yang 

Perlu Dicabut 

Asasi Manusia 

 

Peraturan 
Perundang-
undangan, 

Konsistensi (antar 
ketentuan), 
Kesesuaian dengan 
tujuan penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

 

4.  Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

 

Kejelasan rumusan Pasal 1 angka 1, 
Pasal 1 angka 2, 
Pasal 1 angka 16, 
Pasal 12 ayat (1) 
huruf a., Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 5, 
Pasal 9, Pasal 15, 
Pasal 22, Pasal 
30, Pasal 36 ayat 
(1), Pasal 36 ayat 
(2) dan Pasal 36 
ayat (3), 

Pasal 55 ayat (1), 
Pasal 65 ayat (2) 

 

 

5.  Undang-Undang No. 28 
Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung 

Kejelasan rumusan, 
Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
PUU 

Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 5 ayat (3), 
Pasal 44, Pasal 
45, Pasal 46, 
Pasal 47, Pasal 
49 

- 

6.  Undang-Undang No. 40 
Tahun 2008 tentang 
Penghapusan Diskrimasi 
Ras dan Etnis 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-

Pasal 2, Pasal 3    
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No. PUU Indikator Variabel 

Penilaian 

Pasal yang Perlu 

Diubah 

Pasal yang 

Perlu Dicabut 

undangan   

7.  Undang-Undang No. 11 
Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial  

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan, 

Penggunaan 
Bahasa, istilah, kata   

Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 4 

- 

8.  Undang-Undang No. 17 
Tahun 2013 tentang 
Organisasi Masyarakat 
sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan. 

Kesesuaian dengan 
sistematika teknis 
penyusunan PUU 
dan pemilihan kata 
yang tepat dan 
tegas. 

Pasal 2, Pasal 3, - 

9.  Undang-Undang No. 12 
Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik 
Indonesia 

Kesesuaian dengan 
sistematika teknis 
penyusunan PUU 
dan Penggunaan 
bahasa, istilah, kata 

Pasal 4, Pasal 7 - 

10.  Undang-Undang No. 11 
tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi 
Elektronik sebagaimana 
telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 19 
Tahun 2016 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

Pasal 2, Pasal 3 - 

11.  Undang-Undang No. 7 
Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial  

Kesesuaian dengan 
sistematika teknis 
penyusunan PUU 
dan pemilihan kata 
yang tepat dan 

Pasal 2 Pasal 3, 
Pasal 10, Pasal 
11 

- 
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No. PUU Indikator Variabel 

Penilaian 

Pasal yang Perlu 

Diubah 

Pasal yang 

Perlu Dicabut 

tegas 

12.  Undang-Undang No. 23 
Tahun 2006 tentang 
Administrasi 
Kependudukan 
sebagaimana diubah 
dengan UU No. 24 Tahun 
2013 

Penggunaan 
bahasa, istilah, 
kata. Konsisten 
antar ketentuan  

Pasal 49 ayat (1), 
Pasal 50 ayat (2), 
Pasal 64 ayat (2) 

- 

13.  Undang-Undang No. 23 
tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak 
sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Perpu No. 
1 Tahun 2016 

Penggunaan 
bahasa, istilah, 
kata. Konsisten 
antar ketentuan 

Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 26 ayat (1) 
huruf c, Pasal 48 

- 

14.  Undang-Undang No. 32 

Tahun 2002 tentang 

Penyiaran 

Penggunaan 
bahasa, istilah, 
kata. Konsisten 
antar ketentuan 

Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 18 ayat (1), 
Pasal 18 ayat (2) 

 

15.  Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2015 
Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 
2012 Tentang Penanganan 
Konflik Sosial 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
tenik penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan   

Pasal 8 - 

 

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 

Variabel 

Penilaian 

Pasal yang 

Perlu Diubah 

Pasal yang Perlu 

Dicabut 

1.  Undang-Undang No. 

1/PNPS/1965 jo. 

Undang-Undang No. 

5 Tahun 1969 

tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan 

dan/atau Penodaan 

Pengayoman Pasal 1 - 
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No. PUU Indikator 

Variabel 

Penilaian 

Pasal yang 

Perlu Diubah 

Pasal yang Perlu 

Dicabut 

Agama 

 

2.  Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan  

 

Pengayoman, 
Ketertiban dan 
Kepastian 
Hukum, 
Kebangsaan 
 

Pasal 7 ayat 1, 
Pasal 7 ayat 
(2),  

- 

3.  Undang-Undang No. 

39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi 

Manusia 

 

Kemanusiaan, 
Ketertiban dan 
Kepastian 
Hukum 

Pasal 89, Pasal 
89 ayat (4) 

- 

4.  Undang-Undang No. 

20 Tahun 2003 

tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

 

Keadilan 
Pengayoman, 
Bhinneka 
Tunggal Ika 

Pasal 9, Pasal 
12 ayat (1), 
Pasal 31 ayat 
(1) dan ayat (2) 

 

5.  Undang-Undang No. 
28 Tahun 2002 
tentang Bangunan 
Gedung 

Keadilan, 
Kemanusiaan 

Pasal 1, Pasal 
44 

Pasal 1 - 69 

6.  Undang-Undang No. 
11 tahun 2008 
tentang Informasi 
dan Transaksi 
Elektronik 
sebagaimana telah 
diubah dengan 
Undang-Undang No. 
19 Tahun 2016 

Keadilan Pasal 45  

7.  Undang-Undang No. 
23 tahun 2002 

Keadilan Pasal 71 D - 
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No. PUU Indikator 

Variabel 

Penilaian 

Pasal yang 

Perlu Diubah 

Pasal yang Perlu 

Dicabut 

tentang 
Perlindungan Anak 
sebagaimana telah 
diubah terakhir 
dengan Perpu No. 1 
Tahun 2016 

 

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 dalam 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 alinea 4 Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945 dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 ;   

- Masalah kewajiban memasukkan kurikulum pendidikan Pancasila sebagaimana 

diatur dalam  Pasal 37 ayat (2) dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

- Masalah kewajiban yang sama yang ada dan diatur pada 2 (dua) atau lebih PUU 

setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda 

mengenai usia pendidikan dalam Pasal Pasal 48 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dengan Pasal 6 ayat(1) UU Sistem Pendidikan Nasional 

b. Aspek Kewenangan: 

- Masalah mengenai permintaan bantuan penggunaan kekuatan TNI Pasal 33 ayat (1) 

dan (2) UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dengan Pasal 3 ayat 

(1), Pasal 7 ayat (2 dan ayat 3), pasal 17 ayat (1) jo 19 ayat (2) UU TNI. 

 

5. Dari penilaian efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan hasil analisis 

berdasarkan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang 

Pembangunan Masyarakat yang Toleran, masih terdapat beberapa kendala, baik dari aspek 

substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukumnya, yaitu: 
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1) Masalah substansi hukum 

- Perlu peningkatan batas usia menikah bagi pihak perempuan yang diatur dalam 

Pasal 7 Ayat (1)  UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  

- perlu ada perubahan atau penambahan norma baru terkait dengan ketentuan Pasal 

41 UU Kewarganegaraan, hal ini untuk menghindari adanya diskriminasi terhadap 

anak-anak yang terlahir sebelum UU tersebut ditetapkan dan anak-anak yang 

terlahir setelah UU tersebut ditetapkan. Sehingga sebelum usia 18 tahun, baik 

mereka yang lahir setelah 1 Agustus (2006) maupun sebelum 1 Agustus 2006 tetap 

diakui kewarganegaraan gandanya sampai usia 18 tahun baru kemudian dapat 

memilih. 

- Perlunya UU No. 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial dijadikan sebagai acuan dalam 

harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan sosial 

terutama dalam penggunaan istilah sehingga tidak menimbulkan permasalahan 

tumpang tindih. 

- Walau telah ada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang tentang Organisasi 

Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Masyarakat, tetapi turunannya ke dalam Peraturan Daerah di banyak daerah belum 

ada. Belum adanya Kebijakan atau Perda ini, menyebabkan tindakan-tindakan ormas 

yang intoleran dihadapi oleh sesama Ormas.  

- Permasalahan bangunan gedung bagi pembangunan masyarakat yang toleran mulai 

tertuju pada bangunan gedung untuk fungsi ibadah bagi penganut kepercayaan, 

bagaimana pengaturannya dan mekanisme pemberian izin mendirikan tempat 

ibadah. 

2) Masalah struktur hukum 

- Belum  berjalan penegakan hukum terhadap banyak bangunan gedung yang belum 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangundangan 

atau pemberian sanksi sebagaimana seharusnya terhadap pemilik bangunan yang 

menyediakan sarana umum khususnya bangunan gedung. 
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- Dari aspek sumber daya manusia dalam penanganan konflik sosial, terbatasnya 

jumlah personel aparat penegak hukum Polri yang tersebar di Indonesia menjadi 

penghambat penanganan konflik sosial 

- Belum tersedianya cukup sarana dan prasarana uang didalam Pasal 53 ayat (2) UU 

ini disebutkan bahwa Pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab masing-masing. Namun demikian, salah satu yang menjadi kendala 

dalam pelaksanaan UU Penanganan Konflik Sosial adalah karena ketiadaan atau 

kurangnya anggaran khusus untuk menangani konflik sosial. 

- Perlunya koordinasi antara berbagai elemen yang tergabung dalam Tim Terpadu 

Penanganan Konflik Sosial (TIMDU PKS) 

- Perlunya koordinasi, sinergi dan komunikasi antar elemen tim dalam penanganan 

yang lebih baik dalam kondisi pra konflik, saat konflik dan pasca konflik tidak saja 

melalui Rakornas rutin. 

- Mengenai diskriminasi terhadap anak (secara umum) yang mengakibatkan Pasal 77 

anak mengalami kerugian fisik ataupun mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, 

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Perpu No. 1 Tahun 2016 memberi ancaman pidana penjara 

paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah). Namun, Pada tahap pelaksanaan, tidak terdapat harmonisasi antara aturan 

hukum dan implementasi di tingkatan masyarakat dan pemangku kebijakan. 

- Perlunya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan pengawasan yang tidak saja 

ke isi siaran berita yang menggunakan frekuensi seperti TV dan radio, tetapi juga 

media yang mempergunakan internet, untuk itu perlu penguatan lembaga KPI/KPID 

terkait tugas, wewenang dan pemberian sanksi yang masih lemah.  
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3) Masalah Budaya Hukum 

- Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai UU Perlindungan Anak, 

kaena  masih terjadi perkawinan anak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk 

disinergikan dengan sosialsiasi dan penyuluhan hukum mengenai UU Perkawinan 

- Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum Undang-Undang No. 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 berakibat banyak masyarakat yang terjerat dan 

terjebak Pasal bermuatan pidana. 

- Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 

tentang Penanganan Konflik Sosial berakibat rendahnya pemahaman masyarakat 

terhadap aturan hukum menjadi penghambat dalam menangani konflik sosial. Selain 

itu beberapa hambatan lain yang muncul yakni kondisi sosial budaya yang kental 

dengan primordialisme, jumlah aparat yang terbatas, dan kurang cepatnya 

Pemerintah/pemerintah daerah merespons permasalahan yang memicu terjadinya 

konflik. 

 

B. Rekomendasi Umum 
 

- Perlu perubahan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. 

- Perlu perubahan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

menjadi Peraturan Pemerintah (PP) karena materi muatan UU tersebut bersifat 

teknis dan lebih sesuai dalam bentuk PP. 

- Perlu perubahan UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial karena 

lebih sesuai dalam bentuk Peraturan Presiden. 

- Sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial terhadap masyarakat dan aparat pemerintah. 
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- Sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 

Tahun 2016. 

- Perlunya penguatan kewenangan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap 

konten media yang menggunakan internet. 
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C. Rekomendasi Khusus 
 

Rekomendasi terhadap masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan  dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut:  

1. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 

Penodaan Agama 

Terdiri dari 4 pasal. 

Status pasal: berlaku seluruhnya 

Rekomendasi : UU ini diubah 

 

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 1 Kejelasan 
rumusan 

Perlu adanya perbaikan sistematika sesuai dengan UU No.12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam putusan 

MK No.140/PUU-VII/2009 disebutkan perlunya perbaikan 

rumusan delik penodaan agama baik pada lingkup formil 

perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki 

unsur-unsur materiil yang jelas sehingga tidak menimbulkan 

kesalahan penafsiran dalam praktik.  

Ubah 

2.  Pasal 2 Kejelasan 
rumusan 

Perlu adanya perbaikan sistematika sesuai dengan UU No.12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam putusan 

MK No.140/PUU-VII/2009 disebutkan perlunya perbaikan 

rumusan delik penodaan agama baik pada lingkup formil 

perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki 

unsur-unsur materiil yang jelas sehingga tidak menimbulkan 

kesalahan penafsiran dalam praktik.  

Ubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

3.  Pasal 3 Kejelasan 
rumusan 

Perlu adanya perbaikan sistematika sesuai dengan UU No.12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam putusan 

MK No.140/PUU-VII/2009 disebutkan perlunya perbaikan 

rumusan delik penodaan agama baik pada lingkup formil 

perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki 

unsur-unsur materiil yang jelas sehingga tidak menimbulkan 

kesalahan penafsiran dalam praktik. 

Ubah 

4.  Pasal 4 Kejelasan 
rumusan 

Sesuai lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PUU No.115, ketentuan pidana ditempatkan pada bab 
tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah 
materi pokok yang diatur atau sebelum bab bab ketentuan 
peralihan. 

Ubah 

 

 

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  

Terdiri dari:  67 pasal 

Status pasal:  

- Pasal 63 ayat 2 dicabut oleh UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

- Terdapat perubahan norma pada pasal Pasal 29 ayat (1) karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan 

perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai 

pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 

tersangkut” oleh Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015;  

- Terdapat perubahan norma pada Pasal 29 ayat (3) karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ““Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, 

kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan” oleh Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015;  



211 
 

- Terdapat perubahan norma pada Pasal 29 ayat (4) karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat 
mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada 
persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga” oleh 
Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. 

Rekomendasi: UU ini diubah 

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 1 

 

Kejelasan 
rumusan 

Penyebutan batasan pengertian atau definisi dapat dituangkan 
dalam salah satu butir Pasal 1 tentang ketentuan umum dapat 
dilihat dalam petunjuk no. 98 huruf a, Lampiran II UU No. 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. 

Ubah 

2.  Pasal 3 ayat (1) Kejelasan 
rumusan 

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. 

 

3.  Pasal 31 ayat (3) Kejelasan 
rumusan 

- Penyebutan batasan pengertian atau definisi dapat 
dituangkan dalam salah satu butir Pasal 1 tentang 
ketentuan umum dapat dilihat dalam petunjuk no. 98 
huruf a, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

- Perlu memperjelas kembali rumusan status dan peran 
suami dan istri terkait dengan keseimbangan hak dan 
kedudukanantara suami dan istri. 

Ubah 

4.  Pasal 42 Kejelasan 
rumusan 

Penyebutan batasan pengertian atau definisi dapat dituangkan 
dalam salah satu butir Pasal 1 tentang ketentuan umum dapat 
dilihat dalam petunjuk no. 98 huruf a, Lampiran II UU No. 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Ubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

Undangan. 

5.  Pasal 61 ayat (2)  Kejelasan 
rumusan 

Pengaturan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana 
disarankan untuk dipisahkan dan tidak di dalam satu bab yang 
sama yang berisikan sanksi administratif, sanksi keperdataan dan 
sanksi pidana. di dalam sanksi administrasi pun terintegrasi 
dengan mengurutkan dengan pasal sebelumnya yang berisikan 
pelanggaran apabila dilakukan. 

Ubah 

6.  Pasal 61 ayat (3) Kejelasan 
rumusan 

Pengaturan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana 
disarankan untuk dipisahkan dan tidak di dalam satu bab yang 
sama yang berisikan sanksi administratif, sanksi keperdataan dan 
sanksi pidana. di dalam sanksi administrasi pun terintegrasi 
dengan mengurutkan dengan pasal sebelumnya yang berisikan 
pelanggaran apabila dilakukan. 

 

 

 

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Terdiri dari:  106 pasal 

Status pasal: berlaku seluruhnya.  

Rekomendasi: UU ini diubah 

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 2 Kejelasan 
rumusan 

- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki 
operator norma). Asas merupakan nilai yang menjiwai seluruh 
norma yang berisi pengaturan. Oleh karena itu, sebaiknya 
norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi 
asas ada dalam naskah akademik. 

Ubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

- Tanpa harus menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma 
dalam suatu pasal sudah mencerminkan asas dari pasal 
tersebut, misalnya Pasal 1 ayat (1) KUHP yang diartikan 
sebagai asas legalitas, tanpa harus menyebutkan asas legalitas 
dalam bunyi pasalnya.  

2.  Pasal 4 Kejelasan 
rumusan 

Dalam Pasal 4 ditentukan bahwa hak untuk hidup termasuk hak 

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun 

dan oleh siapa pun. Namun, Penjelasan Pasal 9 UU HAM 

menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal, 

yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam 

hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 

73 UU HAM juga memuat ketentuan mengenai pembatasan 

terhadap hak asasi manusia sebagai berikut, “Hak dan kebebasan 

yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh 

dan berdasarkan undang-undang, sematamata untuk menjamin 

pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta 

kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan 

kepentingan bangsa 

Ubah 

3.  Pasal 8 Kejelasan 
rumusan 

Dalam pasal ini disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi 

tanggung jawab Pemerintah. Seharusnya peran serta aktif dari 

masyarakat dalam usaha pemenuhan HAM perlu diakomodasi 

dalam ketentuan pasal ini 

Ubah 

4.  Pasal 22 Kejelasan 
rumusan 

Pasal ini merupakan duplikasi dari Pasal 29 UUD NRI 1945 tanpa 
ada keterangan tambahan atau maksud yang lebih detail 
mengenai isi pasal ini.  

Ubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

5.  Pasal 71 Kejelasan 
rumusan 

Pasal ini mengatur kewajiban dan tanggung jawab pelaku 

pelanggaran HAM hanya negara saja. tidak dimasukkan pihak lain 

seperti korporasi yang menjadi pelaku pelanggaran HAM. Padahal 

dalam konteks kekinian, banyak sekali perusahaan yang 

melakukan pelanggaran 

 

Ubah 

6.  Pasal 72 

 

Kejelasan 
rumusan 

Pasal ini mengatur kewajiban dan tanggung jawab pelaku 

pelanggaran HAM hanya negara saja. tidak dimasukkan pihak lain 

seperti korporasi yang menjadi pelaku pelanggaran HAM. Padahal 

dalam konteks kekinian, banyak sekali perusahaan yang 

melakukan pelanggaran 

Ubah 

7.  Pasal 89 Kejelasan 
rumusan 

Pasal ini membahas mengenai tugas dan wewenang Komnas HAM 

terkait masalah HAM. Namun kewenangan Komnas HAM ini 

punya kelemahan yaitu Rekomendasi Komnas HAM yang tidak 

punya kekuatan hukum dan sering dianggap tidak ada oleh aparat 

penegak hukum. 

Ubah 

 

 

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Terdiri dari:  77 Pasal 

Status pasal:  

- Terdapat perubahan norma pada pasal Pasal 6 ayat (2) 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”; oleh Putusan MK Nomor 11-14-21-126-
136/PUU-VII/2009. 
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- Terdapat perubahan norma dalam Pasal 55 ayat (4) terkait kata ‘dapat’ kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar 
yang berbasis masyarakat  karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
oleh Putusan MK No. 58/PUU-VIII/2010 

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 1 angka 1 

 

Kejelasan 
rumusan 

Beberapa pasal dalam UU SPN terkait dengan kata “agama” perlu 

disesuaikan dengan Putusan MK No. 97 Tahun 2017,  yang 

memutuskan kata “agama”  (dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 

ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013) tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 

termasuk “kepercayaan”. Oleh karenanya perlu dilakukan 

perubahan, terkait kata “agama” dalam UU SPN, sehingga menjadi 

“agama dan/atau kepercayaan”. 

 

Ubah 

2.  Pasal 1 angka 2 Kejelasan 
rumusan 

Ubah 

3.  Pasal 1 angka 16 Kejelasan 
rumusan 

Ubah 

4.  Pasal 12 ayat (1) 
huruf a. 

Kejelasan 
rumusan 

Ubah 

5.  Pasal 15 Kejelasan 
rumusan 

Ubah 

6.  Pasal 22 Kejelasan 
rumusan 

Ubah 

7.  Pasal 30 Kejelasan 
rumusan 

Ubah 

8.  Pasal 36 ayat (1) Kejelasan 
rumusan 

Ubah 

9.  Pasal 36 ayat (2) 
dan 

Kejelasan 
rumusan 

Ubah 

10.  Pasal 36 ayat (3) Kejelasan 
rumusan 

Ubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

11.  Pasal 37 ayat (1)  Kejelasan 
rumusan 

Ubah 

12.  Pasal 37 ayat (2) Kejelasan 
rumusan 

Ubah 

13.  Pasal 55 ayat (1) Kejelasan 
rumusan 

Ubah 

14.  Pasal 65 ayat (2) Kejelasan 
rumusan 

Ubah 

15.  Pasal 3 Kejelasan 
Rumusan 

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

- Sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk 
huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, 
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum 
dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Cukup 
elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum. 

Ubah 

16.  Pasal 4 Kejelasan 
rumusan 

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

- Sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk 
huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, 
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum 

Ubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Cukup 
elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum. 

17.  Pasal 5 Kejelasan 
Rumusan 

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

- Sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk 
huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, 
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum 
dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Cukup 
elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau 
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum. 

Ubah 

18.  Kejelasan 
Rumusan 

Kejelasan 
Rumusan, 
 
 

Pasal 9 
Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya 

dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Dalam Penjelasan UU ini tidak ada penjelasan mengenai sumber 
daya apa yang wajib diberikan oleh masyarakat dalam bentuk apa 
dan bagaimana pemberiannya dilakukan dalam penyelenggaran 
pendidikan.  
Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, kesadaran 
masyarakat akan pentingnya pendidikan dan partisipasi 
masyarakat terhadap sekolah masih sangat rendah. Hal ini 
disebabkan karena banyak warga masyarakat yang belum paham 
akan makna lembaga pendidikan, lebih-lebih bila kondisi sosial 
ekonomi mereka rendah. Masyarakat menyerahkan sepenuhnya 
masalah pendidikan anak-anaknya kepada sekolah dan 

Ubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

pemerintah. 
 
Untuk itu, dalam Pasal 9 yang memberikan kewajiban kepada 
masyarakat harus diberikan batasan dan menyebutkan sumber 
daya seperti apa, dalam bentuk apa dan bagaimana cara 
pemberiannya dilakukan. Hal ini diperlukan agar pasal ini dapat 
berfungsi dengan baik. 
 
Selanjutnya terdapat 2 kontradiksi yang dapat menyebabkan 
inkonsistensi terkait  pembebanan kewajiban/tanggungjawab 
penyelenggaraan pendidikan, yakni antara kewajiban masyarakat 
(Pasal 9) dengan kewajiban Pemerintah  (Pasal 34 ayat (2) dan 
ayat (3)): 

3. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib 
belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa 
memungut biaya. 

4. Pasal 34 ayat (3) dinyatakan wajib belajar merupakan 
tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh 
lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
masyarakat. 

 
Terkait penyelenggaraan pendididkan dasar, khususnya terkait 
pembiayaannya, Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
menyatakan  setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan 
dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Apabila dukungan 
sumber daya dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU SPN berupa 
pembiayaan, maka hal ini akan bertentangan pula dengan 



219 
 

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

konstitusi. 
  

 

 

5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

Terdiri dari:  49 pasal  

Status pasal: berlaku seluruhnya.  

Rekomendasi: UU ini diubah 

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 2 Kejelasan 
rumusan 

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. 

Ubah 

2.  Pasal 3 Kejelasan 
rumusan 

Sesuai dengan petunjuk yang terdapat di Lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 98, tujuan yang terdapat di 
Pasal 3 Undang-undang Nomo 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung yang mengatur mengenai tujuan pengaturan bangunan 
gedung tidak perlu diatur dengan pasal tersendiri.  
 

Ubah 

3.  Pasal 5 ayat (3) Kejelasan 
rumusan 

Pasal 5 menyatakan  
(3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan 
kelenteng. 
Perlu diubah dengan mencakup bangunan gedung yang 
diperuntukan bagi penganut kepercayaan. 

Ubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

Putusan MK Nomor 97 Tahun 2017 yang mengabulkan seluruh 
permohonan para pemohon uji materi terhadap Pasal 61 Ayat (1) 
dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kata 
“agama” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 
bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. 

4.  Pasal 44 Kejelasan 
rumusan 

Pengaturan mengenai sanksi administrasi dan sanki pidana 

disarankan untuk dipisahkan dan tidak didalam satu bab yang 

sama yang berisikan sanksi administratif, sanksi keperdataan dan 

sanksi pidana. di dalam sanksi administrasi pun terintegrasi 

dengan mengurutkan dengan pasal sebelumnya yang berisikan 

pelanggaran apabila dilakukan. 

Ubah 

5.  Pasal 45 Kejelasan 
rumusan 

Pengaturan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana 
disarankan untuk dipisahkan dan tidak di dalam satu bab yang 
sama yang berisikan sanksi administratif, sanksi keperdataan dan 
sanksi pidana. di dalam sanksi administrasi pun terintegrasi 
dengan mengurutkan dengan pasal sebelumnya yang berisikan 
pelanggaran apabila dilakukan. 

Ubah 

6.  Pasal 46  Kejelasan 
rumusan 

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan 

penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang 

berisi norma larangan atau perintah. Dalam memurumuskan 

ketentutan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan 

pidana yang terdapat dalam buku kesatu Kitab Undang-Undan 

Hukum pidana, karena ketentuan dalam buku kesatu berlaku juga 

bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan-

perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang 

Ubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ini perlu 

adanya pertimbangan lebih lanjut dalam menentukan lamanya 

pidana atau banyaknya denda karena mempengaruhi dampak 

yang akan timbul oleh tindak pidana di dalam masyarakat. 

Disarankan adanya pemisahan antara Sanksi pidana dan sanksi 
administrasi, tidak di dalam satu bab yang sama. Pengkhususan 
penyebutan sanksi pidana yang akan dijerat oleh pelaku 
pelanggaran juga diharapkan lebih memiliki penjelasan yang lebih 
terperinci agar tidak timbulnya multi tafsir di kemudian hari. 

7.  Pasal 47 Kejelasan 
rumusan 

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan 

penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang 

berisi norma larangan atau perintah. Dalam memurumuskan 

ketentutan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan 

pidana yang terdapat dalam buku kesatu Kitab Undang-Undan 

Hukum pidana, karena ketentuan dalam buku kesatu berlaku juga 

bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan-

perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang 

ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ini perlu 

adanya pertimbangan lebih lanjut dalam menentukan lamanya 

pidana atau banyaknya denda karena mempengaruhi dampak 

yang akan timbul oleh tindak pidana di dalam masyarakat. 

Disarankan adanya pemisahan antara Sanksi pidana dan sanksi 
administrasi, tidak di dalam satu bab yang sama. Pengkhususan 
penyebutan sanksi pidana yang akan dijerat oleh pelaku 
pelanggaran juga diharapkan lebih memiliki penjelasan yang lebih 

Ubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

terperinci agar tidak timbulnya multi tafsir di kemudian hari. 

8.  Pasal 49 Kejelasan 
rumusan 

Penyimpangan dapat saja terjadi saat/sebelum mulai 

berlakunya peraturan perundang-undangan, hendaknya 

dinyatakan secara tegas dengan peraturan perundang-undangan 

hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang 

tingkatannya sama atau lebih tinggi.  

Ubah 

 

 

6. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Perpu No. 1 Tahun 2016 

Terdiri dari:   

Status pasal: 

- Terdapat perubahan norma dalam Pasal 1 angka 7, 8, 12, 15, dan 17 diubah, disisipkan angka 15a, dan ditambah angka 18, PS.: 6, 

9 ayat (1), 9 ayat (2), disisipkan ayat (1a),  Pasal 12, Pasal 14 ditambah ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah, Pasal 15 ditambah 

huruf f, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ditambah ayat (2), Pasal 26 ditambah huruf d, Pasal 27 ayat (4), Pasal 28, 

Pasal 33 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), disisipkan Pasal 38A, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), disisipkan ayat (2a), 

dan ayat (4a), Pasal 41, disisipkan Pasal 41A, Pasal 43 ayat (1),  Pasal 44, Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3), disisipkan Pasal 45A dan 

Pasal 45B, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54 ditambah penjelasan ayat (1),  Pasal 55, Pasal 56,Pasal 58  

ayat (2), Pasal 59, disisipkan Pasal 59A, Pasal 60, Pasal 63 dihapus, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, disispkan Pasal 67A, Pasal 67B, dan 

Pasal 67C, Pasal 68, Pasal 69, disisipkan Pasal 69A dan Pasal 69B, Pasal 70, PASal 71, disisipkan Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, 

Pasal 71D, Pasal 71 E, Pasal 72, disisipkan Pasal 73A, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, disisipkan Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 

76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J, PASal 77, disispkan Pasal 77A dan Pasal 77B, Pasal 80, 

Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, disisipkan Pasal 86A, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, disisipkan Pasal 91A sebagaimana diatur oleh UU No. 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

- Terdapat perubahan norma Pasal 81 disisipkan Pasal 81A, Pasal 82, disisipkan Pasal 82 A sebagaimana diatur oleh Perppu No. 

1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Rekomendasi: UU ini diubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 2 Kejelasan 
rumusan 

asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II 
UU Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. 
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas 
dicabut, cukup dielaborasi asas dalam naskah akademik. Jika 
memang ada suatu asas yang penting untuk dinormakan, maka 
perlu kalimat norma yang standar dan operasional. Tanpa harus 
menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma dalam suatu pasal 
sudah mencerminkan asas dari pasal tersebut, misalnya Pasal 1 
ayat (1) KUHP yang diartikan sebagai asas legalitas, tanpa harus 
menyebutkan asas legalitas dalam bunyi pasalnya.  

Ubah 

2.  Pasal 3 Kejelasan 
rumusan 

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. 

Ubah 

3.  Pasal 26 ayat (1) 
huruf c  

Kejelasan 
rumusan 

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak. 

 

Ubah 

4.  Pasal 48 Kejelasan 
rumusan 

Pasal 48 menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun 
untuk semua Anak.  
Pasal 6 ayat(1) UU Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa  
Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas 
tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Selain itu, kewajiban 
pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun perlu disesuaikan yang 
menjadi 12 tahun 

Ubah 
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7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

Terdiri dari: 64 pasal  

Status pasal: berlaku seluruhnya.  

Rekomendasi: UU ini diubah 

 

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 2 Kejelasan 
rumusan 

asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II 
UU Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. 
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas 
dicabut, cukup dielaborasi asas dalam naskah akademik. Jika 
memang ada suatu asas yang penting untuk dinormakan, maka 
perlu kalimat norma yang standar dan operasional. Tanpa harus 
menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma dalam suatu pasal 
sudah mencerminkan asas dari pasal tersebut, misalnya Pasal 1 
ayat (1) KUHP yang diartikan sebagai asas legalitas, tanpa harus 
menyebutkan asas legalitas dalam bunyi pasalnya.  

Ubah 

2.  Pasal 3 Kejelasan 
rumusan 

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. 

Ubah 

3.  Pasal 18 ayat (1) Kejelasan 
rumusan 

Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan pemusatan kepemilikan itu 
apa.  

Oleh karena itu ditambahkan definisi atau penjelasan dari 
pemusatan kepemilikan sehingga ada kejelasan maksud dari 
pembatasannya. 

 

Ubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

4.  Pasal 18 ayat (2) Kejelasan 
rumusan 

Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan kepemilikan silang itu apa. 

Oleh karena itu ditambahkan definisi atau penjelasan dari 
kepemilikan silang sehingga ada kejelasan maksud dari 
pembatasannya. 

 

Ubah 

 

 

8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 

Terdiri dari:  46 pasal  

Status pasal: berlaku seluruhnya.  

Rekomendasi: UU ini diubah 

  

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 4 Kejelasan 
rumusan 

Definisi WNI dijelaskan dalam pasal ini, batasan pengertian atau 
definisi sebaiknya diatur dalam Ketentuan Umum 

Ubah 

2.  Pasal 7 Kejelasan 
rumusan 

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang bukan Warga 
Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. 
Namun demikian pengertian warga negara asing tidak diatur 
dalam ketentuan UU ini, serta perlu memperjelas maksud dan 
bagaimana dari kata-kata “diperlakukan orang asing”. 

Ubah 
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9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 

Terdiri dari:  107 pasal  

Status pasal:  

- Terdapat perubahan norma dalam Pasal 1angka 14, angka 20, dan angka 24, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 8 ayat 

(1) huruf c dan ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 32ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 32 ayat (2) dihapus, Pasal 44 

ayat (1), Pasal 49 (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), penjelasan Pasal 50 ayat (1), ditambahkan Pasal 58 ayat (2) huruf bb, 

huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, ditambahkan Pasal 58 ayat ayat (4), Pasal 63 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), 

Pasal 63 ayat (2) dihapus, Pasal 64, ditambahkan Pasal 68 ayat (1) huruf f, Pasal 76, disisipkan 77, disisipkan 79, disisipkan Pasal 

79A, disisipkan Pasal 83A, Pasal 84, Pasal 86 ayat (1), Pasal 86 ayat (2), disisipkan Pasal 86 ayat (1a), disisipkan Pasal 87 A dan Pasal 

87B, Pasal 94, disisipkan Pasal 95A dan Pasal 95B, Pasal 96, disispkan Pasal 96A, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 43 sebagaimana 

diatur oleh UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 

- Terdapat perubahan norma dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) kata ‘agama’  secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 

‘kepercayaan’, karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK 

Nomor 97/PUU-XIV/2016. 

- Terdapat perubahan norma dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016  

Rekomendasi: UU ini diubah 

 

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 49 ayat (1) Kejelasan 
rumusan 

Sebagai akibat Putusan MK Nomor 97 Tahun 2017 yang 
mengabulkan seluruh permohonan para pemohon uji materi 
terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, maka kata “agama” tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 
“kepercayaan”. 

Ubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

2.  Pasal 50 ayat (2)  Kejelasan 
rumusan 

Sebagai akibat Putusan MK Nomor 97 Tahun 2017 yang 

mengabulkan seluruh permohonan para pemohon uji materi 

terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, maka kata “agama” tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 

“kepercayaan”. 

 

Ubah 

3.  Pasal 64 ayat (5) Kejelasan 
rumusan 

Sebagai akibat Putusan MK Nomor 97 Tahun 2017 yang 

mengabulkan seluruh permohonan para pemohon uji materi 

terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, maka kata “agama” tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 

“kepercayaan”. 

Ubah 
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10. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No. 19 Tahun 2016 

Terdiri dari: 54 pasal  

Status pasal:  

- Terdapat perubahan norma dalam disisipkan Pasal 1 angka 6a, penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), ditambahkan Pasal 26 ayat (3), 

ayat (4), dan ayat (5), penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 31ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 40 ayat (2a), disisipkan Pasal 40 ayat 

(2b) dan Pasal 40 ayat (6), penjelasan Pasal 40 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 43 ayat (5), Pasal 43 ayat (6), Pasal 43 ayat (7), Pasal 

43  ayat (8), disisipkan Pasal 43 ayat (7a), penjelasan ayat (1) Pasal 43, Pasal 45, disisipkan Pasal 45A dan Pasal 45B sebagaimana diatur oleh UU No. 

9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008. 

Rekomendasi: UU ini diubah 

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 2 
 

Kejelasan 
rumusan 

asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II 
UU Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. 
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas 
dicabut, cukup dielaborasi asas dalam naskah akademik. Jika 
memang ada suatu asas yang penting untuk dinormakan, maka 
perlu kalimat norma yang standar dan operasional. Tanpa harus 
menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma dalam suatu pasal 
sudah mencerminkan asas dari pasal tersebut, misalnya Pasal 1 
ayat (1) KUHP yang diartikan sebagai asas legalitas, tanpa harus 
menyebutkan asas legalitas dalam bunyi pasalnya.  

Ubah 

2.  Pasal 3 Kejelasan 
rumusan 

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. 

Ubah 
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11. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskrimasi Ras dan Etnis 

Terdiri dari:  23 pasal  

Status pasal: berlaku seluruhnya.  

Rekomendasi: UU ini diubah 

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 2 Kejelasan 
rumusan 

asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II 
UU Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. 
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas 
dicabut, cukup dielaborasi asas dalam naskah akademik. Jika 
memang ada suatu asas yang penting untuk dinormakan, maka 
perlu kalimat norma yang standar dan operasional. Tanpa harus 
menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma dalam suatu pasal 
sudah mencerminkan asas dari pasal tersebut, misalnya Pasal 1 
ayat (1) KUHP yang diartikan sebagai asas legalitas, tanpa harus 
menyebutkan asas legalitas dalam bunyi pasalnya.  

Ubah 

2.  Pasal 3 Kejelasan 
rumusan 

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. 

Ubah 
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12. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  

Terdiri dari:  60 pasal  

Status pasal: berlaku seluruhnya.  

Rekomendasi: UU ini diubah 

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 2 Kejelasan 
rumusan 

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

- Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam 
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk 
dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri 
dalam pasal atau bab.  

 
- Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas 

diubah, cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah 
Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum  
 

Ubah 

2.  Pasal 3 Kejelasan 
rumusan 

- Penyebutan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki 
operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan 
umum dari UU, ketentuan umum atau dalam Naskah 
Akademiknya.  
 

- Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang 
benar agar dapat dioperasionalkan.  

Ubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

 

- Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan 
UU diubah dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum 
atau penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah 
Akademik 

 

3.  Pasal 4 Kejelasan 
rumusan 

- Bunyi Pasal ini menyebutkan bahwa Negara bertanggung 
jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Norma yang 
dituliskan dalam Pasal ini hanya berupa pernyataan tanpa 
mengandung suatu operator normanya. Sebaiknya norma 
tertulis operator misalnya kata “harus” sehingga memiliki 
konsekuensi jika tidak dilaksanakan. 

Ubah 

 

13. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 

Terdiri dari:  62 pasal  

Status pasal: berlaku seluruhnya.  

Rekomendasi: UU ini diubah 

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 2 
 

Kejelasan 
rumusan 

- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak 
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki 
operator norma). Asas merupakan nilai yang menjiwai seluruh 
norma yang berisi pengaturan. Oleh karena itu, sebaiknya 
norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi 
asas ada dalam naskah akademik. 

- Tanpa harus menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma 

Ubah 
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NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

dalam suatu pasal sudah mencerminkan asas dari pasal 
tersebut. 
 

2.  Pasal 3 Kejelasan 
rumusan 

Penyebutan tujuan Penanganan Konflik tidak diperlukan, karena 

tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan 

dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah 

akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan 

dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat 

dioperasionalkan.  

Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator norma tersebut. 

Sehingga norma ini memiliki konsekuensi jika tidak tercapai 

tujuannya. 

Ubah 

3.  Pasal 5 Kejelasan 
rumusan 

Penyebutan sumber konflik seharusnya tidak dibatasi hanya pada 

permasalahan tertentu saja karena pada era digital seperti saat ini 

konflik dapat saja bersumber dari berbagai pihak/kondisi apapun. 

Ubah 

4.  Pasal 10 Kejelasan 
rumusan 

Dalam membangun sistem peringatan dini terkait konflik di dalam 

undang-undang ini belum mencantumkan secara jelas peran serta 

masyarakat dalam usaha pencegahan konflik 

Ubah 

5.  Pasal 11 Kejelasan 
rumusan 

Dalam membangun sistem peringatan dini terkait konflik di dalam 

undang-undang ini belum mencantumkan secara jelas peran serta 

masyarakat dalam usaha pencegahan konflik 
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14. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan. 

Terdiri dari:  pasal  

Status pasal:  

- Terdapat perubahan norma dalam Pasal 5 sepanjang tidak dimaknai bahwa tujuan dimaksud bersifat kumulatif dan/atau alternatif 
karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK Nomor 
82/PUU-XI/2013 

- Terdapat perubahan norma dalam Pasal 5 Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 sehingga selengkapnya menjadi “Ormas bertujuan 
untuk:  
a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;  
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat; 
c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;  
d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;  
e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 
f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;  
g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau  
h. mewujudkan tujuan negara”. 

 
- Terdapat perubahan norma dalam Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat 

(1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat oleh Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 

- Terdapat perubahan norma dalam Ps.: 1 angka 1, 59, 60, 61, 62, dihapus Ps.:63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81,  disisipkan Ps. 80A, 82A, 83A sebagaimana diatur oleh Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 

Tahun 2013. 



234 
 

Rekomendasi: UU ini diubah 

 

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 2 Kejelasan 
rumusan 

asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi 
pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II 
UU Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. 
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas 
dicabut, cukup dielaborasi asas dalam naskah akademik. Jika 
memang ada suatu asas yang penting untuk dinormakan, maka 
perlu kalimat norma yang standar dan operasional. Tanpa harus 
menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma dalam suatu pasal 
sudah mencerminkan asas dari pasal tersebut, misalnya Pasal 1 
ayat (1) KUHP yang diartikan sebagai asas legalitas, tanpa harus 
menyebutkan asas legalitas dalam bunyi pasalnya.  

Ubah 

2.  Pasal 3 Kejelasan 
rumusan 

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. 

Ubah 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang 

Penanganan Konflik Sosial 

Terdiri dari:  99 pasal  

Status pasal: berlaku seluruhnya.  

Rekomendasi: PP ini diubah 

 

NO. Bagian Yang 

Dianalisis 

Dimensi Analisis Rekomendasi 

(Tetap/Ubah/Cabut) 

1.  Pasal 8 Kejelasan 
rumusan 

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. 

Ubah 
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