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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan
karunia NYA, Laporan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka
Pembangunan Transportasi Umum Massal dapat selesai. Kegiatan ini dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor PHN-03.HN.01.01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan
Evaluasi Hukum Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur
Tahun Anggaran 2017, Pokja bekerja selama Sembilan bulan.
Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting,
Pertama, Ketepatan Jenis dan Hierarki perundang-undangan yang terkait dengan
masalah Pembangunan Transportasi Umum Massal. Kedua, Kejelasan rumusan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembangunan Transportasi Umum
Massal. Ketiga, penilaian kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan yang
terkait Pembangunan Transportasi Umum Massal. Keempat, ada potensi disharmoni
dalam

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

terkait

Pembangunan

Transportasi Umum Massal. Kelima, implementasi peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan Pembangunan Transportasi Umum Massal.
Dalam melakukan analisis dan evaluasi tersebut, Pokja Pembangunan Transportasi
Umum Massal selain mengundang narasumber, juga menyelenggarakan Focus Group
Discussion, dan melaksanakan Diskusi Publik di Propinsi Maluku Utara guna memperoleh
masukan dari para pakar, praktisi, akademisi, serta para pemangku kepentingan, baik
Kementerian/lembaga, maupun dari Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Pokja Pembangunan Transportasi Umum
Massal merekomendasikan

beberapa peraturan perundang-undangan terkait untuk

dicabut atau diubah. Sehingga Peraturan perundang-undangan di bidang Transportasi
Umum Massal kedepan bisa memberikan perlindungan baik terhadap masyarakat
pengguna transportasi maupun pengusahanya, serta bisa menciptakan keselamatan,
keamanan dan kenyamanan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.504
pulau dengan total wilayah daratan 1.913.578,68 km2

dan menempati

peringkat keempat dari 10 negara berpopulasi terbesar di dunia (sekitar 220
juta jiwa).1 Dengan kondisi geografis tersebut, maka akan sulit untuk
menghubungkan seluruh daerah tanpa sarana transportasi yang memadai. Di
zaman modern seperti saat ini, kebutuhan transportasi merupakan salah satu
kebutuhan penting sebagai akibat dari kegiatan ekonomi, sosial, dan
sebagainya yang menuntut peningkatan mobilitas penduduk maupun sumber
daya lainnya dengan cepat.
Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang
keberhasilan pembangunan di pedesaan, perkotaan maupun di negara-negara
yang sedang berkembang seperti Indonesia. Transportasi adalah kegiatan
pemindahan barang (muatan) dan atau penumpang dari suatu tempat ke
tempat lain.2 Dengan adanya transportasi diharapkan dapat menghilangkan
isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang
kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya dapat merata
disemua daerah.
Kegiatan ekonomi masyarakat akan berkembang apabila terdapat
prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas
ini dapat memacu proses interaksi antar wilayah sampai ke daerah yang paling
terpencil sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Dalam kerangka
makro-ekonomi, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian
nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Harus
1

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366, diakses pada 16 Februari 2017 Pukul 16:20
WIB
2
Abbas Salim, Manajemen Transportasi (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), hlm. 6
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diingat bahwa sistem transportasi memiliki sifat sistem jaringan di mana
kinerja pelayanan transportasi sangat dipengaruhi oleh integrasi dan
keterpaduan jaringan.3
Sarana transportasi yang ada di darat, laut, maupun udara memegang
peranan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara
daerah satu dengan daerah yang lain. Distribusi barang, manusia, dll akan
menjadi lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi yang ada berfungsi
sebagaimana mestinya sehingga transportasi dapat menjadi salah satu sarana
untuk mengintegrasikan berbagai wilayah di Indonesia. Melalui transportasi
penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainya dapat ikut merasakan
hasil produksi yang rata maupun hasil-hasil pembangunan yang ada.
Konektivitas antar wilayah sangat diperlukan sebagai konsekuensi dari kondisi
Indonesia sebagai negara kepulauan.
Penyelesaian masalah transportasi merupakan bagian dari upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena layanan transportasi yang baik
akan menjamin mobilitas warga dan barang semakin lancar, sehingga barangbarang kebutuhan pokok dapat terdistribusi secara merata, dan mobilitas
warga dalam mencari nafkah pun tidak terganggu. Namun semua layanan
transportasi tersebut tetap mengacu pada aspek keselamatan, keamanan,
serta kenyamanaan.
Persoalan transportasi ini dikategorikan dalam transportasi darat,
transportasi kereta api, transportasi laut dan transportasi udara.
Peran transportasi darat cukup besar bila dibandingkan dengan jenis
pengangkutan lain, karena jenis ini sangat fleksibel. Untuk transportasi darat
persoalan yang dihadapi antara lain persoalan kemacetan di waktu libur
panjang, kenyataannya sulit dihindari karena hal ini bersifat temporer saja,
sangat sedikit long weekend seperti contoh liburan natal 2015 dengan
3

http://mayhamsah-makalah.blogspot.co.id/2011/06/makalah-transportasi.html, diakses pada
27 Februari 2017 Pukul 15:41 WIB)
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kemacetan luar biasa yang kemudian berdampak secara politis mundurnya
Dirjen Perhubungan Darat Djoko SasoNomor Kemacetan yang luar biasa dan
membawa korban jiwa terjadi pada saat musim Mudik Lebaran 2016 yang
kemudian dikenal dengan istilah “tragedy Brexit”, yang mengacu pada kasus
meninggalnya 17 jiwa saat antre akan keluar pintu tol Brebes Timur. Langkah
inovatif lain untuk mengatasi kemacetan di jalan-jalan tol luar kota adalah
dengan melakukan pembayaran non tunai (cashless) agar proses transaksi
lebih cepat karena tidak ada pengembalian uang yang sering memakan waktu
lama. Bahkan yang ideal adalah menggunakan sistem OBU (on board unit),
mengingat sistem kartu pun masih muncul gangguan pada saat get-out di
pintu tol. Beberapa solusi terhadap masalah kemacetan antara lain: Tingkat
Isian Angkutan Umum Memprihatinkan, Load factor atau tingkat isian bus
AKDP dan AKAP di seluruh wilayah Indonesia merata, dilihat dari data ini
kecepatan jalan luar kota menurun karena semakin padatnya kendaraan
pribadi, kondisi tersebut dialami oleh hampir semua kota-kota kabupaten/kota
di Indonesia, insentif lain yang meringankan pengusaha angkutan umum,
seperti keringanan pajak, bebas bea suku cadang, dll.
Selain angkutan darat yang sangat penting, peran angkutan dengan
kereta api juga penting, mengingat biaya angkutan dengan kereta api agak
murah dan waktu relative cepat. Namun persoalan selalu ada untuk jenis ini,
dalam Transportasi Kereta Api bisa ditinjau dari sejak pengoperasian pertama
kali jalur Kereta Api (KA) untuk umum di ruas Semarang-Temanggung, Jawa
Tengah pada tahun 1867 saat masa kolonial Hindia Belanda. Harapan baik akan
kebangkitan perkeretaapian Indonesia ini setidaknya juga didukung oleh iklim
yang kondusif berupa fokus pemerintahan saat ini yang mengarah kepada
pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang masif, dengan alokasi
anggaran pembangunan sektor perkeretaapian yang makin besar.
Hal-hal yang mengemuka, dalam perkembangan perkeretaapian di Indonesia,
antara lain:
3

a.

Era Pembangunan Perkeretaapian di Luar Jawa
Setelah untuk kurun waktu yang panjang, pembangunan jaringan
perkeretaapian lebih bersifat “Jawa-sentris”, maka pada kurun waktu
tahun 2015-2019, Pemerintah Pusat dengan dana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) melaksanakan program pembangunan
jaringan perkeretaapian di luar Jawa, yang mencakup jaringan KA Trans
Sumatera, Trans Sulawesi, Trans Kalimantan dan Trans Papua.

Tabel Rencana Pembangunan Jaringan Perkeretaapian di luar Jawa tersebut
untuk periode 2015-2019 disajikan sebagai berikut:

Jaringan

Ruas

Panjang (km)

Estimasi
Konstruksi

Trans
Sumatera

Lhokseumawe-Langsa-Besitang
Besitang-Binjai
Rantauprapat-Duri-Dumai
Duri-Pekanbaru
Pekanbaru-Jambi
Solok-Muaro Kalaban-Muaro
Pekanbaru-Teluk KuantanMuaro

248
85
249
90
350
50
164

2017-2019
2015
2016-2018
2016-2017
2018-2019
2015-2016
2017-2019

Trans Sulawesi

Manado-Bitung
Bitung-Gorontalo-Isimu
Pare pare-Mamuju
Makasar-Pare pare
Makasar-BulukumbaWatampone

48
340
225
145
259

2017-2018
2017-2019
2018-2019
2015-2017
2017-2019

3.

Trans
Kalimantan

Balikpapan-Samarinda
Balikpapan-Tanjung
Banjarmasin-Tanjung
Banjarmasin-Palangkaraya

89
234
196
194

2017-2018
2018-2019
2018-2019
2018-2019

4.

Trans Papua

Sorong-Manokwari

390

2018-2019

Nomor

1.

2.

Sumber: Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
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b.

Era Pembangunan Transportasi Perkotaan Basis Rel
Setelah puluhan tahun terabaikan pengembangannya, transportasi
perkotaan berbasis rel kembali mendapat perhatian. Di kurun waktu
2015-2019, Pemerintah, baik pusat maupun daerah mulai melaksanakan
pembangunan Kereta Cepat Massal (Mass Rapid Transit/MRT), Kereta
Api Ringan (Light Rail Transit/LRT) dan Trem di beberapa kota besar di
Indonesia. Pembangunan infrastruktur KA perkotaan yang sedang dan
akan dilaksanakan disajikan pada tabel berikut:

Nomor

Moda

Ruas

Panjang (km)

Estimasi Konstruksi

1.

MRT Jakarta

Lebak Bulus-Bundaran HI

15,7

2015-2018

Cibubur-Cawang
Bekasi Timur-Cawang
Cawang-Dukuh Atas

13,6
17,6
10,1

Velodrome-Kelapa Gading

6

2017-2018

23

2016-2018

2.

LRT Jabodebek

3.

LRT DKI Jakarta

4.

Bandara Sultan Mahmud
LRT Palembang Badaruddin II-Ogan Permata
Indah

5.

6.

LRT Bandung

Trem Surabaya

2015-2018
2015-2018
2015-2018

Babakan SiliwangiLeuwipanjang
Cimindi-Gede Bage

10,15
20,04

(tahap rencana)

Joyoboyo-JMP (Jembatan
Merah Plaza)

16,7

(tahap rencana)

MRT Jakarta, LRT Palembang dan LRT Jabodebek sedang
dikerjakan pembangunannya dan ditargetkan selesai pada tahun 2018.
Sementara konstruksi LRT DKI Jakarta dimulai tahun 2017 dan akan
diselesaikan pada tahun 2018. Sedangkan masa konstruksi Trem
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Surabaya dan LRT Bandung menunggu kepastian lebih lanjut terkait
skema pendanaan.
c.

Kereta Api Akses Bandar Udara
Terkait dengan sistem transportasi perkotaan basis rel yang
terpadu moda, PT Kereta Api Indonesia (Persero)/ PT KAI sebagai
operator tunggal KA di Indonesia, pada tahun 2017 melanjutkan
pembangunan KA Akses Bandar Udara di 2 kota, Jakarta dan Padang. KA
Bandara ini merupakan yang kedua dan ketiga setelah pengoperasian KA
Bandara Kualanamu, Sumatera Utara pada tahun 2013.
Tabel pembangunan jalur KA Bandara ini disajikan sebagai berikut:

Nomor

Moda

Ruas

Panjang
(km)

Estimasi
Konstruksi

1.

KA Bandara Minangkabau,
Sumatera Barat

Duku-Bandara
Internasional
Minangkabau

4

2015-2017

2.

KA Bandara Soekarno-Hatta

Batu Ceper-Bandara
Soekarno Hatta

12.1

2015-2017

Penyelesaian KA Bandara Soekarno-Hatta sebenernya sudah tertunda
cukup lama. Pembangunan prasarana ini dilakukan sesuai dengan
Perpres Nomor 83 tahun 2011 oleh PT KAI karena sebelumnya
pembangunan tidak kunjung direalisasikan oleh Pemerintah. Namun, KA
Bandara ini yang sebelumnya ditargetkan selesai oleh KAI pada tahun
2014, mengalami banyak penundaan terutama karena permasalahan
pengadaan lahan. Ke depannya peran optimal Pemerintah Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota diperlukan dalam setiap pekerjaan
pengadaan lahan infrastruktur.
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d.

Era Pembangunan Infrastruktur KA Kecepatan Tinggi
Meski menjadi kontroversi dan mendapat kritisi publik yang cukup
luas, Pemerintah tetap bersikukuh untuk memfasilitasi pembangunan KA
Kecepatan Tinggi/KKT (High Speed Train/HST) di lintas Jakarta-Bandung
dengan mekanisme pendanaan pinjaman dari Tiongkok. KKT ini akan
beroperasi sepanjang 142,3 km, dari stasiun Halim, Jakarta menuju
stasiun Tegal Luar, Bandung dengan kecepatan maksimal 300 km/jam
dan waktu tempuh 35 menit. KKT ini diharapkan oleh Pemerintah dapat
menumbuhkan pengembangan wilayah baru, yaitu kawasan industri di
Karawang dan Kota Baru Walini di Kabupaten Bandung Barat. Proyek
pembangunan KKT ini diklaim sebagai kerjasama yang bersifat “B to B”
(business to business), namun tidak dapat dipungkiri bahwa nuansa
politisnya cukup kental sehingga sebagian pemangku kepentingan dan
Pemerintah terkesan penuh ketergesaan dan serba instan dalam
memberikan “karpet merah” terhadap kehadiran KKT ini. Energi
Pemerintah

seharusnya

lebih

difokuskan

pada

pembangunan

infrastruktur demi pemerataan pembangunan dalam bingkai penguatan
NKRI. Aspek keselamatan, risiko keberlanjutan usaha, dampak atas
lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat serta mitigasi kebencanaan
tetap harus melalui kajian yang matang dan tidak semata hanya
berorientasi kepada pertimbangan investasi, bisnis dan hubungan
antarnegara.
e.

Era Multi-operator
Kehadiran MRT Jakarta, LRT DKI Jakarta, KKT Jakarta-Bandung, KA
Pengangkut Batubara di Kalimantan di masa mendatang yang bukan
dikelola oleh PT KAI, mengindikasikan kembalinya era multioperator
seperti pada masa kolonial Hindia Belanda silam. Hal ini sesuai dengan
kondisi yang diharapkan dapat tercipta melalui Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian untuk meningkatkan kualitas
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layanan perkeretaapian meski belum bisa terwujudkan kompetisi secara
murni karena multioperator tersebut ada pada jenis layanan KA yang
berbeda.

Selain transportasi umum massal seperti Kereta Api sebagimana
tersebut diatas, perlu juga dipikirkan transportasi melalui laut mengingat
Indonesia merupakan negara maritim karena dua pertiga wilayah indonesia
adalah lautan. Indonesia juga merupakan negara kepulauan, lebih dari 17.500
pulau dengan luas lautan 5,8 juta kilometer persegi. Indonesia memiliki
potensi Poros Maritim Dunia dikarenakan letak Indonesia yang berada di
antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Salah satu
target pembangunan nasional Indonesia saat ini ingin menjadi pusat dunia
bidang maritim dengan mengedepankan pengembangan pelabuhan hub
international dan pelabuhan logistik nasional dan internasional serta
pelabuhan kolektor dan distribusi yang efektif dan efisien.
Hampir 300 juta penduduk di Indonesia merupakan target pasar
potensial untuk produk apapun. Tapi layanan pelabuhan hub di ASEAN masih
didominasi oleh Pelabuhan Klan dan Singapura Pelabuhan. Kapasitas
pelabuhan Tanjung Priok (sekitar 4 sd 6 juta teus) sebagai pelabuhan terbesar
di Indonesia baru-baru ini hanya sekitar 1/2 dari Port Klan dan bahkan sekitar
hanya 1/5 dari pelabuhan Singapura (lebih 30 mil teus).
Indonesia memiliki tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dengan
potensi nilai perdagangan 1,5 juta dollar AS per hari, setara dengan sekitar Rp
18 miliar perhari. ShiPeraturan Pemerintahing Lines yang melewati Indonesia
adalah shiPeraturan Pemerintahing lines sangat sibuk. Berdasarkan data
Badan Pangan Dunia (FAO), nilai perekonomian dari laut Indonesia
diperkirakan mencapai 3 triliun dollar AS sampai 5 triliun dollar AS, setara Rp
36.000 triliun sampai Rp 60.000 triliun pertahun. Sangat disayangkan, situasi
lain adalah bahwa port distribusi di wilayah Indonesia juga belum efektif.
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Menurut laporan survei Logistics Performance Index (LPI) tahun 2014,
peringkat Indonesia berada pada posisi 53. Meskipun peringkat ini lebih baik
dari tahun sebelumnya, yaitu pada posisi 59, namun masih jauh jika
dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Singapura di peringkat 5,
Malaysia di peringkat 25, dan Thailand di peringkat 35. Indonesia hanya
berdekatan

dengan

Vietnam,

yaitu

pada

peringkat

48.

Sedangkan

berdasarkan Global Competitiveness Report 2015, infrastruktur Indonesia
berada pada ranking 34 dari 144 negara. Biaya pengiriman logistik di Indonesia
dianggap 4 paling mahal di dunia dan yang paling mahal di ASEAN.
Berlokasi

secara

geografis

diantara international

shiPeraturan

Pemerintahing lines yang sangat sibuk, maka tantangan industri maritim
Indonesia untuk bisa kompetitif dengan negara lain. Apabila level kompetisi
Indonesia belum sekuat untuk bersaing di kawasan reginal ASIA and ASEAN
maka Indonesia bisa konsentrasi pada konektivitas antar-daerah di dalam
wilayah Indonesia sendiri.
Langkah

pemerintah

sekarang

untuk

menjadi

poros

maritim

memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim,
melalui pembangunan tol laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan,
dan pariwisata maritim. Pembangunan maritim pada akhirnya akan membantu
peningkatan efisiensi dan efektivitas pada aktivitas perekonomian yang
berkembang di wilayah darat.
Untuk merealisasikan proyek-proyek tersebut, perlu pengaturan
anggaran dari Kementerian Perhubungan dan Kementrian Keuangan.
Pendanaan proyek tersebut tidak bisa hanya mengandalkan anggaran fiskal,
tahun 2017 perlu memilihkan daftar proyek yang telah direncanakan diatas
untuk

bisa

dikerjasamakan

dengan

mitra

swasta.

Terutama

untuk

pengembangan pelabuhan komersial sebanyak 83 pelabuhan senilai Rp 41,50
triliun. Karena pada saat ada keraguan untuk mengembangkan hub deep
ports di Kuala Tanjung dan Bitung, maka sebaiknya Indonesia fokus pada
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konektivitas maritimeantar daerah dengan mengembangkan profesionalisme
layanan pengelolaan pada pelabuhan-pelabuhan kolektor dan distributor di
daerah-daerah Indonesia.
Lebih jauhnya, beberapa potensi maritim Indonesia yang dapat
dikembangkan, yaitu antara lain dalam bidang wisata maritim, perikanan,
migas/energi, serta industri manufaktur dan galangan kapal. Sektor pariwisata
bahari dan maritim adalah sektor yang cukup murah dan mudah untuk
dikembangkan. Pengembangan sektor pariwisata dapat memberi sumbangan
yang berarti kepada PDB, cadangan devisa, dan lapangan kerja. Selain itu,
industri pariwisata pun merupakan industri yang berkelanjutan (sustainable).
Transportasi yang telah diidentifikasi dalam Nawa Cita, RPJMN, dan
dokumen perencanaan makro pemerintah lainnya, tidak hanya sebagai tulang
punggung perekonomian Indonesia, namun juga sebagai bottleneck efisiensi
yang harus segera diselesaikan. Efisiensi dan competitivenes sistem (termasuk
sarana dan prasarana) transportasi Indonesia sampai dengan 2016 masih
tertinggal dibanding negara lain (termasuk beberapa negara di Asia
Tenggara). Hal ini menyebabkan potensi pertumbuhan perekonomian
Indonesia yang sebenarnya sangat besar, masih belum bergerak dari sekedar
potensi.
Permasalahan dalam membangun transportasi umum massal untuk
mendukung konektivitas antar wilayah dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a.

Transportasi Darat
1.

Konsolidasi transportasi publik menjadi sepenuhnya di bawah kendali
pemerintah, baru terjadi secara parsial di beberapa kota saja,
terutama Jakarta;

2.

Pengembangan dan pengelolaan terminal belum profesional dan
berorientasi interchange yang sesungguhnya. Terminal belum dilihat
sebagai value uplift cocok untuk pengembangan Transit Oriented
Development (TOD).
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3.

Politik anggaran di level pemda maupun pusat, belum sepenuhnya
mencerminkan keberpihakan/subsidi silang antara strategi traffic
management terhadap private transport dengan public transport

4. Belum terjadinya komunikasi yang efisien antar stakeholders terkait
perijinan dan inter-konektifitas
b.

Perkeretaapian
1.

Ketidakmampuan sektor transportasi darat terutama, dalam
menyediakan transportasi barang antar kota, maupun transportasi
publik yang bersifat komuter, telah coba ditangkap oleh sektor
perkeretaapian

untuk

menyediakan

prasarana

dan

sarana

transportasi alternatif. Namun sumber daya yang tersedia hanya
terbatas pada APBN sektor Kereta Api (KA) dan PT KAI, dan keduanya
sudah menemui kejenuhan.
2. Terdapat peningkatan performa operasi perkeretaapian komuter dan
KA bandara, namun perlu ditingkatkan terutama dari aspek
penyediaan kapasitas, ketepatan waktu dan integrase.
3. Masih terbatasnya kewenangan kota metropolitan seperti Jakarta,
Surabaya, dll, dalam mengembangkan sistem perkeretaapian
komuter dan inner-city sesuai kebutuhan dan kemampuannya, karena
masih banyak kewenangan berada di level pemerintahan lintas
wilayah di atasnya (Kemenhub atau provinsi).
4. Belum terjadinya komunikasi yang efisien antar stakeholders terkait
perijinan dan inter-konektifitas
c.

Transportasi Laut
1.

Kurang memadainya jumlah maupun kualitas pelabuhan maupun
pelayaran.

2.

Kurang efisiennya operasional pelabuhan, termasuk dwell time.

3.

Tidak

tersedianya

hubungan

internasional

yang

mampu

menarik traffic ke dalam maupun mendorong ekspor ke luar.
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4.

Belum terjadinya komunikasi yang efisien antar stakeholders terkait
perijinan dan inter-konektivitas.

d. Transportasi Udara
Permasalahan

di

transportasi udara

lebih

banyak

mengenai

ketidakberesan pelayanan penerbangan antara lain:
1.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 130 Tahun 2015 ada
ketentuan denda yang tidak mendasar untuk regulasi itu sendiri. Izin
maskapai asing tidak bisa diselesaikan di dalam negeri jadi harus di
urus ke Singapore baru bisa terbang ke Indonesia. Bagaimana
investor penerbangan masuk ke Indonesia bila regulasi masih sulit.

2.

Peraturan Menteri tentunya bisa diganti setiap ada keperluan
perubahan kondisi pelayanan sedangkan perubahan Undang-Undang
sulit maka perlu didorong adanya perubahan di turunan regulasi atau
aturan pelaksana regulasi walau telah ada perubahan regulasi namun
tetap saja belum menyentuh pokok permasalahan, seperti contoh: di
Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan ada banyak
Peraturan Menteri yang telah dikeluarkan namum belum menyentuh
substansi. Dalam pembuatan Peraturan Menteri atau regulasi
turunan Undang-Undang, publik kini tidak pernah dilibatkan tahutahu sudah disosialisasikan, berarti sudah disahkan yang tidak
mungkin bisa berubah;

3.

Tahun 2015 telah diterbitkan banyak Peraturan Menteri dalam bidang
transportasi. Ada permasalahan disektor pelayanan transportasi
udara. Dalam Peraturan Menteri tersebut berisikan regulasi tentang:
a) Fungsi dan tugas angkutan Udara;
b) Perizinan;
c) Pengoperasian;
d) Keselamatan;
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e) Operasi bandara;
f) Navigasi;
g) SDM Penerbangan, dll.
4.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 160 tahun 2015 tentang
umur pesawat kenyataannya yang sangat mengganggu dalam
spektrum komersial, seperti contoh: umur pesawat penumpang 10 –
20 tahun dan pesawat cargo 15 – 30 tahun, kenyataan bisa 25 – 40
tahun;

5.

Sejak 2009 hingga kini telah terjadi 17 kecelakaan pesawat, bisa juga
banyaknya

kecelakaan

ini

disebabkan

oleh

lemahnya

regulasinya. Kemenhub yang lemah ada di biro hukum nya karena
pembuatan PM-PM banyak yang kurang. Belum ada aturan
bagaimana bila terjadi sabotase (pembajakan)?;
6.

Demikian juga regulasi operasi bandara, apa hubungannya sewa
kantor di bandara, fee dll diatur oleh Peraturan Menteri
Perhubungan. Dalam operasi bandara sebenarnya semua tanggung
jawab pengelola bandara (PT AP), sebagai contoh: Pertamina bila
akan mengisi avtur pesawat mengapa harus membayar masuk
bandara? Sehingga berakibat harga avtur kita lebih mahal dari
bandara luar negeri. Dalam hal ini Peraturan Menteri Perhubungan
sangat lemah iklim usaha penerbangan;

7.

Bagaimana mekanisme penyusunan Peraturan Menteri? Seharusnya
publik dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Menteri. Sebelum
mengeluarkan Peraturan Menteri, idealnya ada forum terlebih
dahulu. KNKT dan biro hukum harus dilibatkan. Proses konsultasi
minimal 2 x sebelum mengeluarkan Peraturan Menteri;

8. Open

Sky yang

perlu

didukung

dengan

peningka-

tan competitiveness prasarana dan sarana;
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9. Belum maksimalnya traffic dari international flights dengan belum
terhubungnya

bandara

dengan

destinasi-destinasi

potensial

(misalnya kawasan wisata);
10. Belum terjadinya komunikasi yang efisien antar stakeholders terkait
perijinan dan inter-konektifitas

Pembangunan transportasi massal saat ini sudah seharusnya menjadi
prioritas utama disetiap kota di Indonesia. Salah satu bentuk transportasi
massal yang sudah dibangun dan dapat lebih dimaksimalkan untuk mengatasi
kemacetan kendaraan bermotor adalah dengan bus transjakarta ataupun bus
rapid transit yang sudah juga mulai dikembangkan dibeberapa kota di
Indonesia. Contoh di wilayah Jabodetabek ada 9 sistem transportasi massal
yang dikembangkan, yaitu Light Rail Transit (LRT) dikembangkan di Pemprov
DKI Jakarta, LRT oleh Kementerian Perhubungan, LRT oleh Jababeka, Mass
Rapid Transit (MRT), Kereta Api Bandara, Kereta Api Cepat, Automatic People
Mover System (APMS), Commuter Line, dan Bus Rapid Transit (BRT). Dengan
memaksimalkan penggunaan transportasi massal ini, diharapkan nantinya
penggunaan kendaraan bermotor pribadi baik itu mobil dan motor dapat
berkurang. Dampaknya ialah penghematan penggunaan BBM (bahan bakar
minyak) dan juga menjadikan udara makin bersih, serta kesejahteraan kota
akan makin meningkat. Hal ini tentu saja butuh suatu kebijakan publik yang
tepat, tegas dan konsisten dari pemerintah.
Kebijakan terkait transportasi massal sudah banyak dikeluarkan
antara lain: Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkuta Jalan; Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal; namun dalam implementasinya masih banyak permasalahan yang
dihadapi misalnya: pelanggaran terhadap pasal 138 ayat (3) Undang-Undang
nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan
angkutan umum dan atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan
14

bermotor umum; kemudian pelanggaran terhadap pasal 139 ayat (4) yang
menyatakan penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan; pelanggaran terhadap
pasal 173 ayat (1) tentang angkutan jalan mensyaratkan perusahaan angkutan
umum yang menyelenggarakan angkutan dan atau barang wajib memiliki izin
penyelenggaran angkutan; pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (2) UndangUndang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang menyatakan
penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan
hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik
Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang undang. Dari permasalahan
tersebut diatas, maka BPHN perlu untuk melakukan analisis dan evaluasi
hukum dalam rangka Pembangunan Transportasi Umum Massal.

B. Permasalahan
Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa
permasalahan yang di identifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis
dan evaluasi hukum dalam rangka Pembangunan Transportasi Umum Massal,
adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:
1.

Apakah materi muatan peraturan perUndang-Undangan yang terkait
dengan Pembangunan Transportasi Umum Massal sudah sesuai
dengan jenis dan hierarkinya?

2.

Apakah rumusan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang
terkait Pembangunan Transportasi Umum Massal telah dirumuskan
secara jelas?

3.

Bagaimana penilaian kesesuaian materi muatan peraturan perUndangUndangan yang terkait Pembangunan Transportasi Umum Massal,
dengan asas materi muatan perUndang-Undangan?
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4.

Apakah ada potensi disharmoni ketentuan peraturan perUndangUndangan yang terkait dengan Pembangunan Transportasi Umum
Massal?

5.

Apakah implementasi peraturan perUndang-Undangan yang terkait
dengan Pembangunan Transportasi Umum Massal sudah efektif?

C. Tujuan Kegiatan
Kegiatan analisis dan evaluasi hukum dalam rangka Pembangunan
Transportasi Umum Massal ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:
1.

Menilai kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan
perUndang-Undangan yang terkait dengan Pembangunan Transportasi
Umum Massal.

2.

Menganalisis kejelasan rumusan ketentuan peraturan perUndangUndangan yang terkait dengan Pembangunan Transportasi Umum
Massal.

3.

Menilai kesesuaian antara peraturan perUndang-Undangan yang terkait
dengan Pembangunan Transportasi Umum Massal , dengan asas materi
muatan peraturan perUndang-Undangan.

4.

Menilai peraturan perUndang-Undangan terkait
Transportasi Umum Massal

Pembangunan

yang berpotensi tumpang tindih atau

disharmoni.
5.

Menganalisis efektivitas implementasi peraturan perUndang-Undangan
terkait dengan Pembangunan Transportasi Umum Massal.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi
Obyek analisis dan Evaluasi hukum dilakukan terhadap peraturan
perUndang-Undangan yang terkait dengan Pembangunan Transportasi Umum
Massal, yang dimaksudkan dengan Transportasi (angkutan) umum massal
adalah mobil bus yang berkapasitas angkut massal; lajur khusus, trayek
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angkutan tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal, dan angkutan
pengumpan.4
Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan terhadap peraturan
perUndang-Undangan dari mulai Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PERATURAN
PEMERINTAH), Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang terkait dan
dianalisis menggunakan Metode yang disebut 5 Dimensi. Berikut hasil
inventarisasi Peraturan PerUndang-Undangan (PUU) sebagai berikut :
No

UNDANG-UNDANG

1

Undang-Undang Nomor
Tahun 2004 Tentang Jalan

2

Undang-Undang
Nomor
23 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 UndangTahun
2007
Tentang Undang Dasar Negara Republik
Perkeretaapian
indonesia Tahun 1945

3

Undang-Undang
Nomor
25 Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1),
Tahun 2007 Tentang Penanaman Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5),
Modal
Pasal 20 serta Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945

4

Undang-Undang Nomor 26 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A
Tahun 2007 Tentang Penataan serta Pasal 33 ayat (3) UndangRuang
Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945

5

Undang-Undang
Nomor
17 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),
Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Pasal 25A dan Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik

4

DASAR HUKUM
38 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33
ayat (3), Pasal 34 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945

Lihat pasal 158 UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

17

indonesia Tahun 1945

6

Undang-Undang Nomor 43 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A
Tahun 2008 Tentang Wilayah Undang-Undang Dasar Negara
Negara
Republik indonesia Tahun 1945

7

Undang-Undang Nomor 1 Tahun Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1)
2009 Tentang Penerbangan
dan ayat (2), Pasal 25A dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara
Republik indonesia Tahun 1945

8

Undang-Undang
Nomor
22 Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (1) dan ayat (2) Undang-Undang
dan Angkutan Jalan
Dasar Negara Republik indonesia
Tahun 1945

9

Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi
Pembangunan
untuk
Kepentingan Umum

10

Undang-Undang
Nomor
23 Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1),
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal
Daerah
18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20,
Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E
ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik indonesia Tahun
1945

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat
(2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1),
Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal
28J ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3)
dan ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik indonesia Tahun
1945 dan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar
Pokok-Pokok
Agraria
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2034)

18

11

Undang-Undang
Nomor
32 Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal
Tahun 2014 Tentang Kelautan
25A, dan Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945

12

Undang-Undang Nomor 2 Tahun Pasal 20 dan Pasal 21 Undang2017 Tentang Jasa Kontruksi
Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945

No

PERATURAN PEMERINTAH

DELEGASI UNDANG-UNDANG

13

Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2000 Tentang Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1995 tentang
Angkutan Udara

Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat(2),
Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (2),
Pasal 43 ayat (2) Pasal 44 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 15 tahun
1992 Tentang Penerbangan

14

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Pasal 25 Undang-Undang Nomor 15
Tahun
2001
Tentang Tahun 1992 Tentang Penerbangan
Kebandarudaraan

15

Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun
2009
Tentang
Penyelenggaraan
Perkeretaapian

16

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Pasal 12, Pasal 16, Pasal 34, Pasal 53,
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Pasal 58, Pasal 64, Pasal 66, Pasal
dan Angkutan Kereta Api
83, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 97,
Pasal 113, Pasal 115,Pasal 126, Pasal
129,Pasal 138, Pasal 146, Pasal 150,
Pasal 156, Pasal 160, Pasal 163,
Pasal 165, dan Pasal 171 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2007
tentang Perkeretaapian.

Pasal 12, Pasal 16, Pasal 34, Pasal 53,
Pasal 58, Pasal 64, Pasal 66, Pasal
83, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 97,
Pasal 113, Pasal 115, Pasal 117, Pasal
119, dan Pasal 174 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian

19

17

Peraturan Pemerintah Nomor 4
tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha Dan Peran Masyarakat
Jasa Kontruksi

Pasal 7, Pasal 10 , Pasal 21, Pasal 34,
Pasal 35 ayat 6 dan Pasal 42 ayat 3
Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1999 Tentang Jasa Kontruksi

18

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Pasal 177, Pasal 183 ayat (2), Pasal
Tahun
2010
tentang 184, Pasal 186 ayat (2), Pasal 196,
Kenavigasian
dan Pasal 206 ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran

19

Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun
2010
tentang
Perlindungan
Lingkungan
Maritim

Pasal 232, Pasal 238, Pasal 240, dan
Pasal 243 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran

20

Peraturan Pemerintah Nomor 92
Tahun 2010 tentang Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun
2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi

Pasal 7, Pasal 10 , Pasal 21, Pasal 34,
Pasal 35 ayat 6 dan Pasal 42 ayat 3
Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1999 Tentang Jasa Kontruksi

21

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Pasal 232, Pasal 238, Pasal 240, dan
Tahun 2011 tentang Angkutan Pasal 243 ayat (2) Undang-Undang
Multimoda
Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran

22

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

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

20

23

Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2012 tentang Sumber
Daya
Manusia
di
bidang
Transportasi

Pasal 117 Undang-Undang Nomor
23
Tahun
2007
tentang
Perkeretaapian, Pasal 268 dan
Pasal 338 Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
Pasal 255 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, dan
Pasal 381 sampai dengan Pasal
395 Undang-Undang Nomor 1
Tahun
2009
tentang
Penerbangan.

24

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Pasal 48 ayat (4), Pasal 50 ayat (4),
Tahun 2012 tentang Kendaraan
Pasal 51 ayat (6), Pasal 56, Pasal 57
ayat (4), Pasal 59 ayat (6), Pasal
60 ayat (6), Pasal 61 ayat (4),
dan Pasal 76 ayat (5) Undang–
Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

25

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Pasal 137 ayat (5), Pasal 150, Pasal
Tahun 2014 tentang Angkutan 172, Pasal 185 ayat (2), Pasal 198
Jalan
ayat (3), Pasal 242 ayat (3), dan
Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

26

Peraturan Pemerintah Nomor 64
Tahun 2015 tentang Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan

Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal
99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2),
Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran

27

Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun
1945,
Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
21

2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembaran Negara
Jasa Konstruksi
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3833)
28

Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2016 tentang Perubahan
Ketiga
Atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun
1945,
Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3833)

PERATURAN PRESIDEN

DELEGASI
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Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor
36
Tahun
2005
tentang
Pengadaan
Tanah
Bagi
Pelaksanaan
Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun
1945,
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok
agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 2043)

30

Peraturan Presiden Nomor 40
Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor
71
Tahun
2012
tentang
Penyelenggaraan
Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi
Pembangunan
Untuk
Kepentingan Umum

22

31

Peraturan Presiden Nomor 99
Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan
Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi
Pembangunan
Untuk
Kepentingan Umum

32

Peraturan Presiden Nomor 30
Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan
Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi
Pembangunan
Untuk
Kepentingan Umum

33

Peraturan Presiden Nomor 103
Tahun 2015 tentang Badan
Pengelola Transportasi Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, Dan
Bekasi

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, , Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4444),
Undang-Undang Nomo 23 Tahun
2007
tentang
Perkeretaapian
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun2007 Nomor 65,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4722)

34

Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun
2015
tentang
Penyelenggaraan
Kewajiban
Pelayanan Publik

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, , Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 64,
Tambahan
Lembaran
Negara
23

Republik Indonesia Nomor 4849)
35

Peraturan Presiden Nomor 148
Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat
Atas
Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang
Penyelenggaraan
Pengadaan
Tanah
Bagi
Pembangunan
Untuk
Kepentingan Umum

Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi
Pembangunan
Untuk
Kepentingan Umum

PERATURAN MENTERI

DASAR HUKUM MENGINGAT

36

Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 38 Tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tarif Jasa Pelabuhan Pada
Pelabuhan
Penyeberangan
Lintas Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran, UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997
tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak,
Peraturan
Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2001 Tentang
Kepelabuhan

37

Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 6 Tahun 2010
tentang
Cetak
Biru
Pengembangan
Transportasi
Penyeberangan Tahun 2010-2030

Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 31 Tahun 2006 Tentang
Pedoman dan Proses Perencanaan
di
Lingkungan
Departemen
Perhubungan, Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2010, Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5533)

24

38

Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 15 Tahun 2010
tentang Cetak Biru Transportasi
Antarmoda/Multimoda
Tahun
2010-2030

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Nasional
Tahun
2005-2025,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
,
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 10A,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4421)

39

Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 83 Tahun 2010
tentang Panduan Pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastuktur Transportasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4421), UndangUndang Nomor 23 Tahun 2007
Tentang Perkeretaapian, UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang
Penataan
Ruang,
Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4405)

25

E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum
Analisis dan evaluasi hukum dalam rangka Pembangunan Transportasi
Umum Massal dilakukan dengan menggunaan metode yuridis normatif.
Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder,
berupa peraturan perudang-undangan dan dokumen hukum lainnya, dan
hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan
masalah yang diidentifikasi.
Pengumpulan data dalam analisis dan evaluasi dilakukan dengan
menggunakan studi kepustakaan, yang sumber bahannya diperoleh dari:
1.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa
UUD NRI Tahun 1945, peraturan perUndang-Undangan, Putusan
Mahkamah Konstitusi serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan
dengan Pembangunan Transportasi Umum Massal.

2.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer seperti risalah sidang, dokumen penyusunan peraturan
yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil penelitian, kajian, jurnal
dan hasil pembahasan dalam berbagai media yang terkait dengan
Pembangunan Transportasi Umum Massal.

3.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, seperti kamus
hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk
melengkapi data penelitian.
Untuk mendukung analisis terhadap data sekunder maka kegiatan

analisis dan evaluasi hukum ini juga dilengkapi dengan diskusi (focus group
discussion/FGD), rapat dengan Narasumber dan pemangku kepentingan. Selain
itu, juga sudah dilaksanakan Diskusi Publik di Provinsi Maluku Utara pada
tanggal 17 s/d 19 Mei 2017, dalam rangka mempertajam analisis. Instrumen
Analisis dan Evaluasi empiris berupa matriks masalah-masalah yang terkait
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dengan efektifitas pelaksanaan Peraturan PerUndang-Undangan yang meliputi
aspek SDM, Sarana Prasarana, Penegakan Hukum, aspek budaya hukum, dll.
Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perUndangUndangan dilakukan berdasarkan lima dimensi, yaitu :
1.

Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi peraturan perUndangUndangan;
Peraturan perUndang-Undangan harus benar-benar memperhatikan
materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan
perUndang-Undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk
memastikan bahwa peraturan perUndang-Undangan dimaksud sudah
sesuai dengan hierarki peraturan perUndang-Undangan. Bahwa norma
hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam
pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber
dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi
berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi,
demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat
ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (grundnorm).
Peraturan perUndang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih
tinggi (lex superioriderogat legi inferior). Dalam sistem hukum
Indonesia peraturan perUndang-Undangan juga disusun berjenjang
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
Dimensi penilaian ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa materi
muatan yang terdapat di dalam masing-masing jenis peraturan
perUndang-Undangan

seharusnya

dapat

dibedakan.

Misalnya,

perbedaan tersebut dilihat dari cara perumusan normanya pada
masing-masing jenis peraturan peraturan perUndang-Undangan.
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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. Dimensi penilaian ini ingin mereduksi peraturan perUndangUndangan yang norma aturannya tidak sesuai dengan jenis dan
hierarkinya. Dengan kata lain, dimensi penilaian ini ingin mengevaluasi
kelayakan suatu pengaturan yang dituangkan dalam suatu jenis
peraturan perUndang-Undangan tertentu.
2.

Kejelasan Rumusan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan;
Setiap peraturan perUndang-Undangan harus disusun sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan perUndang-Undangan, yang
memperhatikan: sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan,
penggunaan bahasa peraturan perUndang-Undangan yang lugas dan
pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, pembakuan
makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten,
pemberian definisi atau batasan artian secara cermat, sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

3.

Penilaian terhadap Kesesuaian Materi Muatan Peraturan PerUndangUndangan;
Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perUndangUndangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
Asas materi muatan meliputi:
1) Pengayoman
Materi

muatan

peraturan

berfungsimemberikan

perUndang-Undangan

perlindungan

untuk

harus

ketentraman

masyarakat.
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2) Kemanusiaan
Setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan harus
mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia
serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk
Indonesia secara proporsional.
3) Kebangsaan
Setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan harus
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk
dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
4) Kekeluargaan
Setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan harus
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.
5) Kenusantaraan
Setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi
muatan peraturan perUndang-Undangan yang dibuat di daerah
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
6) Bhineka Tunggal Ika
Materi

muatan

memperhatikan

peraturan
keragaman

perUndang-Undangan
penduduk,

agama,

suku

harus
dan

golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7) Keadilan
Setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga
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negara.
8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan tidak boleh
memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar
belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau
status sosial.
9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
Setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan harus
dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan
kepastian hukum.
10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan
Setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan
negara.
4.

Potensi Disharmoni Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan
Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk
mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan,
2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

5.

Efektivitas Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan
Setiap

pembentukan

peraturan

perUndang-Undangan

harus

mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna
dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan
peraturan perUndang-Undangan yang baik yang tercantum dalam
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu
dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu
peraturan perUndang-Undangan sesuai dengan yang diharapkan.
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Pengujian ini perlu didukung dengan data empiris yangterkait dengan
implementasi peraturan perUndang-Undangan tersebut.

G. Jadwal Kegiatan

Nomor

Bulan

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

Kegiatan
A.

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

1.

Pokja Analisis dan
Evaluasi Hukum Dalam
Rangka Pembangunan
Transportasi Umum
Massal
(a)
Rapat
Pengarahan
(b)
Rapat Pokja (1)
(c) Rapat
Narasumber(1)
(d)
Rapat Pokja (2)
(e)
Rapat
Narasumber(2)
(f) FGD di Jakarta
(g)

Rapat Pokja (3)

(h)
Diskusi Publik di
Daerah
(i) Rapat
Narasumber(3)
(j) Penyusunan
Laporan Hasil
Analisis dan Evaluasi
Hukum
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BAB II
KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penilaian ketepatan jenis peraturan ditinjau dari berbagai sudut pandang,
yaitu dimulai dari namanya, politik hukumnya, dasar hukumnya, maupun dari
materi muatannya. Penamaan suatu peraturan perUndang-Undangan seharusnya
mencerminkan materi muatannya.

Hal ini juga dijelaskan dalam Lampiran II

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan, petunjuk Nomor 3 (tiga). 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 Peraturan PerUndangUndangan dimaksud. Dengan demikian dapat dianalisis apakah materi muatan
yang tercantum dalam ketentuan pasal sudah sejalan dengan arah yang ingin
dicapai.
Analisis juga ditinjau dari dasar hukum yang mengamanatkan dibentuknya
suatu Peraturan PerUndang-Undangan.

Pada dasarnya Undang - Undang

merupakan pelaksanaan dari amanat atau penjabaran dari ketentuan pasal dalam
Undang - Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan

Pemerintah pelaksanaan amanat atau menjalankan ketentuan pasal dalam
Undang - Undang,

Peraturan Presiden pelaksanaan amanat atau penjabaran

ketentuan pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dan/atau dalam
rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan
Peraturan Menteri pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam
Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dapat pula
mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UndangUndang, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif
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(petunjuk Nomor 211 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan). Pada bagian dasar hukum dalam
suatu

Peraturan

PerUndang-Undangan,

memuat

dasar

kewenangan

pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (dasar hukum formil) dan
Peraturan PerUndang-Undangan yang secara materiil dirujuk dalam membentuk
Peraturan PerUndang-Undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil). Suatu norma
yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi,
norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih
tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat
ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (Grundnorm). Dengan
mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dapat dianalisis apakah materi muatan
dalam suatu Peraturan PerUndang-Undangan tersebut sesuai dengan tingkat
hierarkinya. Dengan demikian, materi muatan masing - masing hierarki dapat
dibedakan, perbedaan tersebut dilihat dari cara perumusan normanya pada
masing-masing jenis peraturan perUndang-Undangan. Norma dalam peraturan
perUndang-Undangan pada jenjang yang semakin ke atas, maka seharusnya
semakin abstrak, begitu juga sebaliknya. Norma dalam peraturan perUndangUndangan pada jenjang yang semakin ke bawah mudah dilaksanakan, begitu juga
sebaliknya.
Pokja Analisis dan Evaluasi hukum pembangunan transportasi umum massal
telah menginventarisasi sejumlah 37 peraturan perUndang-Undangan, yang terdiri
dari 12 Undang-Undang; 16 Peraturan Pemerintah; 5 Peraturan Presiden; dan 4
Peraturan Menteri. Dari 12 Undang-Undang, terdapat 4 Undang-Undang yang
terkait langsung dan 8 Undang-Undang yang tidak terkait langsung.

NO
1.

PUU

ANALISIS

A. Analisis terhadap “nama” Undang-Undang:
Undang-Undang
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UndangNomor 22 Tahun
Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan
2009 tentang Lalu
bahwa nama PUU menggunakan kata atau
Lintas dan Angkutan
frasa, yang secara esensial maknanya telah
Jalan
mencerminkan isi dari PUU itu sendiri.
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Sebagai bagian dari sistem transportasi
nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
harus dikembangkan potensi dan perannya
untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan,
ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan
dalam rangka mendukung pembangunan
ekonomi
dan
pengembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah,
serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Ditinjaudari namanya “Sistem Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan” dapat diasumsikan bahwa
Undang-Undang ini berisi tentang segala
sesuatu yang mengatur perihal lalu lintas dan
angkutan jalan. Maka berdasarkan analisis
terhadap nama, maka PUU ini sudah tepat
menjadi Undang-Undang.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat
Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan 2 (dua)
pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu:
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:
- Pasal 5 ayat (1)
Penyebutan pasal ini adalah untuk
menunjukkan
bahwa
pembentgukan
Undang-Undang
ini
dibentuk
oleh
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat.
Sebagaimana
dimaksud
asas
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang
12 Tahun 2011, dalam hal ini Presiden sebagai
kepala pemerintahan (landasan formil);
- Pasal 20 ayat (1) dan (2)
Pada dasarnya penyebutan pasal 20 adalah
sama maknanya dengan penyebutan Pasal 5
ayat (1), yaitu untuk memenuhi asas
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
34

tepat (Pasal 5 huruf b Undang-Undang
12/2011). (Landasan formil)
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah
pengaturan):
Politik hukum Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dapat ditinjau dari konsideran
menimbang dan/atau penjelasan umum nya.
Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan:
- Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
mempunyai peran strategis dalam
mendukung pembangunan dan integrasi
nasional sebagai bagian dari upaya
memajukan
kesejahteraan
umum
sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
- Sebagai bagian dari sistem transportasi
nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
harus
dikembangkan
potensi
dan
perannya untuk mewujudkan keamanan,
kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas
dan Angkutan Jalan dalam rangka
mendukung pembangunan ekonomi dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi,
otonomi
daerah,
serta
akuntabilitas penyelenggaraan negara.
- Pembagian
kewenangan
pembinaan
tersebut dimaksudkan agar tugas dan
tanggung jawab setiap pembina bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat
lebih jelas dan transparan sehingga
penyelenggaraan
Lalu
Lintas
dan
Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan
selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien,
serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
mempunyai tugas melakukan koordinasi
antarinstansi
penyelenggara
yang
memerlukan
keterpaduan
dalam
merencanakan
dan
menyelesaikan
masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
sedangkan keanggotaan forum tersebut
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-

-

terdiri
atas
unsur
pembina,
penyelenggara,
akademisi,
dan
masyarakat.
Dana Preservasi Jalan hanya digunakan
khusus untuk kegiatan pemeliharaan,
rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan, yang
pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan
prinsip
berkelanjutan,
akuntabilitas,
transparansi,
keseimbangan,
dan
kesesuaian.
Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu
Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya
ke depan diarahkan pada penanggulangan
secara komprehensif yang mencakup
upaya
pembinaan,
pencegahan,
pengaturan, dan penegakan hukum.

Kesimpulan analisis:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tepat
dituangkan dalam jenis Undang-Undang.
2.

A. Analisis terhadap “nama” Undang-Undang:
Undang-Undang
Dalam petunjuk Nomor 3 lampiran II UndangNomor 38 Tahun
Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan
2004 tentang Jalan
bahwa nama PUU dibuat secara singkat
dengan hanya menggunakan 1(satu) kata atau
frasa yang secara essensial maknanya telah
dan mencerminkan isi dari PUU itu sendiri.
Ditinjaud ari namanya’ Jalan” dapat
dasumsikan bahwa Undang-Undang ini berisi
tentang peranan jalan sebagai bagian dari
sistem
transportasi
nasional.
Maka
berdasarkan analisis terhadap nama, maka
PUU ini sudah tepat menjadi Undang-Undang.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
 Pasal 5 ayat (1):
Penyebutan pasal ini adalah untuk
menunjukan
bahwa
pembentukan
Undang-Undang ini dibentuk oleh
kelembagaan atau pejabat pembentuk
yang tepat (asas kelembagaan atau
pejabat
pembentuk
yang
tepat,
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sebagaimana Pasal 5 huruf b UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011), dalam hal
ini Presiden sebagai kepala pemerintahan.
(landasan formil)
 Pasal 20
Pada dasarnya penyebutan pasal 20
adalah
sama
maknanya
dengan
penyebutkan Pasal 5 (1), yaitu untuk
menenuhi asas kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).
Namun seharusnya pasal 20 tidak
disebutkan secara utuh, melainkan hanya
ayat (1) yang terkait dengan ketepatan
kelembagaan
pembentuk.
(landasan
formil)
 Pasal 33 ayat (3)
Baik dari segi isi, sejarah penyantuman
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 sebesarbesarnya 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 UndangUndang. (lihat contoh kasus JR UndangUndang 7/2004 ttg SDAir, Putusan MK
Nomor 85/PUU-XI/2013 hlm. 131-145) juga
membahas dan menafsirkan ayat (1) dan
(2) dan (4), walaupun Undang-Undang ini
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hanya menggunakan ayat (3) dan (5)
sebagai landasan hukumnya).
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 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 Undang-Undang
tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD NRI
Tahun 1945 sebagai dasar hukum
pembentukannya. Beberapa unsur yang
hrs ada ketika suatu Undang-Undang yang
menyatakan dirinya sebagai pengaturan
lebih lanjut Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
dapat disebutkan sbb:
 Adanya cabang-cabang produksi
yang menguasai hajat hidup org
banyak, yang harus dikuasai oleh
negara;
 Adanya
pembatasan
hak2
individual/swasta
untuk
kepentingan
kolektif,
dalam
mencapai
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;
yang ingin diatur dengan prinsip2
demokrasi ekonomi.
Dalam konteks Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2004 tentang Jalan, unsur-unsur
tersebut terdapat dalam substansi
pengaturan Jalan.
 Pasal 34 ayat (3)
Penyebutan pasal ini adalah untuk
menunjukkan
bahwa
negara
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bertanggungjawab
atas
penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
umum yang layak. Menyimak frasa dari
pasal ini maka pembangunan jalan yang
layak merupakan tanggung jawab mutlak
dari negara untuk menyediakannya,
karena jalan sebagai salah satu prasarana
transportasi yang penting.
(landasan
materiil)
C. Analisis terhadap politik Hukum (arah
pengaturan):
Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa
Jalan merupakan salah satu sarana
transportasi yang merupakan urat nadi
kehdupan masyarakat yang mempunyai
peranan penting untuk mewujudkan sasaran
pembangunan
seperti
pemerataan
pembangunan
dan
hasil-hasilnya,
pertumbuhan ekonomi, dan perwujduan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pengaturan mengenai jalan ini diarahkan pada
adanya jaminan pemeuhan kebutuhan
masyarakat atas angkutan barang dan jasa
(orang)
yang
aman,
nyaman,
dan
berdayaguna yang dirasakan manfaatkan bagi
masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang
kekuasanan
pemerintahan
negara
mempunyai kewenangan menyelenggarakan
jalan.
Dari penjelasan umum ini dapat tersajikan
dengan jelas, bahwa kebutuhak pengaturan
mengenai jalan sangat penting, sehingga
tepat jika dituangkan dalam PUU jenis
Undang-Undang.
Kesimpulan Analisis:
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
jalan sangat tepat dituangkan dalam jenis
Undang-Undang. Karena jalan merupakan
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fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab
mutlak dari negara, sehingga sangat tepat
dituangkan dalam Undang-Undang.
3.

A. Analisis terhadap “nama” Undang-Undang:
Undang-Undang
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UndangNomor 23 Tahun 2007
Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan
tentang
bahwa nama PUU menggunakan kata atau
Perkeretaapian
frasa, yang secara esensial maknanya telah
mencerminkan isi dari PUU itu sendiri.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007
tentang Perkeretaapian.
Perkeretaapian mempunyai arti:
Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem
yang terdiri atas prasarana, sarana, dan
sumber daya manusia, serta norma, kriteria,
persyaratan,
dan
prosedur
untuk
penyelenggaraan transportasi kereta api.
Artinya bahwa Undang-Undang ini mengatur
masalah dari angkutan kereta api, tarif
angkutan, tanggung jawab penyelenggaraan,
sarana prasarana, hak & kewajiban serta
wewenang penyelenggaraan perkeretaapian,
masalah ganti rugi, samai dengan asuransi.
Dari uraian tersebut diatas pengertian
perkeretaapian mempunyai makna yang sangat
luas, jadi penamaan perkeretaapian sudah tepat
untuk jenis Undang-Undang.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat
Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian, disebutkan 2 (dua) pasal
UUD NRI Tahun 1945, yaitu: Pasal 5 ayat (1)
dan Pasal 20.
- Pasal 5 (1)
Penyebutan pasal ini adalah untuk
menunjukan bahwa pembentukan Undang40

Undang ini dibentuk oleh kelembagaan atau
pejabat pembentuk yang tepat (asas
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat,sebagaiman Pasal 5 huruf b UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011), dalam hal ini
Presiden sebagai kepala pemerintahan.
(landasan formil)
- Pasal 20
Pada dasarnya penyebutan pasal 20 adalah
sama maknanya dengan penyebutkan Pasal
5 (1), yaitu untuk menenuhi asas
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat (Pasal 5 huruf b Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011). Namun seharusnya
pasal 20 tidak disebutkan secara utuh,
melainkan hanya ayat (1) yang terkait
dengan
ketepatan
kelembagaan
pembentuk. (landasan formil)
Tidak ada pendelegasian baik dari UUD NRI
Tahun 1945 maupun Undang-Undang lain, tetapi
karena
transportasi
ini
mendukung
pertumbuhan
ekonomi
maka
didalam
konsideran mengingat perlu ditambah Pasal 33
UUD NRI Tahun 1945.
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah
pengaturan):
Politik hukum Undang-Undang Nomor 23
tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dapat
ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau
penjelasan umum nya.
Dalam
konsideran
Undang-Undang
Perkeretaapian, tujuan dari pengaturan ini
adalah:
- Bahwa transportasi mempunyai peranan
penting dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi, pengembangan wilayah dan
pemersatu wilayah Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
dalam
rangka
mewujudkan Wawasan Nusantara, serta
memperkukuh ketahanan nasional dalam
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-

usaha
mencapai
tujuan
nasional
berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Bahwa perkeretaapian sebagai salah satu
moda
transportasi
dalam
sistem
transportasi nasional yang mempunyai
karakteristik pengangkutan secara massal
dan keunggulan tersendiri, yang tidak
dapat dipisahkan dari moda transportasi
lain, perlu dikembangkan potensinya dan
ditingkatkan
peranannya
sebagai
penghubung wilayah, baik nasional
maupun internasional, untuk menunjang,
mendorong,
dan
menggerakkan
pembangunan
nasional
guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Sedangkan
di
penjelasan
umumnya
menggambarkan
betapa
pentingnya
transportasi jenis ini bagi masyarakat:
Perkeretaapian sebagai salah satu moda
transportasi memiliki karakteristik dan
keunggulan khusus, terutama dalam
kemampuannya untuk mengangkut, baik
orang maupun barang secara massal,
menghemat
energi,
menghemat
penggunaan ruang, mempunyai faktor
keamanan yang tinggi, memiliki tingkat
pencemaran yang rendah, serta lebih efisien
dibandingkan dengan moda transportasi
jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk
daerah yang padat lalu lintasnya, seperti
angkutan perkotaan. Dengan keunggulan
dan karakteristik perkeretaapian tersebut,
peran
perkeretaapian
perlu
lebih
ditingkatkan
dalam
upaya
pengembangansistem transportasi nasional
secara terpadu. Untuk itu, penyelenggaraan
perkeretaapian yang dimulai dari pengadaan,
pengoperasian,
perawatan,
dan
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pengusahaan perlu diatur dengan sebaikbaiknya sehingga dapat terselenggara
angkutan kereta api yang menjamin
keselamatan, aman,nyaman, cepat, tepat,
tertib, efisien, serta terpadu dengan
modatransportasi lain. Dengan demikian,
terdapat keserasian dan keseimbangan
beban antarmoda transportasi yang mampu
meningkatkanpenyediaan jasa angkutan bagi
mobilitas angkutan orang dan barang.
Dari konsideran dan penjelasan umum
Undang-Undang ini dapat tersajikan dengan
jelas, bahwa kebutuhan pengaturan
mengenai Perkeretaapian sangat penting
dan sudah tepat dituangkan dalam jenis
Undang-Undang.
Kesimpulan analisis:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian, sudah tepat dituangkan dalam
jenis Undang-Undang.
4.

A. Analisis terhadap “nama” Undang-Undang:
Undang-Undang
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UndangNomor 1 Tahun 2009
Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan
tentang Penerbangan
bahwa nama PUU menggunakan kata atau
frasa, yang secara esensial maknanya telah
mencerminkan isi dari PUU itu sendiri.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan:
Arti dari Penerbangan adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah
udara, pesawat udara, bandar udara,
angkutan udara, navigasi penerbangan,
keselamatan, dan keamanan, lingkungan
hidup, serta fasilitas penunjang, dan fasilitas
umum lainnya.
Dari pengertian tersebut tercermin bahwa di
dalam Undang-Undang ini akan mengatur
begitu luas karena peran dan fungsi
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penerbangan yang sangat penting saat ini
terutama ditinjau dari segi politik, ekonomi
dan kedaulatan Negara.
Tecermin dalam:
- Pasal 4 ruang lingkup :a. semua kegiatan
penggunaan wilayah udara, navigasi
penerbangan, pesawat udara, bandar
udara, pangkalan udara, angkutan udara,
keselamatan dan keamanan penerbangan,
serta fasilitas penunjang dan fasilitas
umum lain yang terkait, termasuk
kelestarian lingkungan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; b. semua
pesawat udara asing yang melakukan
kegiatan dari dan/atau ke wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan c.
semua pesawat udara Indonesia yang
berada di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
- Pasal 5 Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif
atas wilayah udara Republik Indonesia.
- Pasal 6 Dalam rangka penyelenggaraan
kedaulatan negara atas wilayah udara
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Pemerintah melaksanakan wewenang dan
tanggung jawab pengaturan ruang udara
untuk
kepentingan
penerbangan,
perekonomian nasional, pertahanan dan
keamanan negara, sosial budaya, serta
lingkungan udara.
Jadi sudah tepat apabila diatur atau materi
muatannya diatur dalam jenis UndangUndang.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat
Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan ada 4 (empat) Pasal UUD NRI
Tahun 1945 yaitu:
- Pasal 5 ayat (1),
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-

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 25A, dan
Pasal 33

- Pasal 5 (1)
Penyebutan pasal ini adalah untuk
menunjukan bahwa pembentukan UndangUndang ini dibentuk oleh kelembagaan atau
pejabat pembentuk yang tepat (asas
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat,sebagaiman Pasal 5 huruf b UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011), dalam hal ini
Presiden sebagai kepala pemerintahan.
(landasan formil)
- Pasal 20
Pada dasarnya penyebutan pasal 20 adalah
sama maknanya dengan penyebutkan Pasal
5 (1), yaitu untuk menenuhi asas
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat (Pasal 5 huruf b Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011). Namun seharusnya
pasal 20 tidak disebutkan secara utuh,
melainkan hanya ayat (1) yang terkait
dengan
ketepatan
kelembagaan
pembentuk. (landasan formil).
- Pasal 25A
Pasal 25A Undang-Undang Dasar Tentang
Wilayah Negara
Lihat UUD 1945 (Amandemen) : Bab IXA, Pasal
25A Wilayah Negara : “Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah sebuah negara
kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan Undang-Undang”.
Wilayah negara adalah tempat tinggal,
tempat hidup dan sumber kehidupan warga
negara yang meliputi daratan, lautan dan
ruang udara, dimana suatu negara memiliki
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kedaulatan penuh atas wilayah negaranya.
Bentuk
wilayah
negara
Indonesia
berdasarkan teorinya termasuk divided or
separated, yaitu negara yang terpisah oleh
wilayah laut dan atau sepotong oleh negara
lain (negara yang wilayahnya dibagi-bagi
atau dipisah-pisahkan/daratan-daratannya
dipisah-pisahkan oleh perairan laut).
Untuk lebih jelasnya, dibawah ini
dikemukakan keterangan wilayah ruang
udara:
Ruang udara yang merupakan bagian
wilayah negara adalah ruang udara yang
terletak di atas permukaan wilayah daratan
dan di atas permukaan wilayah perairan
negara yang bersangkutan dengan kata lain
wilayah daratan dan lautan secara vertikal
tidak
di
batasi
sepanjang
dapat
dipertahankan oleh negara tersebut.
Namun dalam keadaan sekarang sudah
semakin sukar dipertahankan wilayah udara
negara yang tinggal di angkasa luar, karena
kemajuan teknologi modern. Misalnya
sputnik, Apollo, Chaelenger milik negara
maju(adi kuasa) dapat mengelilingi bumi
beberapa kali melalui banyak negara tanpa
izin terlebih dahulu kepada siapapun.
Kemungkinan untuk masa yang akan datang
akan diadakan perjanjian internasional
mengenai ruang angkasa ini.kedaulatan atas
wilayah suatu negara telah ditetapkan dalam
suatu perjanjian internasional (konvensi
paris) tahun 1919, yang telah diperbaharui
dengan konvensi Chicago tahun 1944
tentang penerbangan Sipil Internasional.
- Pasal 33
Penerapan ASEAN Open Sky Policy di
Indonesia pada Tahun 2015 dengan Prinsip
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Hak Menguasai Negara pada Ruang Udara
Sebagaimana Diatur dalam Pasal 33 UUD
NRI Tahun 1945. Otoritas penguasaan
negara atas wilayah udara, sangat berkaitan
erat dengan kewenangan negara untuk
mengatur, mengurus dan mengawasi
penggunaan ruang udaranya. Berkaitan
dengan itu, Mahkamah Konstitusi dalam
putusannya telah berketetapan terkait
pengertian hak menguasai negara yang
mencakup
lima
pengertian.
Negara
merumuskan kebijakan (beleid), termasuk
melakukan pengaturan (regelendaad),
melakukan
pengurusan
(bestUndangUndangrdaad), melakukan pengelolaan
(beheerdaad) dan melakukan pengawasan
(toezicht houdendaad) untuk tujuan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Demikianlah tafsir Mahkamah Konstitusi
dalam pengertian penguasaan negara yang
dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun
1945.
Dapat disimpulkan bahwa kedaulatan
terhadap wilayah suatu Negara adalah mutlak
termasuk
wilayah
udara
memiliki
keistimewaan, jadi wilayah udara suatu
Negara merupakan kedaulatan dari Negara
yang berada dibawahnya.
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):
Politik hukum Undang-Undang 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan dapat ditinjau dari
konsideran menimbang dan/atau penjelasan
umum nya.
Konsideran menimbang menyebutkan:
- bahwa dalam upaya mencapai tujuan
nasional berdasarkan Pancasila dan
UndangUndang Dasar Negara Republik
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-

-

Indonesia Tahun 1945, mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan
ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung
pertumbuhan ekonomi, pengembangan
wilayah,
mempererat
hubungan
antarbangsa,
dan
memperkukuh
kedaulatan negara;
bahwa penerbangan merupakan bagian
dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak
dalam waktu cepat, menggunakan
teknologi tinggi, padat modal, manajemen
yang andal, serta memerlukan jaminan
keselamatan dan keamanan yang optimal,
perlu
dikembangkan
potensi
dan
peranannya yang efektif dan efisien, serta
membantu terciptanya pola distribusi
nasional yang mantap dan dinamis;
bahwa
perkembangan
lingkungan
strategis nasional dan internasional
menuntut penyelenggaraan penerbangan
yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, peran serta
swasta
dan
persaingan
usaha,
perlindungan
konsumen,
ketentuan
internasional yang disesuaikan dengan
kepentingan
nasional,
akuntabilitas
penyelenggaraan negara, dan otonomi
daerah.
Dari konsideran dapat tergambarkan
bahwa setiap Negara memiliki wilayah
kedaulatannya sendiri. Wilayah suatu
Negara sebagai suatu ruang, tidak saja
terdiri atas daratan atau tanah tetapi juga
perairan dan wilayah udara. Untuk itulah
pengaturan materi penerbangan sangat
dibutuhkan,
apalagi
kalau
terjadi
permasalahan lintas wilayah dengan
internasional, maka menjadi
sangat
penting dan sudah tepat dituangkan
dalam jenis Undang-Undang.
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Kesimpulan analisis:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan sudah tepat dituangkan dalam
jenis Undang-Undang.
5.

A. Analisis terhadap “nama” Undang-Undang:
Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II
tentang Pelayaran
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan
kata atau frasa, yang secara esensial
maknanya telah mencerminkan isi dari PUU
itu sendiri. Ditinjau dari namanya,
“Pelayaran”, pelayaran memiliki pengertian
satu kesatuan sistem yang terdiri atas
angkutan di perairan, kepelabuhanan,
keselamatan
dan
keamanan,
serta
perlindungan lingkungan maritim. Dilihat
dari materi muatan Undang-Undang
Pelayaran, maka Penamaan Undang-Undang
Pelayaran sudah sesuai dengan materi
muatan Undang-Undang.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran, disebutkan 4 (empat)
pasal UUD NRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 5
ayat(1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945.
-

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

-

-

-

pemerintahan (landasan formil);
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 Undang-Undang 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 25A
Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945
mengamanatkan bahwa batas-batas wilayah
dan hak-hak atas wilayah NKRI ditetapkan
dengan Undang-Undang. Makna dari pasal
ini adalah bahwa jika kita ingin menetapkan
batas-batas wilayah dan hak-hak NKRI maka
hal tersebut dituangkan dalam UndangUndang. Dimana wilayah Negara adalah
tempat tinggal, tempat hidup dan sumber
kehidupan warga negara yang meliputi
daratan, lautan dan ruang udara, dimana
suatu Negara memiliki kedaulatan penuh
atas wilayah negaranya. Apakah UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran ini berisi tentang penetapan batasbatas wilayah dan/atau hak-hak NKRI atas
wilayah tersebut?
Dalam konsideran menimbang dikatakan
bahwa negara kesatuan Republik Indonesia
adalah negara kepulauan berciri nusantara
yang disatukan oleh wilayah perairan yang
sangat luas dengan batas-batas, hak-hak,
dan kedaulatan yang ditetapkan dengan
Undang-Undang.
Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa
pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang
terdiri
atas
angkutan
di
perairan,
kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan,
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-

-

-

-

serta perlindungan lingkungan maritim.
Materi muatan Undang-Undang ini mengatur
tentang semua kegiatan angkutan di
perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan
keamanan pelayaran, serta perlindungan
lingkungan maritime di perairan Indonesia;
semua kapal asing yang berlayar di perairan
Indonesia; dan semua kapal berbendera
Indonesia yang berada diluar perairan
Indonesia.
Pelayaran yang terdiri atas angkutan di
perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan
keamanan pelayaran, dan perlindungan
lingkungan maritim, merupakan bagian dari
sistem transportasi nasional yang harus
dikembangkan potensi dan peranannya
untuk mewujudkan sistem tranportasi yang
efektif dan efisien, serta membantu
terciptanya pola distribusi nasional yang
mantap dan dinamis.
Dari uraian tersebut diatas jika dilihat materi
muatan secara keseluruhan, Undang-Undang
Pelayaran telah sesuai antara jenis hirarki
dan materi muatannya memang tepat untuk
diatur dengan Undang-Undang.
Pasal 33 Ayat (3)
Pasal 33 ayat (3) mengatakan bahwa bumi,
air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan
untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Makna Pasal 33 UUD NRI Tahun 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.
Isi ayat dari pasal tersebut bermakna bahwa
segala sesuatu mengenai sumber daya alam
termasuk di dalamnya air beserta kekayaan
alam lainnya milik atau berada dalam wilayah
teritori NKRI berarti dikuasai, diatur,
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dikelola, dan didistribusikan oleh negara
atau pemerintah dengan segenap lembaga
pengelolanya untuk dipergunakan bagi
memakmurkan atau mensejahterakan rakyat
Indonesia seluruhnya.
Oleh karena itu 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
Undang-Undang
tidak
dapat
melegitimasi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
sebagai dasar hukum pembentukannya.
Dalam konteks Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran, ketiga kriteria
tersebut
terdapat
dalam
substansi
pengaturan pelayaran.
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah
pengaturan):
Politik hukum Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran dapat ditinjau
dari konsideran menimbang dan/atau
penjelasan umumnya.
Dalam konsideran menimbang, dikatakan
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah negara kepulauan berciri nusantara
yang disatukan oleh wilayah perairan sangat
luas dengan batas-batas, hak-hak, dan
kedaulatan yang ditetapkan dengan UndangUndang; bahwa dalam upaya mencapai
tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
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Indonesia
Tahun
1945,
mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan
ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi, pengembangan
wilayah, dan memperkukuh kedaulatan
negara;
Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan
nasional
dan
perwujudan
Wawasan
Nusantara, perlu disusun sistem transportasi
nasional yang efektif dan efisien, dalam
menunjang dan sekaligus menggerakkan
dinamika pembangunan, meningkatkan
mobilitas manusia, barang, dan jasa,
membantu terciptanya pola distribusi
nasional yang mantap dan dinamis, serta
mendukung pengembangan wilayah dan
lebih
memantapkan
perkembangan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, turut mendukung pertahanan
dan keamanan, serta peningkatan hubungan
internasional.
Transportasi
merupakan
sarana
untuk
memperlancar
roda
perekonomian, memperkukuh persatuan
dan kesatuan bangsa, dalam rangka
memantapkan
perwujudan
Wawasan
Nusantara, meningkatkan serta mendukung
pertahanan dan keamanan negara, yang
selanjutnya dapat mempererat hubungan
antarbangsa.
Pentingnya
transportasi
tersebut
tercermin
pada
penyelenggaraannya yang mempengaruhi
semua aspek kehidupan bangsa dan negara
serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa
angkutan bagi mobilitas orang dan barang
dalam negeri serta ke dan dari luar negeri. Di
samping itu, transportasi juga berperan
sebagai
penunjang, pendorong,
dan
53

penggerak bagi pertumbuhan daerah yang
memiliki potensi sumber daya alam yang
besar tetapi belum berkembang, dalam
upaya peningkatan dan pemerataan
pembangunan
serta
hasil-hasilnya.
Menyadari pentingnya peran transportasi
tersebut, angkutan laut sebagai salah satu
moda transportasi harus ditata dalam satu
kesatuan sistem transportasi nasional yang
terpadu
dan
mampu
mewujudkan
penyediaan jasa transportasi yang seimbang
sesuai dengan tingkat kebutuhan dan
tersedianya pelayanan angkutan yang
selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu,
kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan
cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman,
tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah,
dan efisien. Angkutan laut yang mempunyai
karakteristik pengangkutan secara nasional
dan menjangkau seluruh wilayah melalui
perairan perlu dikembangkan potensi dan
ditingkatkan
peranannya
sebagai
penghubung antarwilayah, baik nasional
maupun internasional termasuk lintas batas,
karena digunakan sebagai sarana untuk
menunjang, mendorong, dan menggerakkan
pembangunan nasional dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan rakyat serta
menjadi perekat Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Mengingat
penting
dan
strategisnya peranan angkutan laut yang
menguasai hajat hidup orang banyak, maka
keberadaannya dikuasai oleh negara yang
pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
Undang-Undang tentang Pelayaran yang
memuat empat unsur utama yakni angkutan
di perairan, kepelabuhanan, keselamatan
dan keamanan pelayaran, serta perlindungan
lingkungan maritim dapat diuraikan sebagai
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berikut:
a. Pelayaran
diselenggarakan
dengan
tujuan memperlancar arus perpindahan
orang dan/atau barang melalui perairan
dengan mengutamakan dan melindungi
angkutan di perairan dalam rangka
memperlancar kegiatan perekonomian
nasional;
b. pengaturan untuk bidang angkutan di
perairan memuat prinsip pelaksanaan
asas
cabotage
dengan
cara
pemberdayaan angkutan laut nasional
yang memberikan iklim kondusif guna
memajukan industri
angkutan
di
perairan, antara lain adanya kemudahan
di bidang perpajakan, dan permodalan
dalam pengadaan kapal serta adanya
kontrak jangka panjang untuk angkutan;
Dalam rangka pemberdayaan industri
angkutan laut nasional, dalam UndangUndang ini diatur pula mengenai hipotek
kapal. Pengaturan ini merupakan salah
satu upaya untuk meyakinkan kreditor
bahwa kapal Indonesia dapat dijadikan
agunan
berdasarkan
peraturan
perUndang-Undangan,
sehingga
diharapkan perusahaan angkutan laut
nasional akan mudah memperoleh dana
untuk pengembangan armadanya;
c. pengaturan
untuk
bidang
kepelabuhanan
memuat
ketentuan
mengenai penghapusan monopoli dalam
penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan
antara fungsi regulator dan operator
serta
memberikan
peran
serta
pemerintah daerah dan swasta secara
proporsional di dalam penyelenggaraan
kepelabuhanan;
d. Pembangunan
dan
pengoperasian
pelabuhan dilakukan dengan tetap
memperhatikan
keselamatan
dan
keamanan kapal yang beroperasi di
pelabuhan, bongkar muat barang, dan
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e.

f.

g.

h.

i.

nait
turun
penumpang
serta
keselamatan dan keamanan pelabuhan;
pengaturan untuk bidang keselamatan
dan keamanan pelayaran memuat
ketentuan
yang
mengantisipasi
kemajuan teknologi dengan mengacu
pada konvensi internasional yang
cenderung menggunakan peralatan
mutakhir pada sarana dan prasarana
keselamatan pelayaran, di samping
mengakomodasi ketentuan mengenai
sistem keamanan pelayaran yang
termuat dalam "International Ship and
Port Facility Security Code"; dan
pembagian
wewenang
antara
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam penyelenggaraan pembangunan
dan pengoperasian pelabuhan untuk
memberikan kejelasan tugas dan
tanggung jawab masing-masing tingkat
pemerintahan
dalam
mewujudkan
pelayanan yang berkualitas;
pengaturan untuk Keselamatan dan
keamanan
pelayaran
meliputi
keselamatan dan keamanan angkutan
diperairan,
pelabuhan,
serta
perlindungan lingkungan maritim dan
perlindungan
lingkungan
maritim
memuat
ketentuan
mengenai
pencegahan
dan
penanggulangan
pencemaran lingkungan laut yang
bersumber dari pengoperasian kapal dan
sarana
sejenisnya
dengan
mengakomodasikan
ketentuan
internasional
terkait
seperti
"International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships";
pembentukan
institusi
di
bidang
penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast
Guard);
ketentuan sanksi administratif dan sanksi
pidana sebagai dasar untuk penegakan
hukum
dalam
penyelenggaraan
pelayaran.
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Kesimpulan Analisis:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran sudah tepat dituangkan dalam jenis
Undang-Undang.
6.

A. Analisis terhadap “nama” Undang-Undang:
Undang-Undang
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II
Nomor 32 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
tentang Kelautan
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan
kata atau frasa, yang secara esensial
maknanya telah mencerminkan isi dari PUU
itu sendiri. Ditinjau dari namanya,
“Kelautan”, kelautan memiliki pengertian
segala hal tentang laut. Dilihat dari materi
muatan Undang-Undang Kelautan, maka
Penamaan Undang-Undang Kelautan sudah
sesuai dengan materi muatan UndangUndang.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat :
Dalam bagian dasar hukum mengingat
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
tentang Kelautan, disebutkan 4 (empat)
yaitu Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
-

Pasal 20
Pasal 20 untuk memenuhi asas kelembagaan
atau pejabat pembentuk yang tepat. Namun
seharusnya Pasal 20 tidak perlu disebutkan
secara utuh (5 ayat), melainkan hanya ayat
(1) yang terkait dengan ketetapan
kelembagaan pembentuk (landasan formil).

- Pasal 22D ayat (1)
Pasal 22D ayat (1) Dewan Perwakilan Daerah
dapat
mengajukan
kepada
Dewan
Perwakilan Rakyat Rancangan UndangUndang yang berkaitan dengan Otonomi
Daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan
dan
pemekaran
serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber
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daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah.
-

-

-

Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun
1945
yang
dilakukan
oleh
Majelis
Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1998
sampai
dengan
tahun
2002
telah
mengakibatkan berbagai perubahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara di
Indonesia. Salah satu perubahan yang sangat
mendasar adalah kewenangan di bidang
perUndang-Undangan,
khususnya
kewenangan membentuk Undang-Undang.
DPD merupakan lembaga baru yang muncul
melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang
dapat mengajukan RUU kepada DPR, pada
umumnya dikaitkan dengan otonomi daerah
dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan
termasuk pengelolaan sumber daya alam di
daerah, pendidikan, agama dan perpajakan.
DPD memiliki fungsi yang terbatas di bidang
legislasi, anggaran, pengawasan, dan
pertimbangan. Fungsi DPD berkaitan erat
dengan sistem saling mengawasi dan saling
mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia.
Dalam pengajuan usul RUU DPD hanya
menyalurkan
kepada
DPR
karena
kewenangan untuk menetapkan RUU
tersebut tetap berada pada persetujuan
bersama antara DPR dan Presiden.

- Pasal 25A
Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945
mengamanatkan bahwa batas-batas wilayah
dan hak-hak atas wilayah NKRI ditetapkan
dengan Undang-Undang. Makna dari pasal
ini adalah bahwa jika kita ingin menetapkan
batas-batas wilayah dan hak-hak NKRI maka
hal tersebut dituangkan dalam UndangUndang. Dimana wilayah Negara adalah
tempat tinggal, tempat hidup dan sumber
kehidupan warga negara yang meliputi
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daratan, lautan dan ruang udara, dimana
suatu Negara memiliki kedaulatan penuh
atas wilayah negaranya. Apakah UndangUndang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Kelautan ini berisi tentang penetapan batasbatas wilayah dan/atau hak-hak NKRI atas
wilayah tersebut?
-

-

-

-

Dalam konsideran menimbang dikatakan
bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar
dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi
dan nilai strategis dari berbagai aspek
kehidupan yang mencakup politik, ekonomi,
sosial budaya, pertahanan, dan keamanan
merupakan modal dasar pembangunan
nasional; bahwa pengelolaan sumber daya
kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka
hukum untuk memberikan kepastian hukum
dan manfaat bagi seluruh masyarakat
sebagai negara kepulauan yang berciri
nusantara.
Dalam pasal 1 angka 1 Laut adalah ruang
perairan
di
muka
bumi
yang
menghubungkan daratan dengan daratan
dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang
merupakan kesatuan geografis dan ekologis
beserta segenap unsur terkait, dan yang
batas dan sistemnya ditentukan oleh
peraturan perUndang-Undangan dan hukum
internasional.
Materi muatan Undang-Undang ini meliputi
pengaturan penyelenggaraan Kelautan
Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan
untuk
mengembangkan
kemakmuran
negara. Mengatur tentang kelautan yang
meliputi Laut, pulau dan kepulauan.
Kelautan bertujuan menegaskan Indonesia
sebagai negara kepulauan berciri nusantara
dan maritim; mendayagunakan Sumber Daya
Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perUndang-Undangan dan hukum laut
internasional demi tercapainya kemakmuran
bangsa dan negara; mewujudkan Laut yang
lestari serta aman sebagai ruang hidup dan
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-

-

ruang
juang
bangsa
Indonesia;
memanfaatkan Sumber Daya Kelautan
secara berkelanjutan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan bagi generasi
sekarang tanpa mengorbankan kepentingan
generasi mendatang; memajukan budaya
dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat;
mengembangkan sumber daya manusia di
bidang Kelautan yang profesional, beretika,
berdedikasi, dan mampu mengedepankan
kepentingan nasional dalam mendukung
Pembangunan Kelautan secara optimal dan
terpadu;memberikan kepastian hukum dan
manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai
negara kepulauan; dan mengembangkan
peran Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam percaturan Kelautan global sesuai
dengan hukum laut internasional untuk
kepentingan bangsa dan negara.
Dari uraian tersebut diatas jika dilihat materi
muatan secara keseluruhan, Undang-Undang
Kelautan telah sesuai antara jenis hirarki dan
materi muatannya memang tepat untuk
diatur dengan Undang-Undang.
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 33 ayat (3) mengatakan bahwa bumi,
air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan
untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Makna Pasal 33 UUD NRI Tahun 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.
Isi ayat dari pasal tersebut bermakna bahwa
segala sesuatu mengenai sumber daya alam
termasuk di dalamnya air beserta kekayaan
alam lainnya milik atau berada dalam wilayah
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teritori NKRI berarti dikuasai, diatur,
dikelola, dan didistribusikan oleh negara
atau pemerintah dengan segenap lembaga
pengelolanya untuk dipergunakan bagi
memakmurkan atau mensejahterakan rakyat
Indonesia seluruhnya.
Oleh karena itu 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
Undang-Undang
tidak
dapat
melegitimasi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
sebagai dasar hukum pembentukannya.
Dalam konteks Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2014 tentang Kelautan, ketiga kriteria
dalam pasal 33 ayat (3) tersebut terdapat
dalam substansi pengaturan Kelautan.

C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah
pengaturan):
Politik hukum Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2014 tentang Kelautan dapat ditinjau
dari konsideran menimbang dan/atau
penjelasan umumnya.
Dalam konsideran menimbang, dikatakan
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai Negara kepulauan memiliki sumber
daya alam yang melimpah yang merupakan
rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa
bagi seluruh bangsa dan Negara Indonesia
yang harus dikelola secara berkelanjutan
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untuk memajukan kesejahteraan umum
sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI
Tahun 1945.
Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa
Indonesia merupakan negara kepulauan
terbesar di dunia dengan potensi dan
kekayaan alam yang berlimpah sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki
makna yang sangat penting bagi bangsa
Indonesia sebagai ruang hidup (lebenstraum)
dan ruang juang serta media pemersatu
yang menghubungkan pulau-pulau dalam
satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
dalam suatu wadah ruang wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Dua pertiga dari wilayah Indonesia
merupakan Laut dan merupakan salah satu
negara yang memiliki garis pantai terpanjang
di dunia. Di samping itu, secara geografis
Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu
Benua Asia dan Benua Australia dan dua
Samudera, yaitu Samudera Hindia dan
Samudera Pasifik yang merupakan kawasan
paling dinamis dalam percaturan, baik secara
ekonomis maupun politik. Letak geografis
yang
strategis
tersebut
menjadikan
Indonesia memiliki keunggulan serta
sekaligus ketergantungan yang tinggi
terhadap bidang Kelautan.
Di samping keunggulan yang bersifat
komparatif berdasarkan letak geografis,
potensi sumber daya alam di wilayah Laut
mengandung sumber daya hayati ataupun
nonhayati yang sangat bermanfaat bagi
kelangsungan hidup masyarakat. Potensi
tersebut dapat diperoleh dari dasar Laut dan
tanah di bawahnya, kolom air dan
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permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil, sangat logis jika
ekonomi Kelautan dijadikan tumpuan bagi
pembangunan ekonomi nasional. Oleh
karena itu, Laut Indonesia harus dikelola,
dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh
masyarakat Indonesia sesuai dengan yang
diamanatkan dalam Pasal 33 Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Selain kekayaan yang ada,
keunggulan komparatif yang dimiliki perlu
dijabarkan
menjadi
kekayaan
yang
komparatif.
Penyelenggaraan Kelautan juga dilaksanakan
berdasarkan asas keberlanjutan, konsistensi,
keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan,
pemerataan, peran serta masyarakat,
keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas,
dan keadilan. Lingkup pengaturan dalam
penyelenggaraan Kelautan meliputi wilayah
Laut, Pembangunan Kelautan, Pengelolaan
Kelautan,
pengembangan
Kelautan,
pengelolaan ruang Laut dan pelindungan
lingkungan Laut, pertahanan, keamanan,
penegakan hukum, keselamatan di Laut, tata
kelola dan kelembagaan, serta peran serta
masyarakat.
Dalam
rangka
mencapai
tujuan
penyelenggaraan
Kelautan
tersebut,
Undang-Undang ini, antara lain, memuat
ketentuan pokok sebagai berikut:
a.

Pengaturan penyelenggaraan kelautan
Indonesia
secara
terpadu
dan
berkelanjutan untuk mengembangkan
kemakmuran negara;

b. Pembagian Wilayah Laut terdiri atas
wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi
serta laut lepas dan kawasan dasar laut
63

internasional:
Pembangunan
Kelautan
yang
dilaksanakan sebagai bagian dari
pembangunan
nasional
untuk
mewujudkan Indonesia menjadi negara
kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional;
d. Pembagian
wewenang
antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sesuai
dengan
kewenangannya
melakukan Pengelolaan Kelautan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
melalui pemanfaatan dan pengusahaan
Sumber
Daya
Kelautan
dengan
menggunakan prinsip ekonomi biru.
e. Pemanfaatan dan pengusahaan Sumber
Daya Kelautan;
f. Pengaturan pengelolaan sumber daya
ikan di wilayah perairan dan wilayah
yurisdiksi
oleh
Pemerintah
serta
menjalankan pengaturan sumber daya
ikan di Laut lepas berdasarkan kerja
sama dengan negara lain dan hukum
internasional;
g. Pemerintah
memfasilitasi
pengembangan dan pemanfaatan energi
terbarukan yang berasal dari Laut di
daerah dengan memperhatikan potensi
daerah;
h. Pertahanan, keamanan, penegakan
hukum, dan keselamatan di laut;
i. Tata kelola dan kelembagaan laut;
j. Penyelenggaraan
Pembangunan
Kelautan dilakukan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dengan melibatkan
peran serta masyarakat;
k. Pengendalian pemanfaatan ruang Laut
dilakukan melalui perizinan, pemberian
insentif, dan pengenaan sanksi.
c.

Kesimpulan Analisis:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan sudah tepat dituangkan dalam jenis
Undang-Undang.
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Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah
Daerah

A. Analisis terhadap “nama” Undang-Undang:
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan
kata atau frasa, yang secara esensial
maknanya telah mencerminkan isi dari PUU
itu sendiri. Ditinjau dari namanya,
“Pemerintahan Daerah” memiliki pengertian
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
negara Kesatuan RI sbgmn dimaksud dalam
UUD NRI 1945.
Dilihat dari materi muatan Undang-Undang
maka
Penamaan
Undang-Undang
Pemerintahan Daerah sudah sesuai dengan
materi muatan Undang-Undang.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan
10 UUD NRI 1945, yaitu : Pasal 1, Pasal 4,
Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal
22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2)
-

Pasal 1
Penyebutan pasal ini adalah sebagai dasar/
pedoman bahwa pembagian kekuasaan dan
kewenangan
dalam
Undang-Undang
Pemerintahan daerah tetap dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-

Pasal 4
Penyebutan pasal ini untuk menunjukan
bahwa Presiden RI tetap sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD
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NRI Tahun 1945,
meskipun dalam
pelaksanaanya
di
Undang-Undang
Pemerintahan Daerah ada pembagian
kekuasaan dan kewenangan dalam bentuk
pendelegasian atau tugas perbantuan
berdasarkan
urusan
urusan
di
Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Pasal 5 ayat (1)
Dalam dasar mengingat Undang-Undang
Pemerintahan Daerah dicantumkan Pasal 5
ayat (1) dan Pasal 20 . Hal ini menunjukan
bahwa
pembentukan
Undang-Undang
Pemerintahan Daerah merupakan usulan dari
Presiden dan DPR.
-

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3)
Penyebutan pasal ini untuk menunjukan
bahwa urusan pemerintahan daerah
diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri
sebagai pembantu presiden untuk mengurus
urusan pemerinatahan daerah (urusan dalam
negeri)

-

Pasal 18
Penyebutan pasal ini sudah tepat karena
pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 merupakan
dasar hukum pembentukan Undang-Undang
Pemerintahan Daerah karena pasal 18
mengamanatkan
untuk
membentuk
Undang-Undang
yang
mengatur
pemerintahan daerah.

-

Pasal 18 A
Pasal ini menunjukan hubungan wewenang
anatara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten dan kota dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah.

-

Pasal 18B
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Pasal ini menunjukan bahwa pemerintah
mengakui dan menghormati satuan satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau istimewa serta menghormati kesatuan
masyarakat
adat
beserta
hak-hak
tradisionalnya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang Pemerintahan daerah ini
merupakan amanat langsung dari UUD NRI
Tahun 1945 khususnya diatur di dalam Bab VI
yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B.
Pengaturan dalam pasal-pasal tersebut
merupakan satu kesatuan pengaturan yang
meliputi susunan pemerintahan, pengakuan
terhadap
keanekaragaman
dan
keistimewaan daerah, dan kerangka sistem
otonomi.
Berdasarkan konstruksi dalam UUD 1945
tersebut, maka untuk penyelenggaraan
pemerintahan
dalam
negara
kesatuan Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi, dan provinsi dibagi lagi
menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota.
Setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota
merupakan pemerintah daerah yang diberi
kewenangan mengatur dan mengurus
sendiri
urusan
pemerintahan
yang
berdasarkan pada asas otonomi luas, nyata
dan bertanggung jawab.
-

- Pasal 20
Pembentukan Undang-Undang ini dibentuk
oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk
yang tepat (Pasal 5 huruf b Undang-Undang
Nomor 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
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(landasan formil);
-

Pasal 22 D ayat (2) :
Penyebutan pasal ini menyiratkan bahwa
urusan pemerintahn daerah tidak lepas dari
urusan DPD selaku perwakilan daerah di DPR
dari setiap provinsi. Oleh karena itu setiap
pembahasan mengenai otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah;
pengelolaan SDA , perimbangan keuangan
pusat dan daerah selalu meminta
pertimbangan DPR. Demikian pula setiap klai
DPR membuat RUU APBN yang terkait pajak,
pendidikan dan agama harus selalu meminta
pertimbangan DPD. Dengan demikian, dalam
setiap pembahasan pemerintahan daerah
DPD harus selalu dilibatkan, tentunya dalam
urusan urusan yang terkait kewenangannya.

-

Pasal 22 E ayat (2)
Pasal ini mengatur tentang pemilihan umum
untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden
dan Wakil Presiden dan DPRD. Salah satu
materi yang diatur dalam Undang-Undang
Pemerintahan Daerah adalah terkait dengan
pemilihan umum anggota DPRD dan DPD.

-

Dari uraian tersebut diatas jika dilihat materi
muatan secara keseluruhan, Undang-Undang
Pemerintahan Daerah telah sesuai antara
jenis hirarki untuk diatur dengan UndangUndang dan Undang-Undang Pemda ini
merupakan amanat konstitusi UUD NRI 1945
yang merupakan pendelegasian langsung
dari UUD NRI 1945.

C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah
pengaturan):
Politik hukum Undang-Undang Nomor 23
Tahun
2014
Tahun
2009
tentang
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Pemerintahan Daerah dapat ditinjau dari
konsideran menimbang dan/atau penjelasan
umumnya
-

-

-

-

Dalam konsideran menimbang dikatakan
bahwa
penyelenggaraan pemerintahan
daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui
peningkatan
pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,
serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan
prinsip
demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu
daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu ditingkatkan
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek
hubungan antara Pemerintah Pusat dengan
daerah dan antardaerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, serta peluang dan
tantangan persaingan global dalam kesatuan
sistem penyelenggaraan pemerintahan
negara;
Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa
pemberian otonomi yang seluas-luasnya
kepada
Daerah
diarahkan
untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Di samping itu melalui otonomi luas, dalam
lingkungan strategis globalisasi, Daerah
diharapkan mampu meningkatkan daya
saing dengan memperhatikan prinsip
demokrasi,
pemerataan,
keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi
dan keanekaragaman Daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya
kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan
prinsip negara kesatuan. Dalam negara
kesatuan kedaulatan hanya ada pada
pemerintahan negara atau pemerintahan
nasional dan tidak ada kedaulatan pada
Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun
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-

-

-

otonomi yang diberikan kepada Daerah,
tanggung jawab akhir penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah akan tetap ada
ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu
Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan
merupakan
satu
kesatuan
dengan
Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu,
kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh
Daerah merupakan bagian integral dari
kebijakan nasional. Pembedanya adalah
terletak pada bagaimana memanfaatkan
kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan
kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan
nasional tersebut di tingkat lokal yang pada
gilirannya akan mendukung pencapaian
tujuan nasional secara keseluruhan.
Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat
hukum
yang
mempunyai
otonomi
berwenang mengatur dan mengurus
Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan
masyarakatnya
sepanjang
tidak
bertentangan dengan tatanan hukum
nasional dan kepentingan umum. Dalam
rangka memberikan ruang yang lebih luas
kepada Daerah untuk mengatur dan
mengurus kehidupan warganya maka
Pemerintah Pusat dalam membentuk
kebijakan harus memperhatikan kearifan
lokal dan sebaliknya .
Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah
baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan
lainnya hendaknya juga memperhatikan
kepentingan nasional. Dengan demikian
akan
tercipta
keseimbangan
antara
kepentingan nasional yang sinergis dan
tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan
kearifan lokal dalam penyelenggaraan
pemerintahan secara keseluruhan.
Materi muatan yang diatur dalam UndangUndang Pemerinatahan Daerah anatraa lain ;
Pembagian Wilayah Negara, Kekuasaan
Pemerintahan,
Urusan
Pemerintahan,.
Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut Dan
Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan,
Penataan
Daerah,
Penyelenggara
Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah,
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Perda Dan Perkada, Pembangunan Daerah,
Keuangan Daerah, Bumd, Pelayanan Publik,
Partisipasi Masyarakat, Perkotaan, Kawasan
Khusus Dan Kawasan Perbatasan Negara,
Kerja Sama Daerah Dan Perselisihan, Desa,
Pembinaan Dan Pengawasan, Tindakan
Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Di
Instansi Daerah, Inovasi Daerah, Informasi
Pemerintahan Daerah, Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah
Kesimpulan Analisis:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan daerah sudah tepat
dituangkan dalam jenis Undang-Undang.
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Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa
Konstruksi sudah
tepat dituangkan
dalam jenis UndangUndang.

A. Analisis terhadap “nama” Undang-Undang:
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan
kata atau frasa, yang secara esensial
maknanya telah mencerminkan isi dari PUU
itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Jasa
Konstruksi”, Jasa Konstruksi adalah layanan
jasa konsultansi konstruksi
dan/atau pekerjaan konstruksi. Dilihat dari
materi muatan Undang-Undang Jasa
Konstruksi, maka Penamaan UndangUndang Jasa Konstruksi sudah sesuai
dengan materi muatan Undang-Undang.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi, disebutkan 2 (dua)
pasal UUD NRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 20,
dan Pasal 21 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 Undang-Undang
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-

Nomor 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
mengatur tentang hak DPR untuk
mengajukan RUU Jadi Undang-Undang Jasa
Konstruksi merupakan inisiatif DPR.

C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah
pengaturan):
Politik hukum Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Penataan Ruang dapat
ditinjau
dari
konsideran
menimbang
dan/atau penjelasan umumnya
Dalam konsideran menimbang, dikatakan
bahwa sektor jasa konstruksi merupakan
kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan
yang berfungsi sebagai pendukung atau
prasarana
aktivitas
sosial
ekonomi
kemasyarakatan
guna
menunjang
terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi
harus menjamin ketertiban dan kepastian
hukum;
Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa
Pembangunan nasional bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan
tersebut maka kegiatan pembangunan baik
fisik maupun non fisik memiliki peranan yang
penting bagi kesejahteraan masyarakat.
Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan
masyarakat dalam mewujudkan bangunan
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yang berfungsi sebagai pendukung atau
prasarana
aktivitas
sosial
ekonomi
kemasyarakatan
dan
menunjang
terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Penyelenggaraan
Jasa
Konstruksi
dilaksanakan berlandaskan pada asas
kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan,
keserasian, keseimbangan, profesionalitas,
kemandirian,
keterbukaan,
kemitraan,
keamanan dan keselamatan, kebebasan,
pembangunan
berkelanjutan,
serta
berwawasan lingkungan. Undang-Undang ini
mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi
dengan tujuan untuk memberikan arah
pertumbuhan dan perkembangan Jasa
Konstruksi untuk mewujudkan struktur
usaha yang kukuh, andal, berdaya saing
tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang
berkualitas;
mewujudkan
tertib
penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang
menjamin kesetaraan kedudukan antara
Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam
menjalankan hak dan kewajiban, serta
meningkatkan kepatuhan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;
mewujudkan
peningkatan
partisipasi
masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu
mewujudkan keselamatan publik dan
menciptakan
kenyamanan
lingkungan
terbangun;
menjamin
tata
kelola
penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik;
dan menciptakan integrasi nilai tambah dari
seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.
Dalam
rangka
mencapai
tujuan
penyelenggaraan jasa konstruksi, Undang73

Undang ini antara lain memuat ketentuan
pokok sebagai berikut:
a. tanggung jawab dan kewenangan; usaha
Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha
Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi;
tenaga kerja konstruksi; pembinaan;
sistem informasi Jasa Konstruksi;
partisipasi masyarakat; penyelesaian
sengketa; sanksi administratif; dan
ketentuan peralihan;
b. tanggung jawab dan kewenangan
mengatur
tentang
pembagian
kewenangan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi
sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang yang mengatur mengenai
Pemerintahan Daerah;
c. pengaturan usaha Jasa Konstruksi diatur
mengenai
struktur
usaha
Jasa
Konstruksi, segmentasi pasar Jasa
Konstruksi; persyaratan usaha Jasa
Konstruksi; badan usaha Jasa Konstruksi
dan usaha perseorangan Jasa Konstruksi
asing; pengembangan jenis usaha Jasa
Konstruksi yakni Usaha Penyediaan
Bangunan; dan pengembangan usaha
berkelanjutan.
d. penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang
memuat penyelenggaraan usaha Jasa
Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha
Penyediaan Bangunan. Penyelenggaraan
usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan
sendiri atau melalui pengikatan Jasa
Kontruksi, sedangkan penyelenggaraan
Usaha Penyediaan Bangunan dapat
dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian
penyediaan
bangunan.
Pentingnya
pemenuhan
standar
Keamanan,
Keselamatan,
Kesehatan,
dan
Keberlanjutan Konstruksi oleh Pengguna
Jasa
dan/atau
Penyedia
Jasa
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
Kegagalan Bangunan;
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e. Penguatan sumber daya manusia Jasa
Konstruksi dalam rangka menghadapi
persaingan
global
membutuhkan
penguatan secara regulasi. UndangUndang
ini
mengatur
mengenai
klasifikasi dan kualifikasi; pelatihan
tenaga kerja konstruksi; sertifikasi
kompetensi kerja; registrasi pengalaman
profesional;
upah
tenaga
kerja
konstruksi; dan pengaturan tenaga kerja
konstruksi asing serta tanggung jawab
profesi;
f. Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
Pemerintah Pusat melakukan pembinaan
yang mencakup penetapan kebijakan,
penyelenggaran kebijakan, pemantauan
dan evaluasi, serta penyelenggaraan
pemberdayaan terhadap Pemerintah
Daerah. Selain itu diatur tentang
pendanaan,
pelaporan,
dan
pengawasannya. Untuk menyediakan
data dan informasi yang akurat dan
terintegrasi dibentuk suatu sistem
informasi
Jasa
Konstruksi
yang
terintegrasi dan dikelola oleh Pemerintah
Pusat;
g. Untuk
mengakomodasi
partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa
Konstruksi, Pemerintah Pusat dapat
mengikutsertakan
masyarakat
Jasa
Konstruksi dalam menyelenggarakan
sebagian kewenangan Pemerintah Pusat
di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan
melalui satu lembaga yang dibentuk oleh
Menteri, yang unsurunsurnya ditetapkan
setelah mendapat persetujuan dari
Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;
h. Dalam hal terjadi sengketa antar para
pihak,
Undang-Undang
ini
mengedepankan
prinsip
dasar
musyawarah
untuk
mencapai
kemufakatan. Terhadap pelanggaran
administratif dalam Undang-Undang ini
dikenai sanksi administratif, sedangkan
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untuk menghindari kekosongan hukum
Undang-Undang ini mengatur bahwa
lembaga yang dibentuk berdasarkan
peraturan pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tetap
menjalankan tugas sertifikasi dan
registrasi terhadap badan usaha dan
tenaga
kerja
konstruksi
sampai
terbentuknya lembaga yang dimaksud
dalam Undang-Undang ini.
Kesimpulan Analisis:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi sudah tepat dituangkan dalam
jenis Undang-Undang.
9

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan
Tanah Bagi
Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

A. Analisis terhadap “nama” Undang-Undang:
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan
kata atau frasa, yang secara esensial
maknanya telah mencerminkan isi dari PUU
itu sendiri. Ditinjau dari namanya,
“Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum”, pengadaan
tanah
adalah setiap
kegiatan
untuk
mendapatkan tanah dengan
cara
memberikan ganti rugi kepada yang
melepaskan atau menyerahkan tanah,
bangunan, tanaman, dan benda-benda yang
berkaitan dengan tanah. Dilihat dari materi
muatan Undang-Undang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, maka Penamaan Undang-Undang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum sudah sesuai dengan
materi muatan Undang-Undang.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang
Pengadaan
Tanah
Bagi
76

-

-

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
disebutkan 8 (delapan) pasal UUD NRI Tahun
1945 yaitu: Pasal 5 ayat (1), pasal 18B ayat (2),
Pasal 20,
Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat
(5), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3)
UUD Tahun 1945.
Pasal 5 ayat (1)
Penyebutan pasal ini adalah untuk
menunjukkan bahwa pembentukan UndangUndang ini dibentuk oleh kelembagaan atau
pejabat
pembentuk
yang
tepat.
Sebagaimana dimaksud asas kelembagaan
atau pejabat pembentuk yang tepat dalam
Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011, dalam hal ini Presiden sebagai
kepala pemerintahan (landasan formil);
Pasal 18B ayat (2)
Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih
hidup
dan
sesuai
dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam Undang-Undang.
Aturan pemerintahan di tingkat desa seperti
gampong (di NAD), nagari (di Sumatera
Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di
Bali) serta berbagai kelompok masyarakat di
berbagai daerah hidup berdasarkan adat
dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi
dengan satu syarat bahwa kelompok
masyarakat hukum adat itu benar-benar ada
dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada;
bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu
dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus
diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah
yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu,
penetapan itu tentu saja dengan suatu
pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan
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dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.
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 Undang-Undang 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 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 28H
Ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat seta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.
Ayat (2) Setiap orang berhak mendapatkan
kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.
Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat.
Ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai
hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang
oleh siapapun.
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Kebebasan warga negara tercermin pada
pemenuhan
hak-haknya,
berikut
pengembaliannya. Namun, telah lama
pengabaian
hak-hak
warga
negara
terpampang dalam pola relasi negara dan
rakyat hampir di semua aspek. Pengabaian
hak oleh negara memang tidak bisa di
pandang hanya sebagai terminologi dan
wilayah politik, sebagaimana dalam kegiatan
pemilihan umum, pemilihan kepala daerah,
serta musyawarah rencana pembanguan
daerah. Pengabaian justru secara kentara
terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dalam lokus administratif dan
manajerial yang kerap kali dilakukan oleh
aparatur negara yang notabene merupakan
tangan
pemerintah.
Namua,
melalui
partisifasi politik yang tidak berkualitaslah di
kemudian hari maladministasi dan kelalaian
manajerial itu terjadi.
Pasal 28I ayat (5)
Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi
manusia sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan
hak asasi manusia dijamin, diatur dan
dituangkan dalam peraturan perUndangUndangan.
Perbuatan
seorang
atau
kelompok,
termasuk aparat negara, baik disengaja
maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang
secara melawan hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi atau mencabut hak
asasi manusia, baik seseorang atau
kelompok yang dijamin oleh Undang-Undang
dimaksud akan memperoleh penyelesaian
hukum yang adil dan benar berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.
Pasal 28J ayat (2)
Di
dalam
menjalankan
hak
dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
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kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
Undang-Undang dengan maksud sematamata 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.
Penambahan rumusan HAM serta jaminan
peng-hormatan, perlindungan, pelaksanaan,
dan pemajuannya ke dalam UUD NRI Tahun
1945 Indonesia bukan semata-mata karena
kehendak
untuk
mengakomodasi
perkembangan pandangan mengenai HAM
yang makin menganggap penting HAM
sebagai isu global, melainkan karena hal itu
merupakan salah satu syarat negara hukum.
HAM sering dijadikan sebagai salah satu
indikator
untuk
mengukur
tingkat
peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat
kema-juan suatu negara. Rumusan HAM
yang telah ada dalam UUD NRI Tahun 1945
perlu dilengkapi dengan memasukkan
pandangan
mengenai
HAM
yang
berkembang sampai saat ini.
Masuknya rumusan HAM ke dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 merupakan kemajuan besar
dalam proses perubahan Indonesia sekaligus
menjadi salah satu ikhtiar bangsa Indonesia
menjadikan UUD NRI Tahun 1945 menjadi
Undang-Undang Dasar yang semakin
modern dan semakin demokratis.
Dengan adanya rumusan HAM dalam UUD
NRI Tahun 1945, maka secara konstitusional
hak asasi setiap warga negara dan penduduk
Indonesia telah dijamin.
Pasal 33 Ayat (3)
Pasal 33 ayat (3) mengatakan bahwa bumi,
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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, ayat yang satu berkaitan dengan ayat
yang lain. Makna Pasal 33 UUD NRI 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.
Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu
Undang-Undang yang menyatakan dirinya
sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33
UUD NRI 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 sebesarbesarnya kemakmuran rakyat;
Dalam konteks Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
ketiga kriteria tersebut terdapat dalam
substansi pengaturan penataan ruang.
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah
pengaturan):
Politik hukum Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
dapat ditinjau dari konsideran menimbang
dan/atau penjelasan umumnya.
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Dalam konsideran menimbang, dikatakan
bahwa untuk menjamin terselenggaranya
pembangunan untuk kepentingan umum,
diperlukan tanah yang pengadaannya
dilaksanakan
dengan
mengedepankan
prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil;
Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa
Salah satu upaya pembangunan dalam
kerangka pembangunan nasional yang
diselenggarakan
Pemerintah
adalah
pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
tersebut
memerlukan
tanah
yang
pengadaannya
dilaksanakan
dengan
mengedepankan prinsip yang terkandung di
dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum
tanah nasional, antara lain prinsip
kemanusiaan,
keadilan,
kemanfaatan,
kepastian,
keterbukaan,
kesepakatan,
keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan,
dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai
berbangsa dan bernegara.

Hukum tanah nasional mengakui dan
menghormati hak masyarakat atas tanah
dan benda yang berkaitan dengan tanah,
serta memberikan wewenang yang bersifat
publik kepada negara berupa kewenangan
untuk mengadakan pengaturan, membuat
kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta
menyelenggarakan
dan
mengadakan
pengawasan yang tertuang dalam pokokpokok Pengadaan Tanah sebagai berikut:
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menjamin tersedianya tanah untuk
Kepentingan Umum dan pendanaannya.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum diselenggarakan sesuai dengan:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. Rencana Pembangunan Nasional
/Daerah;
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Kesimpulan Analisis:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
sudah tepat dituangkan dalam jenis UndangUndang.
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Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman
Modal

A. Analisis terhadap “nama” UndangUndang:
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan
kata atau frasa, yang secara esensial
maknanya telah mencerminkan isi dari PUU
itu sendiri. Ditinjau dari namanya,
“penanaman modal” terdiri dari kata
penanaman dan modal. Penanaman adalah
segala bentuk kegiatan menanam. Modal
adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk
lain yang bukan uang yang dimiliki oleh
penanam modal yang mempunyai nilai
ekonomis
Penanaman modal
merupakan segala
kegiatan menanam asset dalam bentuk uang
atan bentuk lain yang bukan uang yang
dimiliki oleh penanam modal yang
mempunyai nilai ekonomis.
Menurut Pasal 1 angka 1 penanaman modal
adalah segala bentuk kegiatan menanam
modal, baik oleh penanam modal dalam
negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia.
Dilihat dari materi muatan nya mengatur
kebijakan di bidang penanaman modal,
bidang bidang usaha penanaman modal,
penggunaan tenaga kerja di bidang
penamanam modal, UMKM, hak dan
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kewajiban penanam modal. Oleh karena
dilihat dari substansi materi muatanya
Undang-Undang Penanaman Modal sudah
tepat dituangkan dalam Jenis UndangUndang dan antara judul dan isi materi nya
sudah sesuai.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal disebutkan 5
(lima) pasal UUD NRI 1945 yaitu : Pasal 4
ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 4 ayat (1)
Penyebutan pasal ini untuk menunjukan
bahwa Presiden RI tetap sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD
1945, termasuk kegiatan penanaman modal
baik penanaman modal dalam negeri
maupun penanaman modal asing.
- Pasal 5 ayat (1)
Dalam dasar mengingat Undang-Undang
Penanaman Modal dicantumkan Pasal 5 ayat
(1) dan Pasal 20 . Hal ini menunjukan bahwa
pembentukan Undang-Undang Penanaman
Modal merupakan usulan dari Presiden dan
DPR.
- Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (5)
Penyebutan pasal ini menunjukan bahwa
kegiatan penanaman modal selain menjdadi
urusan pemerintah pusat juga merupakan
urusan pemerintah daerah. Ada pembagian
kewenangan dalam hal penanaman modal
antara pusat dan daerah (Pasal 30)
- Pasal 20
Penyebutan pasal ini adalah untuk
menunjukkan bahwa pembentukan UndangUndang ini dibentuk oleh kelembagaan atau
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pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5
huruf b Undang-Undang Nomor 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 33
Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan
bahwa perekonomian nasional dilaksanakan
dengan asas kekeluargaan untuk sebesarbesarnya 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 Undang-Undang.
(lihat contoh kasus JR Undang-Undang
7/2004 tentang SDAir, Putusan MK Nomor
85/PUU-XI/2013 hlm. 131-145) juga membahas
dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4),
walaupun Undang-Undang 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
Undang-Undang
tidak
dapat
melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai
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dasar hukum pembentukannya. Beberapa
unsur yang harus ada ketika suatu UndangUndang 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 sebesarbesarnya kemakmuran rakyat;
Dalam konteks Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
ketiga kriteria tersebut terdapat dalam
substansi pengaturan Penanaman Modal.
-

-

Materi muatan Undang-Undang ini mengatur
antara lain tentang kebijakan dasar
penanaman modal, bentuk badan usaha dan
kedudukan, perlakuan thd penanaman
modal, ketnegakerjaan, bidang usaha,
pengembangan penanaman modal bagi
usaha mikro kecil menengah koperasi, hak
kewajiban dan tanggung jawab penanam
modal,
fasilitasi
epenanamn
modal,pengesahan
dan
perizinan
perusahaan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijkan
penanaman
modal,
penyelenggaraan urusan penanaman modal,
kawasan ekonomi khusus, dan penyelesaian
sengketa.
Dari uraian tersebut diatas jika dilihat materi
muatan secara keseluruhan, Undang-Undang
Penanaman Modal telah sesuai antara jenis
hirarki dan materi muatannya memang tepat
untuk diatur dengan Undang-Undang.

C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah
pengaturan):
Politik hukum Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
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dapat ditinjau dari konsideran menimbang
dan/atau penjelasan umumnya
-

-

-

-

Dalam konsideran menimbang dikatakan
bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan
pembangunan ekonomi nasional yang
berkelanjutan
dengan
berlandaskan
demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan
bernegara;
bahwa sesuai dengan amanat yang
tercantum
dalam
Ketetapan
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Republik
Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang
Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi
Ekonomi, kebijakan penanaman modal
selayaknya selalu mendasari ekonomi
kerakyatan yang melibatkan pengembangan
bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi;
bahwa untuk mempercepat pembangunan
ekonomi
nasional
dan
mewujudkan
kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia
diperlukan peningkatan penanaman modal
untuk mengolah potensi ekonomi menjadi
kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan
modal yang berasal, baik dari dalam negeri
maupun dari luar negeri;
bahwa dalam menghadapi perubahan
perekonomian global dan keikutsertaan
Indonesia dalam berbagai kerja sama
internasional
perlu
diciptakan
iklim
penanaman modal yang kondusif, promotif,
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan
efisien dengan tetap memperhatikan
kepentingan ekonomi nasional;

Kesimpulan Analisis:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal sudah tepat dituangkan
dalam jenis Undang-Undang.

87

11

A. Analisis terhadap “nama” Undang-Undang:
Undang-Undang
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UndangNomor 43 Tahun
Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan
2008 tentang Wilayah
bahwa nama PUU menggunakan kata atau
Negara
frasa, yang secara esensial maknanya telah
mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau
dari namanya, “wilayah negara”, wilayah
memiliki pengertian sebuah daerah yang
dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah
kedaulatan. Dilihat dari materi muatan
Undang-Undang Wilayah Negara, maka
Penamaan Undang-Undang Wilayah Negara
sudah sesuai dengan materi muatan UndangUndang.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat
Undang-Undang 43 Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara, disebutkan 3 (tiga) pasal
Undang-Undangd NRI Tahun 1945 yaitu: Pasal
20, Pasal 21, dan Pasal 25A UUD NRI Tahun
1945.
- Pasal 20
Pada dasarnya penyebutan pasal 20 adalah
untuk memenuhi asas kelembagaan atau
pejabat pembentuk yang tepat. 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
Mengandung makna bahwa setiap anggota DPR
berhak pula mengajukan usul rancangan
Undang-Undang yang syarat-syarat dan tata
caranya diatur dalam peraturan tata tertib.
Seperti
halnya
presiden
yang
berhak
mengajukan
rancangan
Undang-Undang,
anggota DPR secara sendiri-sendiri dapat
berinisiatif untuk mengajukan rancangan
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Undang-Undang.
- Pasal 25A
Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945
mengamanatkan bahwa batas-batas wilayah
dan hak-hak atas wilayah NKRI ditetapkan
dengan Undang-Undang. Makna dari pasal ini
adalah bahwa jika kita ingin menetapkan batasbatas wilayah dan hak-hak NKRI maka hal
tersebut dituangkan dalam Undang-Undang.
Dimana wilayah Negara adalah tempat tinggal,
tempat hidup dan sumber kehidupan warga
negara yang meliputi daratan, lautan dan ruang
udara, dimana suatu Negara memiliki
kedaulatan penuh atas wilayah negaranya.
Apakah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
tentang Wilayah Negara ini berisi tentang
penetapan batas-batas wilayah dan/atau hakhak NKRI atas wilayah tersebut?
-

-

-

Dalam konsideran menimbang dikatakan
bahwa pengaturan mengenai wilayah negara
meliputi
wilayah
daratan,
perairan
pedalaman, perairan kepulauan dan laut
teritorial beserta dasar laut, dan tanah di
bawahnya, serta ruang udara di atasnya,
termasuk seluruh sumber kekayaan yang
terkandung di dalamnya
Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa
Wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan
Wilayah Negara, adalah salah satu unsur
negara yang merupakan satu kesatuan
wilayah daratan, perairan pedalaman,
perairan kepulauan dan laut teritorial
beserta dasar laut dan tanah di bawahnya,
serta ruang udara di atasnya, termasuk
seluruh sumber kekayaan yang terkandung
di dalamnya.
Materi muatan Undang-Undang ini mengatur
tentang
Wilayah Negara meliputi wilayah darat,
wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di
bawahnya serta ruang udara di atasnya,
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termasuk seluruh sumber kekayaan yang
terkandung di dalamnya. Selain itu UndangUndang ini juga mengatur mengenai Batas
Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut
dan tanah di bawahnya serta ruang udara di
atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian
bilateral dan/atau trilateral mengenai batas
darat, batas laut, dan batas udara serta
berdasarkan
peraturan
perUndangUndangan dan hukum internasional.
Pengaturan wilayah negara dilakukan untuk
memberikan kepastian hukum dan kejelasan
kepada warga negara mengenai wilayah
negara.
-

Dari uraian tersebut diatas jika dilihat materi
muatan secara keseluruhan, Undang-Undang
Wilayah Negara telah sesuai antara jenis
hirarki dan materi muatannya memang tepat
untuk diatur dengan Undang-Undang.

C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah
pengaturan):
Politik hukum Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2008 tentang Wilayah Negara dapat ditinjau dari
konsideran menimbang dan/atau penjelasan
umumnya.
Dalam konsideran menimbang, dikatakan bahwa
pengaturan mengenai wilayah negara meliputi
wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan
kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut,
dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di
atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan
yang terkandung di dalamnya. Pengaturan
wilayah negara untuk memberikan kepastian
hukum dan kejelasan kepada warga negara
mengenai wilayah Negara.
Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
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negara kepulauan yang berciri nusantara
mempunyai kedaulatan atas wilayah serta
memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah
kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam rangka mengejawantahkan maksud
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tersebut diperlukan
pengaturan-pengaturan
kewilayahan secara nasional,
pengaturan mengenai:

antara

lain

a. perairan;
b. daratan/tanah;
c. udara;
d. ruang; dan
e. sumber kekayaan alam dan lingkungannya
Pengaturan batas-batas Wilayah Negara
dimaksudkan untuk memberikan kepastian
hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara,
kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan
hak–hak berdaulat.
Hal-hal pokok yang diatur dalam UndangUndang ini, yakni:
1. Ruang lingkup Wilayah Negara yang
meliputi wilayah daratan, wilayah
2. perairan pedalaman, perairan kepulauan,
laut teritorial, dasar laut, dan tanah di
bawahnya, serta ruang udara di atasnya
termasuk seluruh
3. sumber kekayaan yang terkandung di
dalamnya.
4. Hak-hak berdaulat Negara Republik
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Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif
5. dan Landas Kontinen serta hak
pengawasan di Zona Tambahan.
a. Kewenangan
Pemerintah
melakukan
pengaturan
pengelolaan dan pemanfaatan
wilayah negara serta Kawasan
Perbatasan.
b. Kelembagaan
yang
diberi
kewenangan untuk melakukan
penanganan
Kawasan
Perbatasan. Unsur keanggotaan
kelembagaan ini berasal dari
unsur Pemerintah dan Pemerintah
Daerah mengingat posisi strategis
6. wilayah perbatasan terkait dalam hal
seperti kedaulatan negara, keutuhan
wilayah,
penegakan
hukum
dan
kesejahteraan rakyat.
7. Keikutsertaan
masyarakat
dalam
menjaga dan mempertahankan Wilayah
Negara termasuk Kawasan Perbatasan.
8. Larangan dan sanksi bagi setiap orang
yang melakukan pelanggaran terkait
dengan Wilayah Negara dan batasbatasnya.
Kesimpulan Analisis:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sudah tepat dituangkan dalam
jenis Undang-Undang.
12.

Undang-Undang
Nomor 26 Tahun
2007 tentang
Penataan Ruang

A. Analisis terhadap “nama” Undang-Undang:
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan
kata atau frasa, yang secara esensial
maknanya telah mencerminkan isi dari PUU
itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Penataan
Ruang”, penataan memiliki pengertian
proses, cara, perbuatan menata;
pengaturan; penyusunan ruang. Dilihat dari
materi muatan Undang-Undang Penataan
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Ruang, maka Penamaan Undang-Undang
Penataan Ruang sudah sesuai dengan materi
muatan Undang-Undang.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, disebutkan 4
(empat) pasal UUD NRI Tahun 1945 yaitu:
Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal
33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Pasal 5 ayat (1)
Penyebutan pasal ini adalah untuk
menunjukkan
bahwa
pembentgukan
Undang-Undang
ini
dibentuk
oleh
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat.
Sebagaimana
dimaksud
asas
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011, dalam hal ini Presiden
sebagai kepala pemerintahan (landasan
formil);
- 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 Undang-Undang
Nomor 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 25A
Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945
mengamanatkan bahwa batas-batas wilayah
dan hak-hak atas wilayah NKRI ditetapkan
dengan Undang-Undang. Makna dari pasal
ini adalah bahwa jika kita ingin menetapkan
batas-batas wilayah dan hak-hak NKRI maka
hal tersebut dituangkan dalam Undang93

-

-

-

-

Undang. Dimana wilayah Negara adalah
tempat tinggal, tempat hidup dan sumber
kehidupan warga negara yang meliputi
daratan, lautan dan ruang udara, dimana
suatu Negara memiliki kedaulatan penuh
atas wilayah negaranya. Apakah UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang ini berisi tentang penetapan
batas-batas wilayah dan/atau hak-hak NKRI
atas wilayah tersebut?
Dalam konsideran menimbang dikatakan
bahwa ruang wilayah Negara kesatuan
republik Indonesia merupakan Negara
kepulauan berciri nusantara, baik sebagai
kesatuan wadah yang meliputi ruang darat,
ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang
di dalam bumi maupun sebagai sumber daya,
perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya
Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa
ruang adalah wadah yang meliputi ruang
darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk
ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lin
hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.
Materi muatan Undang-Undang ini mengatur
tentang ruang-ruang wilayah yang meliputi
ruang darat, ruang laut dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi. Untuk
mewujudkan ruang wilayah nasional yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
berdasarkan wawasan nusantara dan
ketahanan nasional, maka perlu dilakukan
penataan
ruang
yang
dapat
mengharmonisasikan lingkungan alam dan
lingkungan buatan serta dapat memberikan
perlindungan fungsi ruang dan pencegahan
dampak negatif terhadap lingkungan hidup
akibat pemanfaatan ruang.
Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya
tidak mengenal batas wilayah, Namun untuk
mewujudkan ruang wilayah yang aman,
nyaman, produktif dan berkelanjutan serta
sejalan dengan kebijakan otonomi daerah,
penataan ruang menuntut kejelasan
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-

-

pendekatan dalam proses perencanaannya
demi menjaga keselarasan, keserasian,
keseimbangan dan keterpaduan antar
daerah, antara pusat dan daerah,
antarsektor
dan
antarpemangku
kepentingan.
Dari uraian tersebut diatas jika dilihat materi
muatan secara keseluruhan, Undang-Undang
Penataan Ruang telah sesuai antara jenis
hirarki dan materi muatannya memang tepat
untuk diatur dengan Undang-Undang.
Pasal 33 Ayat (3)
Pasal 33 ayat (3) 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 Mahkamah Konstitusi,
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 Undang-Undang.
Berdasarkan dari pertimbangan tigas aspek
(isi, sejarah dan pendapat Mahkamah
Konstitusi) tersebut, maka dapat dipahami
makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam
menerapkan roda perekonomian nasional
harus dalam rangka menjamin kepentingan
masyarakat secara kolektif dan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta
adanya penguasaan Negara atas cabang95

cabang produksi strategis (menguasai hajat
hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai
ketiga kriteria tersebut, maka suatu UndangUndang tidak dapat melegitimasi Pasal 33
UUD
1945
sebagai
dasar
hukum
pembentukannya. Beberapa unsur yang
harus ada ketika suatu Undang-Undang 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;
Dalam konteks Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ketiga
kriteria tersebut terdapat dalam substansi
pengaturan penataan ruang.
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah
pengaturan):
Politik hukum Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat
ditinjau
dari
konsideran
menimbang
dan/atau penjelasan umumnya
Dalam konsideran menimbang, dikatakan
bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang merupakan negara
kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai
kesatuan wadah yang meliputi ruang darat,
ruang laut,dan ruang udara, termasuk ruang
di dalam bumi, maupun sebagai sumber
daya,
perlu
ditingkatkan
upaya
pengelolaannya secara bijaksana, berdaya
guna,
dan
berhasil
guna
dengan
berpedoman pada kaidah penataan ruang
sehingga kualitas ruang wilayah nasional
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dapat terjaga keberlanjutannya demi
terwujudnya kesejahteraan umum dan
keadilan sosial sesuai dengan landasan
konstitusional
Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa
Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, baik sebagai kesatuan wadahyang
meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalambumi,
maupun sebagai sumber daya, merupakan
karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada
bangsa Indonesia yang perlu disyukuri,
dilindungi, dan dikelola secaraberkelanjutan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
sesuai dengan amanat yangterkandung
dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta makna yang terkandung dalam
falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk
mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tersebut, UndangUndang tentang Penataan Ruang ini
menyatakan
bahwa
negara
menyelenggarakan penataan ruang, yang
pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah dengan
tetap menghormati hak yang dimiliki oleh
setiap orang.
Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam
bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk
lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya, pada
dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas.
Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk
mewujudkan ruang wilayah nasional yang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
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berlandaskan Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional, Dalam Undang-Undang
ini, penataan ruang didasarkan pada
pendekatan sistem, fungsi utama kawasan,
wilayah administratif, kegiatan kawasan,dan
nilai strategis kawasan. Kaidah penataan
ruang ini harus dapat diterapkan dan
diwujudkan
dalam
setiap
proses
perencanaan tata ruang wilayah.
Penataan ruang sebagai suatu sistem
perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan antara yang satu dan yang lain
dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah
penataan ruang sehingga diharapkan (i)
dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang
berhasil guna dan berdaya guna serta
mampu mendukung pengelolaan lingkungan
hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi
pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii)
tidak menyebabkan terjadinya penurunan
kualitas ruang.
Dalam
rangka
mencapai
tujuan
penyelenggaraan penataan ruang tersebut,
Undang-Undang ini, antara lain, memuat
ketentuan pokok sebagai berikut:
a. pembagian
wewenang
antara
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam penyelenggaraan penataan ruang
untuk memberikan kejelasan tugas dan
tanggung jawab masing-masing tingkat
pemerintahan dalam mewujudkan ruang
wilayah nasional yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan;
b. pengaturan penataan ruang yang
dilakukan melalui penetapan peraturan
perUndang-Undangan
termasuk
pedoman bidang penataan ruang sebagai
acuan penyelenggaraan penataan ruang;
98

c. pembinaan penataan ruang melalui
berbagai kegiatan untuk meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
penataan
ruang;
d. pelaksanaan penataan ruang yang
mencakup perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang pada semua tingkat
pemerintahan;
e. pengawasan penataan ruang yang
mencakup pengawasan terhadap kinerja
pengaturan,
pembinaan,
dan
pelaksanaan penataan ruang, termasuk
pengawasan
terhadap
kinerja
pemenuhan standar pelayanan minimal
bidang penataan ruang melalui kegiatan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat
dalam penyelenggaraan penataan ruang
untuk
menjamin
keterlibatan
masyarakat, termasuk masyarakat adat
dalam setiap proses penyelenggaraan
penataan ruang;
g. penyelesaian sengketa, baik sengketa
antardaerah maupun antarpemangku
kepentingan lain secara bermartabat;
h. penyidikan, yang mengatur tentang
penyidik pegawai negeri sipil beserta
wewenang dan mekanisme tindakan
yang dilakukan;
i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi
pidana sebagai dasar untuk penegakan
hukum dalam penyelenggaraan penataan
ruang; dan
j. ketentuan peralihan yang mengatur
keharusan penyesuaian pemanfaatan
ruang dengan rencana tata ruang yang
baru, dengan masa transisi selama 3
(tiga) tahun untuk penyesuaian.
Kesimpulan Analisis:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sudah tepat dituangkan dalam
jenis Undang-Undang.
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DIMENSI 1
KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang
Angkutan Udara
NO

INDIKATOR

1

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang (diperintahkan
secara tegas)

1

2

Melaksanakan ketentuan

KESESUAIAN
ANALISIS
REKOMENDASI
YA TIDAK
TETAP UBAH CABUT
3
4
5
6
7
8
√
Peraturan Pemerintah ini melaksanakan
√
ketentuan yang menngatur pokok-pokok
ketentuan mengenai angkutan udara
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penerbangan.
Peraturan Pemerintah ini mengubah
ketentuan mengenai perwakilan dan agen
Penjualan Umum perusahaan angkutan
udara asing. Perubahan ini dimaksudkan
untuk mengatisipasi perkembangan yang
terjadi di dalam dunia penerbangan serta
dengan telah dilaksanakannya kesepakatan
dalam berbagai forum internasional baik
secara bilateral maupun multilateral.
Peraturan Pemerintah ini sudah tepat.
√
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NO

INDIKATOR

1

2
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak diperintahkan
secara tegas)
Tindak lanjut Putusan MA

3

KESESUAIAN
YA TIDAK
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

√

2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
NO

INDIKATOR

1

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

1

2

KESESUAIAN
YA TIDAK
3
4
√

√

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√

Melaksanakan
ketentuan
pengaturan
kebandarudaraan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992.
Peraturan Pemerintah ini merupakan
pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan.
Peraturan Pemerintah ini sudah tepat sesuai
dengan jenis, hierarki dan materi muatannya.
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NO
1
3

INDIKATOR
2
Tindak lanjut Putusan MA

KESESUAIAN
YA TIDAK
3
4
√

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
NO

INDIKATOR

1

2

Peraturan Pemerintah
1
Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang (diperintahkan
secara tegas)

KESESUAIAN
YA TIDAK
3
4

v

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√

Melaksanakan ketentuan Pasal 12 , Pasal 16,
Pasal 34, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 66,
Pasal 83, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 113,
Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 174
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian.

2.

Melaksanakan lebih lanjut
perintah Peraturan Pemerintah

v

3.

Untuk melaksanakan

v
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NO
1

4.

INDIKATOR

KESESUAIAN
YA TIDAK
3
4

2
penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan
Tindak lanjut Putusan MA

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

5

v

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
NO

INDIKATOR

1
2
Peraturan Pemerintah
1

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang (diperintahkan
secara tegas)

KESESUAIA
N
YA TIDAK
3
4
v

ANALISIS

5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√

Melaksanakan ketentuan Pasal 126, Pasal 129, v
Pasal 138, Pasal 146, Pasal 150, Pasal 156, Pasal
160, Pasal 163, Pasal 165, dan Pasal 171 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian

103

2.

Melaksanakan lebih lanjut
perintah Peraturan Pemerintah

v

3.

Untuk melaksanakan
penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan

v

4.

Tindak lanjut Putusan MA

v

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
NO

1
1

INDIKATOR

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang
(diperintahkan secara tegas)

KESESUAI
ANALISIS
REKOMENDASI
AN
YA TIDA
TETA UBAH CABUT
K
P
3
4
5
6
7
8
√
pengaturan mengenai klasifikasi dan kualifikasi
√
usaha jasa konstruksi serta peran masyarakat jasa
konstruksi yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sudah
tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan
usaha jasa konstruksi; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu
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NO

1

2

3

INDIKATOR

2

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

KESESUAI
AN
YA TIDA
K
3
4

ANALISIS

5
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi

REKOMENDASI
TETA UBAH CABUT
P
6
7
8

√

√
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
NO

1
1

2

3

INDIKATOR

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang
(diperintahkan secara tegas)

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

KESESUAI
ANALISIS
REKOMENDASI
AN
YA TIDA
TETA UBAH CABUT
K
P
3
4
5
6
7
8
√
Melaksanakan ketentuan mengenai kenavigasian
√
sebagaimana
diatur
dalam
Pasal 177, Pasal 183 ayat (2), Pasal 184, Pasal 186
ayat (2), Pasal 196, dan Pasal 206
ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang
Pelayaran,
perlu
menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian.
√

√
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
NO

1
1

2

3

INDIKATOR

2
Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang
(diperintahkan secara tegas)

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

KESESUAI
ANALISIS
REKOMENDASI
AN
YA TIDA
TETAP UBAH CABUT
K
3
4
5
6
7
8
√
Melaksanakan ketentuan Pasal 232, Pasal 238,
√
Pasal 240, dan Pasal 243 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim
√

√
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2000 tentang Usaha Dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi
NO

INDIKATOR

1

2

PeraturanPemerintah
1
Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang
(diperintahkan secara tegas)
2
Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak
diperintahkan secara tegas)
3
Tindak lanjut Putusan MA

KESESUAIAN
YA TIDAK
3

4

√

ANALISIS

5

REKOMENDASI
TETAP UBA CABU
H
T
6
7
8

√

√

√
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
NO

INDIKATOR

1

2

Peraturan Pemerintah
1
Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang
(diperintahkan secara tegas)

KESESUAIAN
YA TIDAK
3
4

V

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√

Melaksanakan ketentuan:
- Pasal 148 Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,
- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran,
- Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penerbangan
- Pasal 165 ayat (4) Undang- Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

2.

Melaksanakan lebih lanjut
perintah Peraturan Pemerintah

v

3.

Untuk melaksanakan
penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan

v

109

NO
1
4.

INDIKATOR
2
Tindak lanjut Putusan MA

KESESUAIAN
YA TIDAK
3
4
v

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan Di Perairan
NO
1
1

2

3

INDIKATOR
2
Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang
(diperintahkan secara tegas)

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

KESESUAIAN
ANALISIS
REKOMENDASI
YA TIDAK
TETAP UBAH CABUT
3
4
5
6
7
8
√
bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
√
2010 tentang Angkutan di Perairan belum
mengatur mengenai penggunaan kapal asing
untuk kegiatan lain selain kegiatan mengangkut
penumpang dan/atau barang dalam kegiatan
angkutan laut dalam negeri
√

√
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi
NO
INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
REKOMENDASI
YA TIDAK
TETAP UBAH CABUT
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Melaksanakan ketentuan
√
Melaksanakan ketentuan sumber daya manusia √
Undang-Undang
di bidang transportasi, sebagaimana diatur di
(diperintahkan secara tegas)
dalam pasal 117 UNDANG-UNDANG Nomor 23
Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 268
dan 338 UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran, Pasal 255 UNDANGUNDANG Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lntas dan Angkutan Jalan, dan pasal 381-395
UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan.
PERATURAN PEMERINTAH ini sudah tepat.
2
Melaksanakan ketentuan
√
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak diperintahkan
secara tegas)
3
Tindak lanjut Putusan MA
√
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12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
NO
INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
YA TIDAK
1
2
3
4
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√

Peraturan Pemerintah Nomor No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
1

Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang
(diperintahkan secara
tegas)

2

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

3

√

Pelaksanaan ketentuan Pasal 48 ayat (4), Pasal 50
ayat (4), Pasal 51 ayat (6), Pasal 56, Pasal 57 ayat
(4), Pasal 59 ayat (6), Pasal 60 ayat (6), Pasal 61
ayat (4), dan Pasal 76 ayat (5) Undang–Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
NO
INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
REKOMENDASI
YA TIDAK
TETAP UBAH CABUT
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Melaksanakan ketentuan

Pelaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (5), Pasal

Undang-Undang
150, Pasal172,Pasal 185 ayat (2), Pasal 198 ayat (3),
(diperintahkan secara
Pasal 242 ayat (3), dan Pasal 244 ayat (2) Undangtegas)
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
2
Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak
diperintahkan secara tegas)
Tindak lanjut Putusan MA
14. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan
NO
INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
REKOMENDASI
YA TIDAK
TETAP UBA CABUT
H
1
2
3
4
5
6
7
8
PeraturanPemerintah
1
Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang

√

dalam rangka
infrastruktur

mempercepat penyediaan
kepelabuhanan
melalui

√
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NO

1

2

3

INDIKATOR

KESESUAIAN
YA TIDAK

2
(diperintahkan secara tegas)

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

3

4

ANALISIS

5
peningkatan investasi di bidang kepelabuhanan
guna mendorong pembangunan nasional, perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

REKOMENDASI
TETAP UBA CABUT
H
6
7
8

√

√

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi
NO

INDIKATOR

Peraturan Presiden
1
Melaksanakan ketentuan UndangUndang (diperintahkan secara
tegas)

KESESUAIAN
YA TIDAK

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

Pelaksanaan ketentuan dari:
pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 28
dan pasal 42 Undang-Undang Nomor
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18 Tahun
Kontruksi.

1999

Tentang

Jasa

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi
NO

INDIKATOR

KESESUAIAN
YA TIDAK

Peraturan Presiden
1
Melaksanakan ketentuan UndangUndang (diperintahkan secara tegas)

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT



Pelaksanaan ketentuan dari:
pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 28
dan pasal 42 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1999 Tentang Jasa
Kontruksi.

17. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
NO

INDIKATOR

KESESUAIAN
YA TIDAK

Peraturan Presiden
1
Melaksanakan ketentuan UndangUndang (diperintahkan secara tegas)

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

Pelaksanaan ketentuan dari:
Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59
Undang-Undang No 2 Tahun 2012
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Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.

18. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
NO

INDIKATOR

Peraturan Presiden
1
Melaksanakan ketentuan UndangUndang (diperintahkan secara tegas)

KESESUAIAN
YA TIDAK

ANALISIS

Pelaksanaan ketentuan dari:
Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59
Undang-Undang No 2 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
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19. Peraturan Presiden Nomor Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi.
NO

INDIKATOR

1
2
Peraturan Pemerintah
1
Melaksanakan lebih lanjut perintah
Undang-Undang
2
Melaksanakan lebih lanjut perintah
Peraturan Pemerintah
3
Untuk melaksanakan
penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√

v
v
v

Peraturan Presiden ini dibuat
karena kebutuhan, yang secara
terinci tergambar sebagai berikut:
-

mobilitas masyarakat di
wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan
Bekasi
merupakan
pergerakan
ulang-alik
harian, sehingga layanan
transportasi
harus
terintegrasi dan menerus,
tidak terkotak-kotak dibatasi
oleh wilayah administrasi
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NO

INDIKATOR

1

2

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3
4

ANALISIS

-

-

5
pemerintahan; b.
perlunya peningkatan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan orang dan barang di
Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi yang
lebih baik bagi kehidupan
masyarakat, perlu dilakukan
pengembangan
dan
pengelolaan
sistem
transportasi
di
wilayah
Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang,
dan
Bekasi
secara terintegrasi;
pertumbuhan
jumlah
penduduk
dan
jumlah
pergerakan
kendaraan
bermotor
yang
terus
meningkat,
untuk
mengurangi kemacetan lalu

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
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NO

INDIKATOR

1

2

4

Tindak lanjut Putusan MA

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3
4

ANALISIS
5
lintas, diperlukan layanan
angkutan
massal
yang
terintegrasi baik antar moda
maupun antar wilayah; d.
bahwa pengembangan dan
pengelolaan
sistem
transportasi yang efektif dan
efisien
akan
dapat
memperbaiki kondisi saat ini
seperti penanganan masalah
kemacetan, polusi, biaya
tinggi,
dan
tingkat
kecelakaan, sehingga diperlukan penanganan khusus;

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

v
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20. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan
Barang Di Laut
NO

INDIKATOR

1

2
Melaksanakan lebih lanjut perintah
Undang-Undang

1

KESESUAIAN
ANALISIS
REKOMENDASI
YA
TIDAK
TETAP UBAH CABUT
3
4
5
6
7
8
√
Melaksanakan ketentuan Undang√
Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang
Pelayaran
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4849).

2

Melaksanakan lebih lanjut perintah
Peraturan Pemerintah

√

Melaksanakan ketentuan Pasal 75
ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan, dapat
dilakukan
penugasan
kepada
perusahaan angkutan laut nasional
dengan mendapatkan kompensasi.

√

3

Untuk melaksanakan
penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan

√

perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanan Publik untuk
Angkutan Barang di Laut.

√
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NO
1
4

INDIKATOR
2
Tindak lanjut Putusan MA

KESESUAIAN
YA
TIDAK
3
4
√

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

21. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
NO

INDIKATOR

Peraturan Presiden
1
Melaksanakan ketentuan UndangUndang (diperintahkan secara tegas)

KESESUAIAN
YA TIDAK

ANALISIS

Pelaksanaan ketentuan dari:
Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59
Undang-Undang No 2 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
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22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2009 tentang PetunJuk Tarif Jasa Pelabuhan Pada
Pelabuhan Penyebrangan Lintas Dalam Negeri
NO
INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
REKOMENDASI
YA TIDAK
TETAP UBAH CABUT
Peraturan Presiden
1
Melaksanakan ketentuan UndangUndang (diperintahkan secara tegas)

Pelaksanaan ketentuan dari:
Pasal 48 Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2011 Tentang
Kepelabuhan



23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi
Penyeberangan Tahun 2010 - 2030
NO
INDIKATOR
KESESUAIAN
ANALISIS
REKOMENDASI
YA TIDAK
TETAP UBAH CABUT
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Melaksanakan Ketentuan Undang√
Ditinjau dari konsiderans
√
Undang
menimbangnya, maka dapat
2
Melaksanakan Ketentuan Peraturan
√
diketahuai bahwa Permen ini
Pemerintah
merupakan sebuah rencana kerja
3
Melaksanakan Ketentuan Perpres
√
pengembangan transportasi
4
Dibentuk berdasarkan kewenangan
√
penyeberangan dan bukan sebuah
Menteri terkait (tidak ada perintah
perUndang-Undangan yang memuat
dari PUU di atasnya)
norma-norma yang bersifat
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NO

INDIKATOR

1

2

KESESUAIAN
YA TIDAK
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

mengatur.
Permen ini bukan peraturan
pelaksana dari berbagai peraturan
perUndang-Undangan di atasnya.
Kesimpulan:
Maka Permen ini seharusnya dicabut.
24. Peraturan Menteri Perhuhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda
Tahun 2010 - 2030
NO
1
1

INDIKATOR
2
Melaksanakan Ketentuan
Undang-Undang

KESESUAIAN
ANALISIS
YA TIDAK
3
4
5
√
Jika ditinjau dari konseideran serta pasal 5
peraturan menteri ini:
“bahwa Cetak Biru Transportasi
Antarmoda/Multimoda merupakan
hasil dari semua pihak terkait yaitu jajaran
Kementerian Perhubungan, Kemenko
Perekonomian, Kementerian Keuangan,
Kementerian Perdagangan, Kementerian

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√

123

NO

INDIKATOR

1

2

KESESUAIAN
YA TIDAK
3
4

ANALISIS
5
Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal, Kementerian
Pekerjaan Umum,· Bappenas, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupatenl Kota, PT.
(Persero) Pelindo I s.d IV, PT. (Persero)
Angkasa Pura I dan II, Perum Damri,
PT.ASDP, Organda, Gapasdap, Maska, MTI,
Gafeksi/lNFA, MAPPEL, Depalindo, APBMI,
INSA,INACA dan Asosiasi Logistik Indonesia
(All).
Pasal 5
Cetak Biru Transportasi Antarmoda
/Multimoda Tahun 2010 - 2030 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai
pedoman dan acuan baik bagi unit kerja di
lingkungan Kementerian Perhubungan,
instansi pemerintah maupun Mitra Kerja
yang terkait dengan pengembangan dan
pembangunan transportasi antarmoda
/multimoda.

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan:
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NO

INDIKATOR

1

2

KESESUAIAN
YA TIDAK
3
4

ANALISIS
5
Peraturan
PerUndang-Undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan PerUndangUndangan yang lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan.

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Peraturan menteri ini bukan merupakan
delegasi dari peraturan perundanganundangan
diatasnya
sehingga
tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Serta pengaplikasikan Peraturan menteri ini
memiliki keterkaitan dengan instansi
pemerintah lain serta pemerintah daerah,
agar peraturan menteri ini dapat
diaplikasikan dengan baik sebaiknya
ketentuan cetak biru ini diatur oleh
peraturan perundangan-undangan yang
lebih tinggi tidak sebatas diatur oleh
peraturan menteri. Dimana pengaturannya
seharusnya diatur oleh Peraturan Presiden.
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NO

INDIKATOR

1

2

KESESUAIAN
YA TIDAK
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi
NO

INDIKATOR

1

2

PeraturanPemerintah
1
Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang
(diperintahkan secara tegas)
2
Melaksanakan ketentuan
Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak
diperintahkan secara tegas)

KESESUAIAN
YA TIDAK
3
4

ANALISIS
5

√

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

√

√

Peraturan Menteri perhubungan Nomor 83
Tahun 2010 merupakan Peraturan Menteri yang
dibentuk bukan atas dasar perintah peraturan
perundangundangan yang lebih tinggi (atas
dasar kewenangan), berkualifikasi sebagai
Aturan Kebijakan. Hal ini disebabkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 berlaku sejak
tanggal diundangkan (vide Pasal 104 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011), sehingga adanya
Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum
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NO

INDIKATOR

1

2

3

Tindak lanjut Putusan MA

KESESUAIAN
YA TIDAK
3
4

ANALISIS
5
tanggal 13 diundangkannya Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 masih tunduk berdasarkan
ketentuan Undang-Undang yang lama (UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004). Peraturan
Menteri Perhubungan ini disusun dalam rangka
melaksanakan
tugas
kewenangan
yang
mengatur mengenai metode kerja.

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

√
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BAB III
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN
KEJELASAN RUMUSAN KETENTUAN

Dari 39 Peraturan Perundang-undangan yang dianalisis berdasarkan kejelasan
rumusannya, pada umumnya Peraturan Perundang-undangan tersebut masih terdapat
ketentuan yang inkonsisten, ambigu, kurang tepat dalam penggunaan Bahasa, istilah,
kata, ataupun belum sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perUndang-Undangan.
Terdapat beberapa catatan penting dari hasil analisis berdasarkan kejelasan
rumusan yang perlu diperhatikan secara umum pada setiap Peraturan Perundangundangan, 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) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
(Bagir Manan, “Asas-Asas Hukum dan Non Hukum yang Diperlukan Dalam Penyusunan
Naskah Akademik Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan”, Pada Acara Capacity
Building Penyusunan Naskah Akademik, Di Jakarta, 9 Desember 2009). Asas yang
dinormakan ini, sebagaimana petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang
Nomor 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 Akademaik nya. Perlu
diingat apa sebenarnya yang dimaksud dengan norma. Pada prinsipnya norma
adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya
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dengan sesamanya atau dengan lingkungannya atau dapat juga diartikan sebagai
ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertingak atau bertingkah laku dalam
masyarakat (Suharyono, Makalah Bahasan Peraturan PerUndang-Undangan, Jakarta,
2010). Adapun norma terdiri dari dua kategori, yaitu norma tingkah laku dan meta
norma. Norma tingkah laku berisi tentang perintah (gebod), larangan (verbod),
pembebasan (vrijsteling/dispensasi) dan izin (toesteming). Norma tingkah laku ini
membutuhkan operator norma untuk dapat dilaksanakan. Operator norma berupa
kata kerja seperti kata ‘wajib’, ‘harus’, ‘dapat’, ‘bebas’, ‘dilarang’. Dengan operator
norma, maka norma tingkah laku memiliki akibat hukum berupa sanksi. Sedangkan
meta norma dapat berisi tentang pengakuan, perbahan, kewenangan, definisi (yang
tertuang dalam pasal 1 ketentuan umum) dan penilaian. Sehingga dapat dipahami
bahwa asas dan tujuan secara an sich tidak tepat dituangkan dalam norma, kecuali
ada masksud tertentu, atau ada hal khusus yang ingin diatur.
Dari hasil penilaian berdasarkan dimensi kejelasan rumusan, pada 17 Peraturan
Perundang-undangan yang dianalisis masih terdapat ketentuan yang perlu diperjelas
rumusannya. Variabel yang menjadi penilaian kejelasan rumusan terhadap masingmasing Peraturan Perundang-undangan adalah Kesesuaian Dengan Sistematika dan
Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Ketepatan Penggunaan
Bahasa Istilah Atau Kata. Beberapa indikator yang menjadi ukuran pada variabel
Kesesuaian dengan sistematika dan Teknis Penyusunan di antaranya cara perumusan
sanksi administrasi, sanksi keperdataan dan sanksi pidana, dan lain-lain. Sedangkan
indikator yang menjadi ukuran pada variabel ketepatan penggunaan bahasa, istilan
dan kata, di antara yang dinilai adalah konsistensi antar ketentuan, objektivitas
makna, kalimat yang berpotensi menimbulkan multitafsir atau ambigu, kejelasan,
ketegasan, efisiensi kalimat dan sebagainya.
Dari 28 Peraturan Perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi, 23 Peraturan
Perundang-undangan di antaranya masih memiliki permasalahan kejelasan rumusan
pada ketentuan pasalnya. Secara rinci, penilaian kejelasan rumusan pada masingmasing pasal dalam peraturan perUndang-Undangan terkait dengan masalah
Pembangunan Industri Wisata Bahari, adalah sebagaimana dalam tabel sebagai
berikut:
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DIMENSI 2
KEJELASAN RUMUSAN
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
NO

PASAL

INDIKATOR

ANALISIS

1.

Pasal 2

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

2.

Pasal 3

Kesesuaian dengan sistematika
dan
teknik
penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan

Penyebutan tujuan Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan tidak diperlukan , karena tidak
akan operasional (tidak memiliki operator norma).
Tujuan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dapat dituangkan dalam penjelasan
umum dalam lampiran Undang-Undang dan dalam
naskah akademiknya Jika ketetentuan mengenai

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
√

√
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tujuan ini dibtuhkan dalam suaut peraturan
perUndang-Undangan maka dirumuskan dalam salah
satu butir pasa1 tentang ketentuan umum yang
terdapat dalam petunjuk Nomor 98 huruf c,
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Peraturan PerUndang-Undangan
3.

Pasal 4

Kesesuaian dengan sistematika Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu
dan
teknik
penyusunan butir pada pasal 1 ttg ketentuan umum.
Peraturan
PerUndangUndangan

√

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
NO
1
1.

PASAL
2
Pasal
18

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Penggunaan
Kurang Tegas
bahasa,
istilah, kata

ANALISIS

-

-

5
Pasal 18: “Penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian umum meliputi kegiatan
pembangunan: a. prasarana; b. pengoperasian
prasarana; c. perawatan prasarana; dan d.
pengusahaan prasarana”.
Pasal ini merupakan penjabaran dr pasal 17
ayat 1 huruf a akan tetapi tidak secara tegas
ditulis dalam 18 ini
Seharusnya: Pasal 18: “Penyelenggaraan

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

V
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prasarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud pasal 17 ayat 1 huruf a meliputi
kegiatan pembangunan: a. prasarana;b.
pengoperasian prasarana; c. perawatan
prasarana; dan d. pengusahaan prasarana”.
2.

Pasal
18
huruf d

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Kurang Jelas

-

Didalam penjelasaan Undang-Undang ini tidak
diberikan definisi apa yang dimaksud
pengusahaan prasarana perkeretaapian
umum, dan ruang lingkupnya sehingga
menjadi kurang jelas dan sulit dipahami

3.

Pasal
25
huruf d

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Kurang Jelas

-

Didalam penjelasaan Undang-Undang ini tidak
diberikan definisi apa yang dimaksud
pengusahaan sarana perkeretaapian umum,
dan ruang lingkupnya sehingga menjadi kurang
jelas dan sulit dipahami.
Pasal 33 ayat 3: “Perkeretaapian khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi persyaratan teknis prasarana dan
sarana perkeretaapian”.
Pasal 33 ayat 1: “Penyelenggaraan
perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh badan
usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.
Pada pasal 33 ayat 3 menggunakan kata
perkeretaapian khusus, sedangkan pasal yang
menjadi rujukannya yaitu pasal 33 ayat 1

4.

Pasal
Penggunaan
33 ayat bahasa,
3
istilah, kata

Konsistensi
antar
ketentuan

-

-

-

V

V

V
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-

-

5.

Pasal
Penggunaan
46 ayat bahasa,
1
istilah, kata

Kurang Jelas

-

-

-

6.

Pasal
Penggunaan
50 ayat bahasa,
1
istilah, kata

Inkonsisten
antar
ketentuan

-

menggunakan kata penyelenggaraan
perkeretaapian khusus.
Hal ini menunjukan inkonsistensi antar pasal 33
ayat 3 dengan pasal 33 ayat 1 dimana pasala 33
ayat 1 menjelakan mengenai penyelenggaraan
perkeretaapian khusus bukan perekeretaapian
khusus saja
Sehingga harus dirubah menjadi, Pasal 33 ayat
3: “Penyelenggaraan perkeretaapian khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi persyaratan teknis prasarana dan
sarana perkeretaapian”.
“Tanah yang terletak di ruang milik jalur kereta
api dan ruang manfaat jalur kereta api
disertifikatkan sesuai dengan peraturan
perUndang-Undangan”.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan nya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang mana
atau apa saja yang terkait, sehingga kurang
jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang dimaksud.
Pasal 50 ayat 1:“Jalur kereta api umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang
diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara
prasarana perkeretaapian dapat saling
bersambungan, bersinggungan, atau terpisah”.

V

V
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-

-

7.

Pasal
67 ayat
4

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Kurang Jelas

-

-

Jalur kereta api untuk perkeretaapian umum
membentuk satu kesatuan jaringan jalur kereta
api.
Terdapat perbedaan penulisan antara pasal 50
ayat 1 dengan pasal 49 dimana pada pasal 49
menggunakan penulisan jalur kereta api untuk
perkeretaapian umum sedangkan pasal 50
ayat 1 yang merujuk pada pasal 49
menggunakan penulisan jalur kereta api
umum begitupun pada pasal 50 ayat 4
menggunakan penulisan sama dengan pasal 49
yaitu jalur kereta api untuk perkeretaapian
umum.
Hal ini membuat adanya inkonsistensi
penulisan antar pasal saran saya
menambahkan penulisan dipasal 50 ayat 1
sehingga menjadi: Pasal 50 ayat 1:“Jalur kereta
api untuk perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 yang diselenggarakan
oleh beberapa penyelenggara prasarana
perkeretaapian dapat saling bersambungan,
bersinggungan, atau terpisah”.
“Persyaratan operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
persyaratan kemampuan prasarana
perkeretaapian sesuai dengan rencana operasi
perkeretaapian”.
Tidak ada penjelasan di ketentuan umum
ataupun di penjelasan Undang-Undang ini

V
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8.

Pasal
Penggunaan
70 ayat bahasa,
2
istilah, kata

Kurang Jelas

-

-

9.

10.

Pasal
81

Pasal
94 ayat
1

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Kurang Jelas

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Kurang Jelas

-

-

-

mengenai apa yang dimaksud dengan rencana
operasi perkeretaapian ataupun ruang
lingkupnya, sehingga menjadi kurang jelas
untuk dipahami
Uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 huruf a dilakukan terhadap: a. rancang
bangun prasarana perkeretaapian; dan b.
fungsi prasarana perkeretaapian.
Tidak ada penjelasan di ketentuan umum
ataupun di penjelasan Undang-Undang ini
mengenai apa yang dimaksud dengan rancang
bangun prasarana perkeretaapian ataupun
ruang lingkupnya, sehingga menjadi kurang
jelas untuk dipahami
“Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib
menempatkan tanda larangan di jalur kereta api
secara lengkap dan jelas”.
Tidak ada penjelasan di ketentuan umum
ataupun di penjelasan Undang-Undang ini
mengenai apa yang dimaksud dengan tanda
larangan dan seperti apa tanda larangan
sehingga menjadi kurang jelas untuk dipahami
“Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan
pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak
mempunyai izin harus ditutup”.
Tidak ada penjelasan di ketentuan umum
ataupun di penjelasan Undang-Undang ini
mengenai apa yang dimaksud dengan
perlintasan sebidang dan seperti apa

V

V

V
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11.

Pasal
102
ayat 1

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Kurang Jelas

-

-

12.

Pasal
122 dan
Pasal
123

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Inkonsistensi
antar
ketentuan

-

-

-

-

perlintasan sebidang sehingga menjadi kurang
jelas untuk dipahami
“Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal
99 huruf b wajib dilakukan untuk sarana
perkeretaapian yang telah dioperasikan sesuai
dengan ketentuan”.
Dalam penjelasan pasal tersebut dalam frasa
sesuai dengan ketentuan tidak disebutkan
ketentuan yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan-ketentuan yang dimaksud.
Pasal 122 ayat 1: “Sarana perkeretaapian hanya
dapat dioperasikan oleh awak kereta api yang
mendapat tugas dari penyelenggara sarana
perkeretaapian”.
Ayat 2: “Awak Sarana Perkeretaapian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki surat perintah tugas dari
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian”.
Ayat 3: “Awak kereta api sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)wajib mematuhi perintah
atau larangan sebagai berikut:.............”
Ayat 4: “Apabila terdapat lebih dari satu
perintah atau larangan dalam waktu yang
bersamaan, awak kereta api wajib mematuhi
perintah atau larangan yang diberikan
berdasarkan prioritas sebagai berikut:..............”.
Pasal 123: “Awak Sarana Perkeretaapian yang

V

V
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13.

Pasal
130

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Kurang Jelas

mengoperasikan kereta api yang tidak memiliki
surat perintah tugas dari Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 122 ayat (2), dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis, pembekuan sertifikat
kecakapan, atau pencabutan sertifikat
kecakapan”.
- Terdapat inkonsistensi penulisan kata awak
kereta api dan awak sarana perkeretaapian
diman pada pasal 122 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4
pasal ini menggunakan penulisan awak kereta
api namun di pasal 122 ayat 2 dan pasal 123
menggunakan penulisan kata awak sarana
perkeretaapian. Hal ini membuat inkonsistensi
antar pasal 122 dengan pasal 123.
- Pasal 130: ayat 1: “Pengangkutan orang dengan
kereta api dilakukan dengan menggunakan
kereta”.
- Ayat 2: “Dalam keadaan tertentu Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian dapat melakukan
pengangkutan orang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan menggunakan gerbong
atas persetujuan Pemerintah atau
Pemerintah Daerah”.
- Ayat 3: “Pengangkutan orang dengan
menggunakan gerbong sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan
keselamatan dan fasilitas minimal”.
- Didalam penjelasaan Undang-Undang ini tidak

V
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diberikan definisi apa yang dimaksud dengan
gerbong dan ruang lingkupnya seperti apa
sehingga menjadi kurang jelas dan sulit
dipahami. Orang awam memahami gerbong
sebagai tempat penumPeraturan
Pemerintahang akan tetapi di pasal 130 ayat 2
yaitu gerbong merupakan pengangkutan
dalam keadaan tertentu atas persetujuan
pemerintah atau pemerintah daerah, dimana
dalam penjelasan Undang-Undang ini keadaan
tertentu itu seperti bencana alam dll, sehingga
pengertian gerbong menjadi kurang jelas.
14.

Pasal
153

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Inkonsistensi
antar
ketentuan

-

-

-

-

Pasal 153: “Untuk pelayanan kelas ekonomi,
dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2)
huruf a lebih rendah daripada tarif yang
dihitung .....................”.
Pasal 152 ayat 2: “Tarif angkutan orang dapat
ditetapkan oleh Pemerintah: a. angkutan
pelayanan kelas ekonomi; dan b. angkutan
perintis”.
Pasal 153 kurang menambahkan kata angkutan
setelah kata untuk di karenakan merujuk pada
pasal 152 ayat 2 diman menggunakan frasa
“angkutan pelayanan kelas ekonomi”.
Sehingga seharusnya dirubah menjadi: “Untuk
angkutan pelayanan kelas ekonomi, dalam hal

V
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15.

Pasal
162

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Kurang Jelas

-

-

-

16.

Pasal
186
ayat 3

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Kurang Jelas

-

-

tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah
daripada tarif yang dihitung .....................”.
“Barang-barang yang tidak diambil setelah
melebihi batas waktu yang telah ditentukan
dinyatakan sebagai barang takbertuan dan
dapat dijual secara lelang sesuai dengan
peraturan perUndang-Undangan atau
dimusnahkan apabila membahayakan atau
dapat mengganggu dalam penyimpanannya”.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan nya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang mana
atau apa saja yang terkait, sehingga kurang
jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang dimaksud.
“Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil
penyidikannya kepada penuntut umum sesuai
dengan peraturan perUndang-Undangan yang
berlaku.”
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan nya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang mana
atau apa saja yang terkait, sehingga kurang

V
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jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang dimaksud.

-

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

1.

Pasal 3

Kejelasan
rumusan

ANALISIS

Kesesuaian
dengan
sistematika dan
tenik penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan
-

-

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.
Penyebutan
tujuan
penyelenggaraan

UBAH

CABUT

v
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-

2.

Pasal 4

Kejelasan
rumusan

-

-

-

penanaman modal tidak diperlukan, karena
tidak akan operasional (tidak memiliki
operator norma). Tujuan dapat dituangkan
dalam penjelasan umum dari UndangUndang 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.
Pada ayat (1) dijelaskan tujuan Pemerintah
menetapkan kebijakan dasar penanaman
modal. “Kebijakan dasar” penanaman modal
yang dimaksud ini apakah keseluruhan yang
dimaksud dalam Undang-Undang ini atau
hanya bagian tertentu saja yang disebut
“Kebijakan Dasar”. Hal ini belum dijelaskan
dalam Undang-Undang ini.
Pada penjelasan ayat 2 huruf a dinyatakan
bahwa Pemerintah tidak membedakan
perlakuan terhadap penanam modal yang
telah menanamkan modalnya di Indonesia,
kecuali ditentukan lain oleh ketentuan
peraturan perUndang-Undangan.
Maksud dari ditentukan lain oleh ketentuan
peraturan perUndang-Undangan di

v
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penjelasan ini sangat tidak jelas. Seharusnya
disebutkan ketentuan Peraturan Perundangundangan apa yang dimaksud. Apalagi
adanya “kecuali ditentukan lain”. Ini harus
dijelaskan.
3.

Pasal 5

Kejelasan
rumusan

Kesesuaian
dengan
tujuan
penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan
-

-

4.

Pasal 6

Kejelasan
rumusan

Kesesuaian
dengan
tujuan
penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan
-

Pada ayat 1 berbunyi: Penanaman modal
dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk
badan usaha yang berbentuk badan hukum,
tidak berbadan hukum atau usaha
perseorangan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
tidak
disebutkan
Peraturan Perundang-undangan apa saja
yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang dimaksud.

v

Pada ayat 1 berbunyi: Pemerintah
memberikan perlakuan yang sama kepada
semua penanam modal yang berasal dari
negara manapun yang melakukan kegiatan
penanaman modal di Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
tidak
disebutkan
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-

5.

Pasal 8

Kejelasan
rumusan

Kesesuaian
dengan
tujuan
penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan

-

6.

Pasal
10

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
dengan
tujuan
penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan
-

Peraturan Perundang-undangan apa saja
yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang dimaksud.
Pada ayat 1 berbunyi: Penanam modal dapat
mengalihkan aset yang dimilikinya kepada
pihak yang diinginkan oleh penanam modal
sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undangan.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
tidak
disebutkan
Peraturan Perundang-undangan apa saja
yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang dimaksud.

v

Pada ayat 2, 3, dan 4 berbunyi: Pengaturan
lebih lanjut dinyatakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
tidak
disebutkan
Peraturan Perundang-undangan apa saja
yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang dimaksud.
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7.

Pasal 17 Kejelasan
rumusan

Kesesuaian
dengan
tujuan
penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan
-

Pasal ini berbunyi: Pengaturan lebih lanjut
dinyatakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
tidak
disebutkan
Peraturan Perundang-undangan apa saja
yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang dimaksud.

v

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
NO

PASAL

1

2
Pasal
2

1.

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

ANALISIS
5
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan
asas tidak diperlukan, karena tidak akan
operasional (tidak memiliki operator
norma). Asas adalah nilai-nilai yang
menjiwai seluruh norma yang berisi
pengaturan.
Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan Peraturan Perundang-undangan.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

V
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-

2.

Pasal
3

Kejelasan
Rumusan

3.

Pasal
Kejelasan
7 ayat Rumusan
3

Kesesuaian
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
Peraturan
Perundanganundangan
-

Kurang Jelas

-

Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa
ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud dan tujuan seharusnya masuk
dalam ketentuan umum dan tidak
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau
bab.
Oleh karena itu sebaiknya norma yang
menyebutkan asas-asas diubah, cukup
elaborasi asas yang ada dalam Naskah
Akademik atau dimasukkan dalam Bab I
Ketentuan Umum
Penyebutan tujuan penataan ruang tidak
diperlukan, karena tidak akan operasional
(tidak memiliki operator norma). Tujuan
dapat dituangkan dalam penjelasan umum
dari Undang-Undang, 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
Undang-Undang
diubah dan dimasukkan dalam Bab I
Ketentuan Umum atau penjelasan umum
atau tercermin dalam Naskah Akademik
Penyelenggaraan
penataan
ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan tetap menghormati hak
yang dimiliki orang sesuai dengan

V

V
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-

-

4.

Pasal
10
ayat 7

Kejelasan
Rumusan

Kurang Jelas

-

-

-

5.

Pasal
Kejelasan
11 ayat Rumusan
6

Kurang Jelas

-

ketentuan
peraturan
perUndangUndangan.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan nya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang mana
atau apa saja yang terkait, sehingga kurang
jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang dimaksud.
Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak
dapat memenuhi standar pelayanan
minimal
bidang
penataan
ruang,
Pemerintah
mengambil
langkah
penyelesaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan
Dalam penjelasannya Peraturan Perundangundangan nya tidak disebutkan Peraturan
Perundang-undangan yang mana atau apa
saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang dimaksud.
Dalam
hal
pemerintah
daerah
kabupaten/kota tidak dapat memenuhi
standar
pelayanan
minimal
bidang
penataan ruang, pemerintah daerah
provinsi
dapat
mengambil
langkah
penyelesaian sesuai dengan ketentuan

V

V
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-

-

6.

Pasal
57

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
Peraturan
Perundanganundangan
-

-

peraturan perUndang-Undangan.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan nya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang mana
atau apa saja yang terkait, sehingga kurang
jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang dimaksud.
Dalam
hal
penyimpangan
dalam
penyelenggaraan
penataan
ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(2), pihak yang melakukan penyimpangan
dapat dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perUndangUndangan.
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik
penyusunan
Peraturan
Perundangundangan
Dalam Lampiran II Nomor 64 Peraturan
Perundang-undangan
Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan, dikatakan
bahwa substansi yang berupa sanksi
administratif atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi
satu bagian (pasal) dengan norma yang
memberikan sanksi administratif atau
sanksi keperdataan
Selain itu, dalam pasal 57 juga tidak
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-

7.

Pasal
Kejelasan
61, 62 Rumusan
dan
63, 64

Kesesuaian
dengan
sistematika dan teknik
penyusunan
Peraturan
Perundanganundangan
-

menjelaskan jenis sanksi secara detail
apakah sanksi tersebut merupakan sanksi
administartif, sanksi pidana atau sanksi
perdatan. Dalam Pasal 57 hanya disebutkan
sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan, dan di penjelasan
pasalnya dikatakan cukup jelas.
Oleh karena itu perlu diatur kejelasan
sanksinya untuk memenuhi asas kepastian
hukum
Pasal 61, 62 dan 63 dan 64 mengatur
persoalan sanksi.
Dalam Lampiran II Nomor 64 UndangUndang
Pembentukan
Peraturan
PerUndang-Undangan, dikatakan bahwa
substansi yang berupa sanksi administratif
atau sanksi keperdataan atas pelanggaran
norma dirumuskan menjadi satu bagian
(pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi
administratif
atau
sanksi
keperdataan;
Kemudian jika norma yang memberikan
sanksi administratif atau keperdataan lebih
dari satu pasal, sanksi administratif atau
sanksi keperdataan tersebut dirumuskan
dalam pasal terakhir dari bagian (pasal)
tersebut.
Dengan
demikian
tidak
merumuskan ketentuan sanksi yang
sekaligus memuat sanki pidana, sanksi

V
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8.

Bab XI Kejelasan
Keten Rumusan
tuan
Pidana
(Pasal
69,
Pasal
70,
Pasal
71,
Pasal
72,
Pasal
73,
Pasal
74 dan
Pasal
75)

Kesesuaian
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
Peraturan
Perundanganundangan

-

-

perdata, dan sanki administratif dalam satu
bab;
Oleh karena itu Pasal 61, 62 dan 6
seharusnya disusun dalam satu pasal
Penegakan hukum untuk sanksi pidana
perlu merujuk pada hukum materiil dan
hukum formil dalam hukum pidana (KUHP
dan KUHAP). Dalam KUHP membedakan
antara aturan umum untuk kejahatan dan
aturan umum untuk pelanggaran (antara
lain dalam aturan atau ketentuan tentang
percobaan, concursus daluwarsa dan
sebagainya). Tidak ditetapkanya kualifikasi
delik apakah tindak pidana yang dimuat
tersebut apakah kejahatan ataukah
pelanggaran telah menyebabkan tidak
dapat diberlakukannya beberapa aturan
umum dalam KUHP
Petunjuk Nomor 121 Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan
bahwa sehubungan adanya pembedaan
antara tindak pidana kejahatan dan tindak
pidana pelanggaran dalam KUHP, maka
rumusan
ketentuan
pidana
harus
menyatakan secara tegas kualifikasi dari
perbatan yang diancam pidana, apakah
kejahatan atau pelanggaran.
Oleh karena itu perlu ada penambahan
pasal
yang
menyatakan
kualifikasi

V
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-

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

5. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
NO
1
1.

PASAL
2
Pasal 2

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

ANALISIS
5
Dalam
teknik
penulisan
norma, penyebutan asas
tidak diperlukan, karena
tidak akan operasional (tidak
memiliki operator norma).
Asas adalah nilai-nilai yang
menjiwai seluruh norma yang
berisi pengaturan. Hal ini
sejalan dengan petunjuk
Nomor 98 Lampiran II
Undang-Undang Nomor 12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
PerUndang-Undangan.
Sehingga sebaiknya norma

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
v
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NO

PASAL

1

2

2.

3.

Pasal 3

Pasal 4

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
rumusan

Kesesuaian dengan
sistematika
dan
teknik penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan

ANALISIS
5
yang menyebutkan asas-asas
dicabut, cukup elaborasi asas
ada dalam naskah akademik.
Penyebutan tujuan Pelayaran
tidak diperlukan , karena
tidak akan operasional (tidak
memiliki operator norma).
Tujuan
Pelayaran dapat
dituangkan dalam penjelasan
umum
dalam
lampiran
Undang-Undang dan dalam
naskah akademiknya. Jika
ketentuan mengenai tujuan
ini dibutuhkan dalam suatu
Peraturan
Perundangundangan, maka dirumuskan
dalam salah satu butir pasal 1
tentang ketentuan umum
(baca petunjuk Nomor 98
huruf c, Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011
ttg P3).
Ruang
lingkup
cukup
dimasukan dalam salah satu
butir pada pasal 1 tentang

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

v

v
v
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NO

PASAL

1

2

4.

Pasal 225

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan
rumusan

ANALISIS

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

5
ketentuan umum.
Sanksi
administratif
seharusnya diatur secara
terintegrasi dengan pasal
yang dikenai sanksi.
Petunjuk Nomor 64 Lampiran
II Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011:

v

“Substansi yang berupa sanksi
administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran
norma tersebut dirumuskan
menjadi satu bagian (pasal)
dengan norma yang memberikan sanksi administratif
atau sanksi keperdataan”.
Petunjuk Nomor 65:
“Jika
norma
memberikan
administratif
keperdataan terdapat

yang
sanksi
atau
lebih
152

NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam
pasal terakhir dari bagian
(pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan
ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana,
sanksi perdata, dan sanksi
administratif dalam satu
bab.”

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
NO

PASAL

1

2
Judul
UndangUndang

1.

2.

Pasal 1

KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
REKOMENDASI
ASAS
INDIKATOR
TETAP UBAH CABUT
3
4
5
6
7
8
Kejelasan
Kesesuaian
a. Judul
Undang-Undang
telah v
Rumusan
dengan
mencerminkan isi Peraturan Perundangsistematika dan
undangan
teknik
b. Judul tidak mengandung singkatan atau
penyusunan
akronim
Peraturan
PerUndangUndangan

Kejelasan
Rumusan

Sub Indikator:
Judul
Kesesuaian
c. Terdapatnya frasa-frasa di dalam batang
dengan
tubuh yang tidak didefinisikan di dalam
sistematika dan
Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum. Contoh:
teknik
- di dalam Pasal 27 ayat (1 s.d. 3) diatur
penyusunan
terkait “balon udara berpenumpang”,
Peraturan
namun di dalam ketentuan umum tidak
PerUndangdidefinisikan apa yang dimaksud dengan
Undangan
“balon udara berpenumpang”
- di dalam Pasal 13 ayat (1 dan 2); Pasal 14
Sub Indikator:
s.d. Pasal 19; Pasal 21; Pasal 46; dan Pasal
Pemberian
403 diatur terkait frasa “baling-baling
definisi
atau
pesawat terbang”, namun di dalam
batasan
artian
ketentuan umum tidak didefinisikan apa
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
secara cermat

ANALISIS
5
yang dimaksud dengan “baling-baling
pesawat terbang”. Tidak terdapatnya
rumusan definisi “baling-baling pesawat
terbang” di dalam batang tubuh
mengakibatkan ketidak jelasan objek
yang diatur, apakah yang diatur
“pesawat terbang atau “baling-baling
pesawat terbang”.
- Di dalam Pasal 4 huruf (b) terdapat frasa
“pesawat udara asing”, namun di
ketentuan umum tidak didefinisikan yang
dimaksud dengan “pesawat udara
asing”,
sehingga
menimbulkan
ketidakjelasan apakah lingkup “pesawat
udara asing” ini apakah hanya lingkup
“pesawat udara sipil asing” atau juga
termasuk pesawat udara non sipil
(militer) asing”.
- Di dalam 27 dan 36 terdapat frasa “kapal
udara”, namun di ketentuan umum tidak
didefinisikan yang dimaksud dengan
“kapal udara”. Padahal “kapal udara”
merupakan salah satu objek yang diatur.
- Di dalam Pasal 8, 265 terdapat frasa
“personel
pemandu
lalu
lintas
penerbangan”, namun di ketentuan

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
umum tidak didefinisikan yang dimaksud
dengan “personel pemandu lalu lintas”.
- Di dalam Pasal 58: Didalam pasal ini
diatur tentang Personel Pesawat Udara,
namun tidak didefinisikan secara jelas
yang dimaksud dengan Personel Pesawat
Udara dalam ketentuan umum. Ruang
lingkup yang dimaksud personel Pesawat
Udara dijelaskan dalam Penjelasan pasal
tersebut.
Seharusnya ruanglingkup yang dimaksud
dengan
personel
pesawat
udara
dicantumkan dalam ketentuan umum.
- Di dalam pasal 71 banyak istilah atau frasa
yang tidak dijelaskan definisinya di pasal
tentang ketentuan umum, namun
dijelaskan di bagian Penjelasan dari pasal
tersebut. Seperti istilah “Objek pesawat
udara”; "kepentingan internasional";
“pemberian hak jaminan kebendaan”;
"perjanjian pengikatan hak bersyarat”;
dan "perjanjian sewa guna usaha (leasing
agreement)".
Seharusnnya definisi atas konsepsi yang
terdapat dalam materi muatan diatur
dalam Pasal Ketentuan umum yang

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
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NO

PASAL

1

2

3.

4.

Pasal 2

Pasal 3

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Kejelasan
rumusan

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS

5
terdapat dalam batang tubuh UndangUndang bukan di bagian penjelasan pasalpasal
Kesesuaian
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan
dengan
asas tidak diperlukan, karena tidak akan
sistematika dan operasional (tidak memiliki operator norma).
teknik
Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh
penyusunan
norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan
Peraturan
dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II
PerUndangUndang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011
Undangan
tentang
Pembentukan
Peraturan
PerUndang-Undangan. Sehingga sebaiknya
norma yang menyebutkan asas-asas dicabut,
cukup elaborasi asas ada dalam naskah
akademik.
Kesesuaian
Penyebutan tujuan Penerbangan di dalam
dengan
Pasal 3 tidak diperlukan , karena tidak akan
sistematika dan operasional (tidak memiliki operator norma).
teknik
Selain itu, tujuan pembinaan penerbangan
penyusunan
diatur pula didalam Pasal 10 ayat (6) huruf (a
Peraturan
s.d. g).
PerUndangTujuan
Penerbangan dapat dituangkan
Undangan
dalam penjelasan umum dalam lampiran
Undang-Undang
dan
dalam
naskah
akademiknya. Jika ketentuan mengenai

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

v
v

v
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
tujuan ini dibutuhkan dalam suatu Peraturan
Perundang-undangan, maka dirumuskan
dalam salah satu butir pasal 1 ttg ketentuan
umum (baca petunjuk Nomor 98 huruf c,
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ttg P3).

5.

Pasal 4

Kejelasan
rumusan

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

6.

Pasal 225

Kejelasan
rumusan

Sanksi administratif seharusnya diatur secara
terintegrasi dengan pasal yang dikenai
sanksi.
Petunjuk Nomor 64 Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011:

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

v

v

“Substansi yang berupa sanksi administratif
atau sanksi keperdataan atas pelanggaran
norma tersebut dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang
memberikan sanksi administratif atau sanksi
keperdataan”.
Petunjuk Nomor 65:
158

NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
“Jika norma yang memberikan sanksi
administratif atau keperdataan terdapat lebih
dari satu pasal, sanksi administratif atau
sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan
demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi
yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi
perdata, dan sanksi administratif dalam satu
bab.”

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
NO
1
1.

PASAL
2
Pasal 2

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

ANALISIS
5
Dalam
teknik
penulisan
norma,
penyebutan asas tidak diperlukan, karena
tidak akan operasional (tidak memiliki
operator norma). Asas adalah nilai-nilai
yang menjiwai seluruh norma yang berisi
pengaturan.
Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Dalam

REKOMENDSI
TETAP UBAH
6
7

CABUT
8

V
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-

2.

Pasal 3

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
Peraturan
Perundanganundangan
-

3.

Pasal 4

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
dengan
sistematika dan

petunjuk huruf c dikatakan bahwa
ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud dan tujuan seharusnya masuk
dalam ketentuan umum dan tidak
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau
bab.
Oleh karena itu sebaiknya norma yang
menyebutkan asas-asas diubah, cukup
elaborasi asas yang ada dalam Naskah
Akademik atau dimasukkan dalam Bab I
Ketentuan Umum
Penyebutan tujuan pengaturan wilayah
negatra tidak diperlukan, karena tidak
akan operasional (tidak memiliki operator
norma). Tujuan dapat dituangkan dalam
penjelasan umum dari Undang-Undang,
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 Undang-Undang
diubah dan dimasukkan dalam Bab I
Ketentuan Umum atau penjelasan umum
atau tercermin dalam Naskah Akademik
Ruang lingkup tidak perlu dibuat dalam
pasal tersendiri, tetapi dimasukkan dalam
pasal ketentuan umum dengan megikuti

V

V
160

teknik
penyusunan
Peraturan
Perundanganundangan
4.

Pasal 5

Kejelasan
Rumusan

Kurang Jelas

petunjuk dalam lampiran II Nomor 109
huruf a Undang-Undang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dimana
pengertian yang mengatur tentang
lingkup umum ditempatkan lebih dahulu
dari yang berlingkup khusus
-

-

-

5.

Pasal 7

Kejelasan
Rumusan

Kurang Jelas

-

-

Batas Wilayah Negara di darat, perairan,
dasar laut dan tanah di bawahnya serta
ruang udara di atasnya ditetapkan atas
dasar perjanjian bilateral dan/atau
trilateral mengenai batas darat, batas laut,
dan batas udara serta berdasarkan
peraturan perUndang-Undangan dan
hukum internasional.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
nya
tidak
disebutkan
Peraturan
Perundangundangan yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan
Peraturan
Perundangundangan yang dimaksud.
Negara Indonesia memiliki hak-hak
berdaulat dan hak-hak lain di Wilayah
Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan dan hukum internasional.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangannya tidak disebutkan

V

V

161

-

6.

Pasal 10 Kejelasan
ayat 1 Rumusan
huruf b
dan
ayat 3

Kurang Jelas

-

-

-

-

7.

Pasal 19 Kejelasan
ayat 3
Rumusan

Kurang Jelas

-

Peraturan Perundang-undangan yang
mana atau apa saja yang terkait, sehingga
kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan
Peraturan
Perundangundangan yang dimaksud.
Mengadakan perundingan dengan negara
lain mengenai penetapan Batas Wilayah
Negara
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perUndang-Undangan dan
hukum internasional
Dalam
rangka
menjalankan
kewenangannya,
Pemerintah
dapat
menugasi pemerintah daerah untuk
menjalankan
kewenangannya
dalam
rangka tugas pembantuan sesuai dengan
peraturan perUndang-Undangan.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
nya
tidak
disebutkan
Peraturan
Perundangundangan yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan
Peraturan
Perundangundangan yang dimaksud.
Peran serta masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

V

V
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-

-

8.

Pasal 22

Kejelasan
Rumusan

Kurang Jelas

-

-

-

Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangannya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang
mana atau apa saja yang terkait, sehingga
kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan
Peraturan
Perundangundangan yang dimaksud.
Negara Indonesia berhak melakukan
pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan
alam dan lingkungan laut di laut bebas
serta dasar laut internasional yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan dan
hukum internasional.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangannya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang
mana atau apa saja yang terkait, sehingga
kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk
ketentuan
Peraturan
Perundangundangan yang dimaksud.

V
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8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
NO
1
1.

PASAL
2
Pasal
10

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Pengguna Inkonsisten an
si Antar
bahasa,
Ketentuan
istilah,
kata
-

ANALISIS
5
Pasal 10: “Penyelenggaraan di bidang industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c
meliputi:..............”
Pasal 7 ayat (2) huruf c: “urusan pemerintahan di
bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang
bertanggung jawab di bidang industri;
Pada pasal 10 penulisan penyelenggaraan berbeda
dengan pasal rujukannya di mana pada pasal 10
menulisakan penyelenggarancdi bidang industri
akan tetapi pada pasal 7 ayat (2) huruf c
menggunakan penulisan di bidang pengembangan
industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini
menunjukkan inkonsistensi antara pasal 10 dengan
rujukannya pasal 7 ayat (2) huruf c, sehingga
harusnya di ubah menjadi: Pasal 10:
“Penyelenggaraan di bidang pengembangan industri
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c
meliputi:..............”

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

V
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2.

Pasal 11

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Inkonsisten si Antar
Ketentuan
-

-

3.

Pasal
Pengguna
22 ayat an
7
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

-

Pasal 11: “Penyelenggaraan di bidang
pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:...................”
Pasal 7 ayat (2) huruf d: “urusan pemerintahan di
bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang
bertanggung jawab di bidang pengembangan
teknologi”.
Pada pasal 11 penulisan penyelenggaraan berbeda
dengan pasal rujukannya di mana pada pasal 11
menulisakan penyelenggaran di bidang
pengembangan teknologi akan tetapi pada pasal 7
ayat (2) huruf d menggunakan penulisan di bidang
bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, hal ini menunjukkan inkonsistensi
antara pasal 11 dengan rujukannya pasal 7 ayat (2)
huruf d, sehingga harusnya di ubah menjadi: Pasal
11: “Penyelenggaraan di bidang pengembangan
teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
d meliputi:..............”
“Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan nya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang mana atau

V
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-

4.

Pasal
Pengguna
26 ayat an
2
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

-

-

5.

6.

Pasal
27

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

Pasal
Pengguna
29 ayat an
4
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

-

-

-

-

apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.
“Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.
Dalam penjelasan ketentuan Peraturan Perundangundangannya tidak disebutkan Peraturan
Perundang-undangan yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.
“Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu
disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume
Lalu Lintas”.
Tidak ada penjelasan di ketentuan umum ataupun di
penjelasan Undang-Undang ini mengenai apa yang
dimaksud dengan jalan lingkungan tertentu serta
ruang lingkupnya, sehingga menjadi kurang jelas
untuk dipahami
“Dana Preservasi Jalan dapat bersumber dari
Pengguna Jalan dan pengelolaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangannya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang mana atau
apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan

V

V

V
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Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.
7.

8.

9.

Pasal
33 ayat
1

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

Pasal
Pengguna
34 ayat an
1
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

Pasal
35

Kurang
Jelas

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

-

-

-

-

-

-

-

“Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang
dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan
antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan
diselenggarakan Terminal”.
Dalam penjelasan Undang-Undang ini tidak ada
penjelasan atau definisi mengenai apa yang
dimaksud dengan intramoda dan antarmoda
sehingga menjadi kurang jelas.
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) menurut pelayanannya
dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
Dalam penjelasan Undang-Undang ini tidak ada
penjelasan atau definisi mengenai apa yang
dimaksud dengan terminal penumpang tipe A, tipe
B dan Tipe C, sehingga menjadi kurang jelas dan
sulit dipahami.
“Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat
membangun Terminal barang sesuai dengan
peraturan perUndang-Undangan”.
Dalam penjelasan ketentuan Peraturan Perundangundangannya tidak disebutkan Peraturan
Perundang-undangan yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.

V

V

V
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10.

Pasal
41 ayat
2

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

-

-

11.

Pasal
50 ayat
(2)
huruf a
dan
Pasal
51

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

-

-

-

12.

Pasal
67 ayat
1

Pengguna
an
bahasa,
istilah,

Kurang
Jelas

-

“Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan”.
Dalam penjelasan ketentuan Peraturan Perundangundangannya tidak disebutkan Peraturan
Perundang-undangan yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.
“Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis
dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor
dalam keadaan lengkap”.
“Landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
Bermotor dalam keadaan lengkap yang telah lulus uji
tipe diberi sertifikat lulus uji tipe”.
Dalam penjelasan Undang-Undang ini tidak ada
penjelasan atau definisi mengenai apa yang
dimaksud dengan landasan kendaraan bermotor
dan seperti apa ruang lingkupnya, sehingga menjadi
kurang jelas dan sulit dipahami.

V

“Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor,
pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, dan
pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara
terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem

V

V
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kata
-

13.

14.

Pasal
68 ayat
5

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Pasal
Pengguna
76 ayat an
3
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

-

-

Inkonsisten si antar
ketentuan
-

Administrasi Manunggal Satu Atap”.
Dalam penjelasan Undang-Undang ini tidak ada
penjelasan atau definisi mengenai apa yang
dimaksud dengan sistem adminitrasi manunggal
satu atap seperti apa ruang lingkupnya, sehingga
menjadi kurang jelas dan sulit dipahami.
“Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
rahasia”.
Dalam penjelasan Undang-Undang ini tidak ada
penjelasan atau definisi mengenai apa yang
dimaksud dengan Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor rahasia dan seperti apa ruang lingkupnya,
sehingga menjadi kurang jelas dan sulit dipahami.

V

“Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar
ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai
sanksi administratif berupa:......”.
Dalam penjelasan Undang-Undang ini tidak ada
penjelasan atau definisi mengenai petugas
pengesag swasta dan seperti apa ruang lingkupnya
pekerjaannya, sehingga menjadi kurang jelas dan

V
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sulit dipahami.
15.

Pasal
Pengguna
76 ayat an
4
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

-

-

-

16.

Pasal
78 ayat
4

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

-

17.

Pasal
99 ayat
(2)
huruf a

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

-

-

“Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala
yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat
(3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan nya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang mana atau
apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.

V

“Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan”.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan nya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang mana atau
apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.
Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. analisis
bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;
Dalam penjelasan Undang-Undang ini tidak ada
penjelasan atau definisi mengenai apa yang
dimaksud dengan analisis bangkitan dan tarikan lalu

V

V
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lintas serta apa saja ruang lingkupnya, sehingga
menjadi kurang jelas dan sulit dipahami.
18.

19.

20.

Pasal
108

Pasal
133
ayat 1

Pasal
133
ayat 3

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Susah
dipahami

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

-

-

-

-

-

“Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang
kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan
Kendaraan Tidak Bermotor berada pada lajur kiri
Jalan”.
Penulisan pasal tersebut terasa beberbelit-belit dan
penempatan katanya kurang pas sehingga menjadi
susah dipahami. Sebaiknya di ubah menjadi:
“Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor, mobil barang,
dan Kendaraan Tidak Bermotor yang kecepatannya
lebih rendah berada pada lajur kiri Jalan”.
“Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan
pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen
kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:....”.
Dalam penjelasan Undang-Undang ini tidak ada
penjelasan atau definisi mengenai apa yang
dimaksud dengan manajemen kebutuhan lalu lintas
serta apa saja ruang lingkupnya, sehingga menjadi
kurang jelas dan sulit dipahami.

V

“Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan
dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas
yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu
Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum

V
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-

-

21.

Pasal
139
ayat 4

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

-

-

22.

Pasal
147
ayat 2

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

-

-

-

sesuai dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan”.
Dalam penjelasannya ketentuan Pundang-Undang
nya tidak disebutkan Peraturan Perundangundangan yang mana atau apa saja yang terkait,
sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.
“Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan”.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangannya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang mana atau
apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.
“Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat berdasarkan ketentuan peraturan
perUndang-Undangan”.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan nya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang mana atau
apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.

V
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23.

Pasal
151
huruf b
dan d

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

-

-

24.

25.

Pasal
166
ayat (2)
huruf c

Pasal
167
ayat (1)

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

Pengguna
an
bahasa,

Kurang
Jelas

-

-

-

“Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas: a.
angkutan orang dengan menggunakan taksi; b.
angkutan orang dengan tujuan tertentu; c. angkutan
orang untuk keperluan pariwisata; dan d. angkutan
orang di kawasan tertentu”.
Dalam penjelasan Undang-Undang ini tidak ada
penjelasan atau definisi mengenai apa yang
dimaksud dengan angkutan orang dengan tujuan
tertentu dan angkutan orang di kawasan tertentu
serta apa saja ruang lingkupnya, sehingga menjadi
kurang jelas dan sulit dipahami.

V

Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi: a. tiket Penumpang umum
untuk angkutan dalam trayek; b. tanda pengenal
bagasi; dan c. manifes.
Dalam penjelasan Undang-Undang ini tidak ada
penjelasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud
manifes serta apa saja ruang lingkupnya, sehingga
menjadi kurang jelas dan sulit dipahami.

V

“Perusahaan Angkutan Umum orang wajib: d.
Menyerahkan manifes kepada Pengemudi”.
Dalam penjelasan Undang-Undang ini tidak ada

V
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26.

huruf d

istilah,
kata

Pasal
174
ayat 2

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

penjelasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud
manifes serta apa saja ruang lingkupnya, sehingga
menjadi kurang jelas dan sulit dipahami.
Kurang
Jelas

-

-

27.

Pasal
192
ayat 1

Pengguna
an
bahasa,
istilah,
kata

Kurang
Jelas

-

-

28.

Pasal
195
ayat 3

-

“Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundanganundangan”.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan nya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang mana atau
apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.
“Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab
atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang
meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan
angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian
yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena
kesalahan Penumpang”.
Dalam penjelasan Undang-Undang ini tidak ada
penjelasan mengenai hal apa saja yang bisa
dikategorikan sebagai suatu kejadan yang tidak dapat
dicegah atau dihindari, sehingga menjadi kurang jelas
dan sulit dipahami.
“Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual
barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan
ketentuan peraturan perUndang-Undangan jika
pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban
174

-

29.

Pasal
196

-

-

-

sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)”.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan nya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang mana atau
apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.
“Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim
atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah
disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak
memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau
mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.
Dalam penjelasannya ketentuan Peraturan
Perundang-undangan nya tidak disebutkan
Peraturan Perundang-undangan yang mana atau
apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.
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9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
NO

PASAL

INDIKATOR

1

2

3

1.

Pasal 2

Kesesuaian
dengan
sistematika dan teknik
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 Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor.12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndangUndangan. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan
asas-asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah
akademik.

Kesesuaian
dengan
sistematika dan teknik
penyusunan Peraturan
PerUndang-Undangan

Penyebutan tujuan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum tidak diperlukan , karena tidak akan operasional
(tidak memiliki operator norma). Tujuan Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum dapat dituangkan dalam
penjelasan umum dalam lampiran Undang-Undang dan
dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan mengenai tujuan
ini dibutuhkan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan,
maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal 1 ttg
ketentuan umum (baca petunjuk Nomor 98 huruf c,
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ttg P3).

2.

3.

Pasal 3

Pasal 41

ANALISIS
4

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
5
6

v

v

Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi
dengan pasal yang dikenai sanksi.
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NO

PASAL

INDIKATOR

1

2

3

ANALISIS
4

REKOMENDSI
UBAH
CABUT
5
6

Petunjuk Nomor 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 V
Tahun 2011:
“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi
keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan
menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administratif atau sanksi keperdataan”.
Petunjuk Nomor 65:
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau
keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi
administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak
merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi
pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu
bab.”
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
NO

PASAL

1
1.

2
Pasal 2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
Kesesuaian
rumusan
dengan
sistematika
dan
tenik
penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan

ANALISIS

-

-

-

5
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 asasasas 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.
Penyebutan
tujuan
pembangunan
ketenagalistrikan tidak diperlukan, karena
tidak akan operasional (tidak memiliki
operator norma). Tujuan dapat dituangkan
dalam penjelasan umum dari Undang-Undang
dan naskah akademiknya. Jika sangat
diperlukan, maka harus dituangkan dalam
bentuk penulisan norma yang benar agar

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
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-

-

2.

Pasal 12

konsistensi

dapat dioperasionalkan.
Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai
operator norma tersebut. Sehingga norma ini
memiliki konsekuensi jika tidak tercapai
tujuannya.
Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Peraturan
Perundang-undangan.
Dalam
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan
yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan
seharusnya masuk dalam ketentuan umum
dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal
atau bab.

Perlu disesuaikan dengan nomenklatur lembaga
yang ada, yaitu kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Sedangkan kedua bidang tsb berbeda jenis urusan.
Tata ruang merupakan urusan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar, dan digandengkan dengan
urusan pekerjaan umum, sedangkan pertanahan
(agraria) merupakan urusan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga
kelembagaan yang mengurusai masalah pertanahan
dan tata ruang di daerah tidak linier dengan urusan
Kementeria di pusat.
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

1

2
Pasal 2

3
Kejelasan
rumusan

4
Kesesuaian dengan
sistematika
dan
teknik penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian dengan
sistematika
dan
teknik penyusunan
Peraturan

1.

2.

Pasal 3

ANALISIS

5
Dalam
teknik
penulisan
norma, penyebutan asas
tidak diperlukan, karena
tidak akan operasional (tidak
memiliki operator norma).
Asas adalah nilai-nilai yang
menjiwai seluruh norma yang
berisi pengaturan. Hal ini
sejalan dengan petunjuk
Nomor 98 Lampiran II
Undang-Undang Nomor.12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
PerUndang-Undangan.
Sehingga sebaiknya norma
yang menyebutkan asas-asas
dicabut, cukup elaborasi asas
ada dalam naskah akademik.
Penyebutan
tujuan
Penyelenggaraan Kelautan
tidak diperlukan , karena
tidak akan operasional (tidak

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8
v

v
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

ANALISIS

1

2

3

3.

Pasal 4

5
memiliki operator norma).
Tujuan
Penyelenggaraan
Kelautan dapat dituangkan
dalam penjelasan umum
dalam lampiran UndangUndang dan dalam naskah
akademiknya. Jika ketentuan
mengenai
tujuan
ini
dibutuhkan dalam suatu
Peraturan
Perundangundangan, maka dirumuskan
dalam salah satu butir pasal 1
ttg ketentuan umum (baca
petunjuk Nomor 98 huruf c,
Lampiran II Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
P3).
Ruang
lingkup
cukup
dimasukan dalam salah satu
butir pada pasal 1 ttg
ketentuan umum.

Kejelasan
rumusan

4
PerUndangUndangan

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8

v
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12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
NO

PASAL

INDIKATOR

1

2

3

1.

Pasal 2

Kesesuaian
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan

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

Kesesuaian
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan

Penyebutan tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak
diperlukan , karena tidak akan operasional (tidak memiliki
operator norma). Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
dapat dituangkan dalam penjelasan umum dalam lampiran
Undang-Undang dan dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan
mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu Peraturan
Perundang-undangan, maka dirumuskan dalam salah satu butir
pasal 1 ttg ketentuan umum (baca petunjuk Nomor 98 huruf c,
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3).

2.

Pasal 3

ANALISIS
4

REKOMENDSI
UBAH CABUT
5
6

v

v
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang
Angkutan Udara

NO

1
1.

PASAL

2
Pasal1.I

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
Kejelasan
rumusan

ANALISIS

REKOMENDSI
TETAP UBAH

4
5
6
Kesesuaian
Penjelasan Pasal 1 :
dengan
“Yang dimaksud dengan mengurus kepentingan
sistematika dan di bidang operasi dan administrasi antara lain
teknik
meliputi:
penyusunan
a. Mengurus perizinan yang berkaitan dengan
Peraturan
kegiatannya;
PerUndangb. Mengurus manajemen perkantoran dan
Undangan
keuangan;
c. Mengurus operasi penerbangan antara lain
teknis pesawat dan handling (sebagai
supervisi).
Analisis:
Bunyi penjelasan Pasal 1 tersebut merupakan
sudah suatau penambahan norma baru di dalam
penjelasan,. Seharusnya bunyi penjelasan pasal 1
tersebut dapat dimasukan ketentuan di dalam
batang tubuh, yakni di dalam Pasal 1.

7

CABU
T
8

V
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

1
1.

2
Pasal 1

3
Kejelasan
rumusan

2.

Kejelasan
rumusan

ANALISIS

4
5
Kesesuaian
Oleh karena Peraturan Pemerintah ini merupakan
dengan
peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor
sistematika dan 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang telah
teknik
dicabut dan diganti keberlakuaanya dengan
penyusunan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, maka
Peraturan
terdapat beberapa definsi di Pasal 1 Peraturan
PerUndangPemerintah ini yang perlu disesuaikan dengan
Undangan
definisi yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009.
Definisi
tersebut
antara
lain:
Tatanan
Kebandarudaraan Nasional, Bandar Udara,
Bandar Udara Khusus,
Kesesuaian
Terdapatnya frasa-frasa di dalam batang tubuh
dengan
yang tidak didefinisikan di dalam Pasal 1 Bab I
sistematika dan Ketentuan Umum. Contoh: Ruang Udara
teknik
penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8
V

v

184

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

1
3.

2

3
Kejelasan
Rumusan

ANALISIS

4
5
Kesesuaian
Terdapatnya frasa-frasa yang didefinisikan di
dengan
dalam penjelasan pasal, dan bukan di dalam Pasal
sistematika dan 1 Bab I Ketentuan Umum.
teknik
Contoh:
penyusunan
- Penjelasan
Pasal
3
ayat
(1)
yang
Peraturan
mendefisnisikan Rencana tata Ruang
PerUndang- Penjelasan Pasal 5 ayat (1) yang mendefinisikan
Undangan
Bandar Udara Pusat Penyebaran dan Bandar
Udara Pusat Bukan Penyebaran
- Penjelasan Pasal
34 ayat (1) yang
mendefinisikan Jasa Kebandarudaraan
- Penjelasan Pasal 36 ayat (2), yang
mendefiniskan Wilayah Bandar Udara Khusus

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8
v

4.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi
NO

1
1.

PASAL

2
Pasal 1

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

ANALISIS

3
Kejelasan

5
6
Definisi Tenaga Kependidikan memiliki definisi

4
Kesesuaian

REKOMENDSI
TETAP UBAH
7
V

CABU
T
8
185

NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
rumusan

ANALISIS

REKOMENDSI
TETAP UBAH

4
5
6
dengan
yang ambigu apabila disandingkan dengan
sistematika dan definisi Pendidik. Lingkup definisi Pendidik
teknik
termasuk di dalamnya Tenaga Kependidikan dan
penyusunan
penggunaan istilah Tenaga Kependidikan dan
Peraturan
Pendidik dalam batang tubuh Peraturan
PerUndangPemerintah ini selalu digunakan dalam satu
Undangan
kalimat pengaturan atau bersamaan.

7

CABU
T
8

Untuk itu tidak diperlukan istilah Tenaga
Kependidikan dalam Peraturan Pemerintah ini
karena tidak mempunyai arti dan peran yang jelas
dalam Peraturan Pemerintah ini.
2.

3.

Pasal 1

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan
Penggunaan Konsisten antar
bahasa atau ketentuan
Istilah

Terdapat definisi frasa Jalur Diklat dalam Pasal 1,
namun di dalam batang tubuh tidak satupun
pasal yang mengatur mengenai Jalur Diklat
tersebut.

V

Untuk itu sebaiknya dihapus ketentuan Jalur
Diklat dalam Peraturan Pemerintah ini
Tidak konsistennya antara penggunaan istilah
diklat dengan istilah pendidikan sehingga
menimbulkan multitafsir.

V

186

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
NO
1
1

PASAL
2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
5
Sudah sesuai dengan dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perUndang-Undangan

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
NO
1
1

PASAL
2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
5
Sudah sesuai dengan dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perUndang-Undangan

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
NO
1
1

PASAL
2

3

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
4
5
Sudah
sesuai
dengan dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
peraturan
perUndangUndangan

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
V

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
NO
1
1

PASAL
2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
5
Sudah sesuai dengan
dengan sistematika dan
teknik penyusunan peraturan
perUndangUndangan

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

188

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
NO
1
1

PASAL
2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
5
Sudah sesuai dengan dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perUndang-Undangan

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

21. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi
NO
MO
R
1
1

PASAL

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3

ANALISIS

4
5
Sudah sesuai dengan dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perUndang-Undangan

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6

7

8
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
NO
1
1

PASAL
2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
5
Sudah sesuai dengan
dengan sistematika dan
teknik
penyusunan
peraturan perUndangUndangan

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan
NO
1
1

PASAL
2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
5
Sudah sesuai dengan
dengan sistematika dan
teknik
penyusunan
peraturan perUndangUndangan
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi

NO

1
1.

PASAL

2
Pasal 1

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
Kejelasan
rumusan

4
Kesesuaian
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan

ANALISIS

5
Definisi Tenaga Kependidikan memiliki definisi
yang ambigu apabila disandingkan dengan
definisi Pendidik. Lingkup definisi Pendidik
termasuk di dalamnya Tenaga Kependidikan dan
penggunaan istilah Tenaga Kependidikan dan
Pendidik dalam batang tubuh Peraturan
Pemerintah ini selalu digunakan dalam satu
kalimat pengaturan atau bersamaan.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8
v

Untuk itu tidak diperlukan istilah Tenaga
Kependidikan dalam Peraturan Pemerintah ini
karena tidak mempunyai arti dan peran yang jelas
dalam Peraturan Pemerintah ini.
2.

Pasal 1

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
Peraturan
PerUndangUndangan

Terdapat definisi frasa Jalur Diklat dalam Pasal 1,
namun di dalam batang tubuh tidak satupun
pasal yang mengatur mengenai Jalur Diklat
tersebut.

v

Untuk itu sebaiknya dihapus ketentuan Jalur
Diklat dalam Peraturan Pemerintah ini
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NO

PASAL

1
3.

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
Penggunaan
bahasa atau
Istilah

4
Konsisten antar
ketentuan

ANALISIS

5
Tidak konsistennya antara penggunaan istilah
diklat dengan istilah pendidikan sehingga
menimbulkan multitafsir.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8
v

25. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
NO

1
1

PASAL

2
Pasal 175

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
Kejelasan
rumusan

ANALISIS

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
4
5
6
7
8
Kesesuaian
de- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal
v
ngan Sistematika 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (4), atau 143 ayat (1)
dan Teknik Penyu- dikenai sanksi administratif.
sunan Peraturan
(2) Sanksi 192dministrative sebagaimana dimaksud
PerUndangpada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis;
Undangan
dan b. denda 192dministrative.
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan
Peraturan Perundang-undangan
Dalam Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan,
dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi
administrative atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

1

2

3

2.

Pasal 176 Kejelasan
rumusan

ANALISIS

4

5
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administrative atau sanksi keperdataan.

Kesesuaian
dengan Sistematika
dan Teknik Penyusunan Peraturan
PerUndangUndangan

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 175 ayat (2) huruf a diberikan
sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu
masingmasing 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor
tidak melaksanakan kewajiban setelah
berakhirnya jangka waktu peringatan
tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi
administratif berupa denda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah).
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan
Peraturan Perundang-undangan.
Dalam Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan,
dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi
administrative atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administrative atau sanksi keperdataan.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8

v
v
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

1
3.

2
Pasal 177

3
Kejelasan
rumusan

4
Kesesuaian
dengan Sistematika
dan Teknik Penyusunan Peraturan
PerUndangUndangan

4.

Pasal 178 Kejelasan
rumusan

Kesesuaian
dengan Sistematika
dan Teknik Penyusunan Peraturan
PerUndangUndangan

ANALISIS

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
5
6
7
8
(1) Bengkel umum yang melanggar ketentuan
v
Pasal 173 ayat (1) atau Pasal 174 ayat (2) dikenai
v
sanksi administratif.
(2) Sanksi admnistratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat berupa: a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atau c. penutupan
bengkel umum
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan
Peraturan Perundang-undangan
Dalam Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan,
dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi
administrative atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administrative atau sanksi keperdataan.
Pasal 178 (1) Peringatan tertulis sebagaimana
v
dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf a
v
diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka
waktu masingmasing 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2) Dalam hal pemilik bengkel umum tidak
melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya
jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga),
dikenai denda administratif paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

1

2

3

5.

Pasal 179 Kejelasan
rumusan

4

ANALISIS

5
(3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak
tanggal pengenaan denda administratif atau 90
(sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran
denda, pemilik bengkel umum tidak melaksanakan
kewajibannya dilakukan penutupan bengkel umum
untuk menyelenggarakan Uji Berkala.
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan
Peraturan Perundang-undangan.
Dalam Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan,
dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi
195dministrative atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administrative atau sanksi keperdataan.
Kesesuaian
de- Pasal 179 (1) Penguji yang melanggar ketentuan
ngan Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan
dan Teknik Penyu- penguji yang melakukan pengujian tidak sesuai
sunan Peraturan
dengan kompetensi yang dimiliki dikenai sanksi
PerUndangadministratif oleh pemberi kompetensi pengujian
Undangan
Kendaraan Bermotor. (2) Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa: a. peringatan tertulis; b. denda
administratif; c. pembekuan sertifikat kompetensi;
dan/atau d. pencabutan sertifikat kompetensi.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8

v
v
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

1

2

3

6.

Pasal
180

Kejelasan
rumusan

4

ANALISIS

5
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan
Pundang-Undang
Dalam Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan,
dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi
administrative atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administrative atau sanksi keperdataan.
Kesesuaian
de- Pasal 180 (1) Peringatan tertulis sebagaimana
ngan Sistematika dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf a
dan Teknik Penyu- diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
sunan Peraturan
dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga
PerUndangpuluh) hari kalender. (2) Dalam hal penguji
Undangan
Kendaraan Bermotor tidak mengindahkan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenai denda administratif sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (3) Selain
dikenai denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan pembekuan sertifikat kompetensi.
(4) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak
pembekuan
sertifikat
kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penguji
kendaraan
bermotor
tidak
mengindahkan
kewajibannya, sertifikat kompetensinya dicabut.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8

v
v
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR

ANALISIS

1

2

3

4

5
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan
PUNDANG-UNDANG
Dalam Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan,
dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi
administrative atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administrative atau sanksi keperdataan.

7.

Pasal 181

Kejelasan
rumusan

Kesesuaian
dengan Sistematika
dan Teknik Penyusunan Peraturan
PerUndangUndangan

Pasal 181 Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 158 dapat
dicabut apabila: a. spesifikasi teknik kendaraan
diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang
ada pada Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan bukti
lulus Uji Berkala Kendaraan yang bersangkutan; b.
pemilik baru tidak melaporkan pengalihan
kepemilikan Kendaraan Bermotor sehingga nama
pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam
bukti lulus Uji Berkala.
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan
Peraturan Perundang-undangan
Dalam Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan,

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8

v
v
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3

4

ANALISIS

5
dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi
administrative atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administrative atau sanksi keperdataan.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8

26. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
NO
1
1

PASAL
2
Pasal 12

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan Kesesuaian
derumusan
ngan Sistematika
dan Teknik Penyusunan Peraturan
PerUndangUndangan

ANALISIS

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
5
6
7
8
Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang
v
dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan
daerah, serta harus memenuhi persyaratan
keselamatan.
Kalimat karakteristik dan kebutuhan daerah tidak
jelas
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NO
1
2.

PASAL
2
Pasal 17

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
rumusan

ANALISIS

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
5
6
7
8
Kewajiban Pemerintah Daerah provinsi menjamin
v
tersedianya Angkutan umum untuk jasa
Angkutan orang antarkota dalam provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
meliputi:
Pelaksanaan
penyelenggaraan
Angkutan umum;

perizinan

Mekanisme penyelenggaraan perizinan angkutan
umum tidak jelas dan juga tidak merujuk untuk di
diatur dalam peraturan perUndang-Undangan
tersendiri.
Sebaiknya lihat ketentuan sebgaimana Pasal 80Pasal 81
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NO

PASAL

1
3.

2
Pasal 18

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
rumusan

ANALISIS

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
5
6
7
8
Kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota
V
menjamin tersedianya Angkutan umum untuk
jasa
Angkutan
orang
dalam
wilayah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3) meliputi:
c.

pelaksanaan penyelenggaraan
Angkutan umum;

perizinan

mekanisme penyelenggaraan perizinan angkutan
umum tidak jelas dan juga tidak merujuk untuk di
diatur dalam peraturan perUndang-Undangan
tersendiri.
Sebaiknya lihat ketentuan sebgaimana Pasal 80Pasal 81
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NO

PASAL

1
4.

2
Pasal 50

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kejelasan
rumusan

ANALISIS

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
5
6
7
8
Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan
v
Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 dilaksanakan oleh petugas pengawas
Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan
secara manual dan/atau elektronik
Siapa yang dimaksud dengan petugas pengawas
kendaraan bermotor tidak dijelaskan

5.

Pasal 121

Kejelasan
rumusan

Kesesuaian
dengan Sistematika
dan Teknik Penyusunan Peraturan
PerUndangUndangan

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 78 ayat (1),
Pasal 83, Pasal 86 ayat (2), Pasal 88 ayat (4),
Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (1) dikenai
sanksi administratif.

v

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa a. peringatan tertulis; b.
denda administratif; c. pembekuan izin; dan/atau
d. pencabutan izin.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur,
201

NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

5
atau
bupati/walikota
kewenangannya.

sesuai

dengan

Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan
Peraturan Perundang-undangan
Dalam Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan,
dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi
202dministrative atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
6.

Pasal 123

Kejelasan
rumusan

Kesesuaian
dengan Sistematika
dan Teknik Penyusunan Peraturan
PerUndangUndangan

(1) Setiap pemegang izin yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
97 dan Pasal 98 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b.
denda administratif; c. pembekuan izin; dan d.
pencabutan izin.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur,
202

NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
atau
bupati/walikota
kewenangannya.

7.

Pasal 124

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
sesuai

dengan

Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan
Peraturan Perundang-undangan
Dalam Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan,
dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi
administrative atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2)
huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali
dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga
puluh) hari.
(2) Dalam hal pemegang izin tetap tidak
melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
dikenai
denda
paling
banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(3) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud
203

NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
pada ayat (2), tidak menghilangkan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal
98.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

(4) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan
denda tidak melakukan pembayaran denda dan
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 dan Pasal 98, dikenai sanksi
pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu
pengawasan.
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan
Peraturan Perundang-undangan
Dalam Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan,
dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi
204dministrative atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan
NO
1
1

PASAL
2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
5
Sudah
sesuai
dengan
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perUndangUndangan

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
6
7
8

28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi
NO

PENGATURAN

DIMENS VARIABEL
I

INDIKATOR ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

7

Pasal 8 ayat 1

2

Penggunaan Kurang Jelas Dalam Penjelasan Peraturan
bahasa,
Pemerintah ini tidak di jelaskan

1.

(1) Pemilihan perencana konstruksi

6

diubah
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NO

PENGATURAN

DIMENS VARIABEL
I

INDIKATOR ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

5

7

dan pengawas konstruksi dengan
cara penunjukan langsung

istilah, kata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 berlaku untuk:
2.

Pasal 8 ayat 2 huruf a dan b
(2) Pemilihan perencana konstruksi
dan pengawas konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan syarat:
a. penyedia jasa yang berbentuk
badan usaha harus sudah diregistrasi
pada Lembaga;

4

2

6
mengenai pengertian dari
perencana konstruksi dan
pengawas kontruksi.

Penggunaan Kurang Jelas Pada pasal tersebut tidak
bahasa,
dicantumkan lembaga yang
istilah, kata
seperti apa yang melakukan
registrasi untuk pemilihan
perencana dan pengawas
kontrusi apakah lembaga milik
negara atau lembaga milik
swasta.

diubah

b. tenaga terampil dan ahli yang
dipekerjakan oleh badan usaha atau
usaha orang perseorangan harus
bersertifikat yang dikeluarkan oleh
Lembaga; atau
206

NO

PENGATURAN

DIMENS VARIABEL
I

INDIKATOR ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

7

Pasal 12 ayat 2 huruf a dan b

2

Penggunaan Kurang Jelas Pada pasal tersebut tidak
bahasa,
dicantumkan lembaga yang
istilah, kata
seperti apa yang melakukan
registrasi untuk pemilihan
perencana dan pengawas
kontrusi apakah lembaga milik
negara atau lembaga milik
swasta.

diubah

2

Penggunaan Kurang Jelas Pada pasal ini tidak ada
bahasa,
penjelasan mengenai apa yang
dimaksud dengan pekerjaan

diubah

3.

Penunjukan langsung pelaksana
konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
dengan syarat:
a. peserta yang berbentuk badan
usaha dan usaha orang
perseorangan harus sudah

6

diregistrasi pada Lembaga;
b. tenaga ahli dan/atau tenaga
terampil yang dipekerjakan oleh
badan usaha dan usaha orang
perseorangan harus bersertifikat
yang dikeluarkan oleh Lembaga;
4.

Pasal 13A
Badan Usaha Milik Negara yang

207

NO

PENGATURAN

DIMENS VARIABEL
I

INDIKATOR ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

5

7

mendapat penugasan dari
Pemerintah dapat melaksanakan
penunjukan

4

6

istilah, kata

integrasi sehingga menjadi
kurang jelas dan bisa
menimbulkan multitafsir.

langsung kepada Badan Usaha Milik
Negara lain atau anakperusahaan
Badan Usaha Milik Negara untuk
pekerjaan jasa terintegrasi.”

29. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi

NO

PASAL

1
1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS INDIKATOR
3
4
Sudah sesuai
dengan
dengan
sistematika
dan teknik

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
6
7
8
V
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS INDIKATOR
3
4
penyusunan
peraturan
perUndangUndangan

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
6
7
8

5

30. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
NO

PENGATURAN

1

2

1.

Pasal 63 ayat 1, 2,3,4 dan 5

(1) Penetapan besarnya nilai ganti
kerugian dilakukan oleh Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah
berdasarkan hasil penilaian jasa
Penilai atau Penilai Publik

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR
3
2

4

5

Penggunaa Konsisten
n bahasa, antar
istilah, kata ketentuan

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

Pada Bab 1 Pasal 1 angka 12 ketentuan
umum Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 hanya memberikan
pengertian mengenai penilai publik
akan tetapi di pasal 63 terdapat kata
jasa penilai atau penilai publik, hal ini
menunjukan adanya inkonsisten antar
ketentuan.

diubah

(2)....................
(3)....................
209

NO

PENGATURAN

1

2

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR
3

4

5

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

(4)....................
(5)....................
2.

Pasal 63 ayat 4
(4) Dalam hal nilai pengadaan
jasa Penilai atau Penilai Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatas Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah), maka
pengadaan jasa Penilai atau
Penilai Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan metode
pascakualifikasi

2

Penggunaa Kurang
n bahasa, Jelas
istilah, kata

Pada pasal tersebut menyebutkan
diubah
mengenai metode pascakualifikasi
namun di pasal selanjutnya ataupun di
ketentuan umum tidak ditemukannya
pengertian mengenai metode
pascakualifikasi sehingga menjadi
dulit di pahami dan bisa menjadi
multitafsir dalam mengartikan apa
yang dimaksud dengan metode
pascakualifikasi
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31. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
NO

PENGATURAN

1

2

1.

Pasal 116 Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012
Pendanaan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum dilakukan
oleh Instansi yang memerlukan
tanah, dituangkan dalam
dokumen penganggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
Pasal 117A ayat 1 Peraturan
Presiden Nomor 30 Tahun 2015
(1) Pendanaan Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum dapat
bersumber terlebih dahulu dari
dana Badan Usaha
selaku Instansi yang

DIMENSI VARIABEL
3
2

4

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

5

6

7

Pada pasal 116 Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 dengan pasal
117A ayat 1 Peraturan Presiden
Nomor 30 Tahun 2015 terdapat
perbedaan penulisan, Pada Pasal
Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun 2012 menggunankan frasa
“Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum” sedangkan Pasal 117A ayat 1
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun
2015 menggunakan frasa
”Pendanaan Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum”

diubah

Penggunaa Konsisten
n bahasa, antar
istilah, kata ketentuan

Hal ini menunjukkan inkonsistensi
penulisan pada kedua pasal tersebut
seharusnya frasa yang digunakan
ialah “Pendanaan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk
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NO

PENGATURAN

1

2

DIMENSI VARIABEL
3

4

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

5

6

7

memerlukan tanah yang
mendapatkan kuasa berdasarkan
perjanjian, yang bertindak atas
nama lembaga negara,
kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian,
pemerintah

Kepentingan Umum” dikarenakan
disesuaikan dengan judul Peraturan
Presiden tersebut.

provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten/kota.
2.

2
Pasal 117A ayat 1
(1) Pendanaan Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum dapat
bersumber terlebih dahulu dari
dana Badan Usaha
selaku Instansi yang
memerlukan tanah yang
mendapatkan kuasa berdasarkan
perjanjian, yang bertindak atas

Penggunaa Konsisten
n bahasa, antar
istilah, kata ketentuan

Terdapat Perbedaan penulisan frasa
antara Pasal 117A ayat 1 “Pendanaan
Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum” sedangkan di
ayat 2 hanya menuliskan
“Pendanaan Pengadaan Tanah “
jikalau hanya menuliskan frasa
“pengadaan tanah saja” pengadaan
tanah itu untuk siperuntukkan untuk
kepentingan umum atau
kepentingan swasta sedangkan di
judul peraturan presiden ini

diubah
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NO

PENGATURAN

1

2

DIMENSI VARIABEL
3

4

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

5

6

7

nama lembaga negara,
kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian,
pemerintah

diperuntukkan untuk kepentingan
umum.
Hal Ini menunjukkan inkosisten
penulisan norma antar ayat dalam
pasal tersebut.

provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten/kota.
(2) Pendanaan Pengadaan
Tanah oleh Badan Usaha
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibayar kembali
oleh lembaga negara,
kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian,
pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten/kota
melalui APBN dan/atau APBD
setelah proses pengadaan tanah
selesai.
3.

Pasal 123B

2

Penggunaa Konsisten
n bahasa, antar

Terdapat Perbedaan penulisan frasa
antara Pasal 123 ayat 1 dan 2

diubah
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NO

PENGATURAN

1

2
(1) Proses Pengadaan Tanah
yang belum selesai berdasarkan
ketentuan Pasal 123 dan Pasal
123A tetapi
telah mendapat Penetapan
Lokasi pembangunan atau Surat
Persetujuan Penetapan Lokasi
Pembangunan
(SP2LP) atau nama lain yang
dimaksudkan sebagai Penetapan
Lokasi pembangunan, proses
Pengadaan
Tanah dapat diselesaikan
berdasarkan tahapan
sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden ini.

DIMENSI VARIABEL
3

4

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

5

6

7

istilah, kata ketentuan

“Pengadaan Tanah”sedangkan di
pasal 117 A ayat 1 ditulis “Pengadaan
Tanah untuk Kepentingan Umum “
jikalau hanya menuliskan frasa
“pengadaan tanah saja” pengadaan
tanah itu untuk diperuntukkan untuk
kepentingan umum atau
kepentinagn swasta? sedangkan di
judul peraturan presiden ini
diperuntukkan untuk kepentingan
umum.
Hal Ini menunjukkan inkosisten
penulisan norma antar ayat dalam
pasal tersebut.

(2) Proses Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimulai dari tahapan
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NO

PENGATURAN

1

2

DIMENSI VARIABEL
3

4

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

5

6

7

Pelaksanaan PengadaanTanah.
Pasal 117A ayat 1
(1) Pendanaan Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum dapat
bersumber terlebih dahulu dari
dana Badan Usaha
selaku Instansi yang
memerlukan tanah yang
mendapatkan kuasa berdasarkan
perjanjian, yang bertindak atas
nama lembaga negara,
kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian,
pemerintah
provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten/kota.

215

32. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

1.

NO

PENGATURAN

1

2

3

Pasal 120

2

(1) Ketentuan lebih lanjut
mengenai biaya operasional
dan biaya pendukung yang
bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai biaya operasional
dan biaya pendukung yang
bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah diatur dengan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri.

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR
4

5

Pengguna Konsisten
an bahasa, antar
istilah,
ketentuan
kata

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

Terdapat inkosistesi penulisan norma
dalam pasal 120 dimana pada ayat 1
dan 2 hanya menuliskan frasa “biaya
operasional dan biaya pendukung”
sedangkan di pasal 3 dan 4 menuliskan
frasa “Biaya operasional dan biaya
pendukung pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan
umum”

diubah

Hal ini menunjukkan inkonsistensi
penulisan pada pasal tersebut
seharusnya frasa yang digunakan ialah
“biaya operasional dan biaya
pendukung Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum” dikarenakan
disesuaikan dengan judul Peraturan
Presiden tersebut.

(3) Biaya operasional dan
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NO

PENGATURAN

1

2

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR
3

4

5

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

biaya pendukung pengadaan
tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum
yang dilaksanakan oleh Badan
Hukum Milik Negara/Badan
Usaha Milik Negara yang
mendapatkan penugasan
khusus, mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(4) Biaya operasional dan
biaya pendukung pengadaan
tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum
dalam rangka pembangunan
infrastruktur hulu minyak dan
gas bumi, mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada
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NO

PENGATURAN

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR

1

2

3

Pasal 121

2

4

5

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

Terdapat inkosistesi penulisan norma
dalam pasal 121 dimana menuliskan
frasa “pengadaan tanah untuk
Kepentingan Umum” sedangkan
Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 menuliskan frasa
“Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum”.

diubah

ayat(1).
2.

Dalam rangka efisiensi dan
efektifitas, pengadaan tanah
untuk Kepentingan Umum
yang luasnya tidak lebih dari
5 (lima) hektar, dapat
dilakukan langsung oleh
Instansi yang memerlukan
tanah dengan para pemegang
hak atas tanah, dengan cara
jual beli atau tukar menukar
atau caralain yang disepakati
kedua belah pihak.
Pasal 116 Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012
Pendanaan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum dilakukan
oleh Instansi yang memerlukan

Pengguna Konsisten
an bahasa, antar
istilah,
ketentuan
kata

Hal ini menunjukkan inkonsistensi
penulisan pada kedua pasal tersebut
seharusnya frasa yang digunakan ialah
“Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum” dikarenakan disesuaikan
dengan judul perpres tersebut
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NO

PENGATURAN

1

2

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR
3

4

5

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

tanah, dituangkan dalam
dokumen penganggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

33. Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2015 tentang Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Laut
NO

PASAL

1
1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS INDIKATOR
3
4
Sudah sesuai
dengan
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perUndangUndangan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8
V
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34. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
NOM
OR

PENGATURAN

1

2

3

Pasal 121A

2

1.

Pengadaan tanah bagi
pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 Huruf b
sampai dengan huruf r
Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan
Umum yang dilaksanakan oleh
badan usaha swasta, dilakukan
langsung dengan cara jual beli,
tukar menukar, atau cara lain
yang disepakati oleh pihak yang
berhak dengan badan usaha
swasta.
Pasal 10 Undang-Undang Nomor

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR

4

5

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

Penggunaa Konsisten Terdapat inkonsistensi antara
n bahasa, antar
pasal 121A Peraturan Presiden
istilah, kata ketentuan Nomor 148 Tahun 2015 dengan
Pasal Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 dimana
pada pasal 121A menuliskan frasa
“Pengadaan tanah bagi
pembangunan” sedangkan pasal
yang menjadi rujukannya yaitu
Pasal 10 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2012 menuliskan frasa
“Tanah untuk Kepentingan
Umum sebagaimana dimaksud

diubah

dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan
untuk pembangunan”
dimana di pasal 121A kurang
menambahkan frasa kepentingan
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2 Tahun 2012
Tanah untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk
pembangunan:

umum yang terdapat di pasal
Pasal 10 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2012
Hal ini menunjukkan adanya
inkonsistensi antar ketentuan

a. pertahanan dan keamanan
nasional;
b. jalan umum, jalan tol,
terowongan, jalur kereta api,
stasiun kereta api, dan fasilitas
operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, bendung,
irigasi, saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi,
dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan
terminal;
e. .................................................
f. .................................................
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2.

Pasal 47
(1) Gubernur dapat
mendelegasikan kewenangan
pelaksanaan persiapan
Pengadaan Tanah bagi
pembangunan untuk
Kepentingan Umum kepada
bupati/walikota berdasarkan
pertimbangan efisiensi,
efektifitas, kondisi geografis,
sumber daya manusia,dan
pertimbangan lainnya, dalam
waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak diterimanya
dokumen Perencanaaan
Pengadaan Tanah.

2

Penggunaa Konsisten Masih terdapat banyak
n bahasa, antar
inkonsistensi di Peraturan
istilah, kata ketentuan Presiden ini di mana banyak
perbedaan penulisan frasa:

diubah

1. pengadaan Tanah
2. pengadaan tanah untuk
kepentingan umum
3. Pengadaan Tanah bagi
pembangunan untuk
Kepentingan Umum
Seharusnya cukup dipilih satu
frasa yang akan digunakan atau
pun menambah pengertian di
dalam ketentuan umum

Pasal 121
(1) Dalam rangka efisiensi dan
efektifitas, pengadaan tanah
untuk kepentingan umum yang
luasnya tidak lebih dari 5 (lima)
hektar, dapat dilakukan
langsung oleh instansi yang
memerlukan tanah dengan
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pihak yang berhak.
(2) Pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang
luasnya tidak lebih dari 5 (lima)
hektar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus sesuai
dengan tata ruang wilayah.

35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tarif Jasa Pelabuhan Pada Pelabuhan
Penyeberangan Lintas Dalam Negeri.

NO

PASAL

1
1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS INDIKATOR
3
4
Sudah sesuai
dengan
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perUndangUndangan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8
V
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36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyebrangan
Tahun 2010 – 2030

NO

PASAL

1
1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS INDIKATOR
3
4
Sudah sesuai
dengan
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perUndangUndangan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8
V

37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010 2030
NO

PASAL

1
1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS INDIKATOR
3
4
Sudah sesuai
dengan
dengan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8
V
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS INDIKATOR
3
4
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perUndangUndangan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

38. Peraturan Menteri Perhuhubungan Nomor KM 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi
NO
PASAL
KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
REKOMENDSI
ASAS
INDIKATOR
TETAP
UBAH
CABUT
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Peraturan Menteri Perhubungan ini terdiri
dari 4 pasal dengan lampiran yang berisi
panduan teknis yang sangat jelas terkait
pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan
badan
usaha
daalam
penyediaan
infrastruktur sehingga sudah memenuhi
dimensi kejelasan rumusan
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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 perUndangUndangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan dan asas
materiil khusus yang harus menjiwai suatu peraturan perUndang-Undangan
(Peraturan Perundang-undangan). Asas materiil umum peraturan perundang
undangan yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, yaitu:
1)

Asas Pengayoman
Bahwa materi muatan peraturan perUndang-Undangan harus berfungsi
memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

2)

Asas Kemanusiaan
Bahwa setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan harus
mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta
harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia
secara proporsional.

3)

Asas Kebangsaan
Bahwa setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan harus
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan
tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4)

Asas Kekeluargaan
Bahwa setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan harus
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.

5)

Asas Kenusantaraan
Bahwa

setiap

materi

muatan

peraturan

perUndang-Undangan

senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan
materi muatan peraturan perUndang-Undangan yang dibuat di daerah
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merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
6)

Asas Bhineka Tunggal Ika
Bahwa

materi

muatan

peraturan

perUndang-Undangan

harus

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,
kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
7)

Asas Keadilan
Bahwa setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8)

Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan
Bahwa setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan tidak
boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar
belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status
sosial.

9)

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

10)

Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan
Bahwa setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Kesepuluh asas materiil umum dan asas materiil khusus dari suatu Peraturan
PerUndang-Undangan (jika ada) menjadi variabel penilaian terhadap ketentuan
pasal yang ada dalam masing-masing Peraturan Perundang-undangan terkait
dengan masalah kehutanan. Dari variabel tersebut diturunkan lagi menjadi
beberapa indikator penilaian, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi terhadap
ketentuan pasal dimaksud.
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Dari Peraturan PerUndang-Undangan terkait Pembangunan Transportasi
Umum Massal yang dianalisis masih banyak ketentuan pasal yang tidak sesuai
dengan asas materiil. Berikut data hasil penilaian Peraturan PerUndang-Undangan
peningkatan daya saing tenaga kerja yang ditunjau dari dimensi kesesuaian norma
dengan asas materiil:
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DIMENSI 3
KESESUAIAN NORMA DENGAN ASAS MATERIIL

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jalan
NO

PASAL

1
1.

2
Pasal 5

2.

Pasal 6

3.

Pasal 7

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL INDIKATOR
3
4
Keadilan
Peluang
yang sama
bagi setiap
warga
negara
terhaap
akses
pemanfaat
an sumber
daya
Keseimban Mengedep
gan,
ankan
Keserasian, fungsi
dan
kepentinga
Keselarasa n umum
n
Keseimban Mengedep
gan,
ankan

ANALISIS
5
Peran jalan sebagai sarana transportasi sudah
tercermin dalam pasal ini, sehingga ketentuan
dalam pasal ini sudah sesuai dengan asas materi
muatan

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√

Fungsi jalan sesuai peruntukannya bagi lalu
lintas umum serta kelancaran distribusi barang
dan jasa yang di butuhkan masyarakat umum.
Ketentuan dalam pasal ini sudah sesuai dengan
asas materi muatan

√

Pembagian sistem jaringan jalan atas jaringan
jalan primer dan sekunder merupakan satu

√
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NO

PASAL

1

2

4.

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL INDIKATOR
3
4
Keserasian, fungsi
dan
kepentinga
Keselarasa n umum
n

Pasal 12

Ketertiban
dan
Kepastian
Hukum

Kejelasan
sanksi
terhadap
pelanggara
n

5.

Pasal 13

Kenusantar
aan

6.

Pasal 14

Kenusantar
aan

Pengedepa
nan
kepemilika
n dan
keikutserta
an nasional
Pembagian
kewenang
an Pusat
dan daerah

ANALISIS
5
sistem yang mengedepankan pembagian dari
fungsi suatu jalan untuk pelayanan distribusi
barang dan jasa untuk kepentingan umum.
Ketentuan dalam pasla ini sudah sesuai dengan
asas materi muatan
Yang dimaksud dengan perbuatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan
adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan
yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti
terganggunya jarak atau sudut pandang,
timbulnya
hambatan
samping
yang
menurunkan kecepatan atau menimbulkan
kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya
kerusakan prasarana, bangunan pelengkap,
atau perlengkapan jalan. Pasal ini sudah sesuai
dengan asas materi muatan.
Jalan merupakan fasilitas umum yang harus
dikuasai oleh negara, karena berpengaruh
kepada hajat hidup orang banyak. Ketentuan
pasal ini sudah sesuai dengan asas materi
muatan
Dalam ayat (2) mengenai wewenang
penyelenggaraan jalan nasional selain tentang
pengaturan, pembinaan, pembangunan dan
pengawasan juga harus ditambahkan mengenai

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

√

√

√
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL INDIKATOR
3
4

7.

Pasal 51

8

Pasal 59

Ketertiban
dan
kepastian
hukum
Keadilan

9

Pasal 61

Keadilan

Transparan
si
/keterbuka
an
Adanya
penggantia
n kerugian
pada
masyaraka
t daerah
terpencil
Adanya
penggantia
n kerugian
kepada
masyaraka
t terjena
dampak
negatif

ANALISIS
5
perencanaannya sehingga pembangunan jalan
akan sinergis dengan rencana RT/RW.
Ketentuan pasal ini mesti diubah
Seharusnya pemerintah tidak melakukan
kerjasama dengan pengusahaan jalan tol, cukup
cilakukan oleh BUMN saja.

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

√

Ketentuan dalam pasal ini bertentangan
dengan pasal 58 sehingga akan terjadi
kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya

√

Pembangunan jalan tol memerlukan pengadaan
tanah. Pengadaan tanah tersebut berhubungan
erat dengan tanah milik masyarakat, serta
berhubungan dengan RT/RW yang sudah
ditetapkan oleh karena itu perlu dipikirkan
mengenai penggunaan tanah tersebut, jangan
sampai merubah fungsi tanah yang sudah
ditetapjkan sebagai lahan yang memang perlu
dijaga kelestariannya seperti LP2B. Jadi dalam
pasal ini perlu penjelasan khusus mengenai
tanah yang akan digunakan untuk jalan tol tidak
boleh mengganggu LP2B

√
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NO
1
10

PASAL
2
Pasal 65

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL INDIKATOR
3
4
Ketertiban Kejelasan
dan
sanksi
kepastian
terhadap
hukum
pelanggara
n

ANALISIS
5
Terhadap badan usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap jalan maka pidana denda
yang dijatuhkan ditambah sepertiga dari denda
yang dijatuhkan. Ketentuan pasal ini sudah
sesuai dengan asas materi muatan

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
NO

PASAL

1

2
Pasal 130

1.

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Pangayo
Adanya
man
ketentuan yang
menjamin
perlindungan
masyarakat/
tidak
ditemukannya
ketentuan yang
dapat
menyebabkan
tidak
terjaminnya
perlindungan
masyarakat

ANALISIS
5
Pasal 130
(1)
Pengangkutan orang dengan kereta api
dilakukan dengan menggunakan kereta.
(2)
Dalam
keadaan
tertentu
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
dapat melakukan pengangkutan orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan menggunakan gerbong atas
persetujuan Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.
(3)
Pengangkutan
orang
dengan
menggunakan gerbong sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
wajib
memperhatikan keselamatan dan fasilitas
minimal.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
V
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Penjelasan ayat (3) nya:
Yang dimaksud dengan Fasilitas minimal
pelayanan penumpang, antara lain tempat
duduk, lampu penerangan, kipas angin, dan
toilet darurat.
Kalau kita lihat Pasal 2 Permenhub Nomor 47
tahun 2014,
hak konsumen adalah:
(3) standar pelayanan minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi
(a) standar pelayanan minimum di stasiun
kereta api dan
(b) standar pelayanan minimum dalam
perjalanan
Pasal 3
(1) standar pelayanan minimum distasiun kereta
api sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat
(3) huruf a paling sedikit terdapat:
1. tempat parkir
2. informasi yang jelas dan mudah dibaca
mengenai
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

3. Visual
4. denah/layout stasiun
5. nomor kereta api, nama kereta api, dan
kelas pelayanannya
6. stasiun kereta api pemberangkatan,
stasiun kereta api pemberhentian, dan
stasiun kereta api tujuan beserta jadwal
waktunya
7. tarif kereta api
8. peta jaringan kereta api
9. ketersediaan informasi tempat duduk
kereta api antarkota di stasiun yang
melayani penjualan tiket
10. Audio yang terdengar jelas oleh
pengguna jasa
11. fasilitas layanan penumpang
12. loket
13. ruang tunggu
14. ruang boarding
15. tempat ibadah
16. ruang ibu menyusui
17. toilet
18. fasilitas
kemudahan
naik/turun
penumpang
19. fasilitas penyandang disabilitas
20. fasilitas kesehatan
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
21. fasilitas keselamatan dan keamanan

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Pasal 4
(2) standar pelayanan minimum dalam
perjalanan pada kereta api antarkota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
paling sedikit meliputi
1. pintu
2. jendela
3. tempat duduk dengan konstruksi tetap
yang mempunyai sandaran
4. toilet dilengkapi air sesuai kebutuhan
5. lampu penerangan dalam kereta
6. pengatur sirkulasi udara
7. rak bagasi
8. restorasi
9. informasi stasiun kereta api yang akan
disinggahi/dilewati secara berurutan
10. fasilitas khusus dan kemudahan bagi
penyandang disabilitas
11. fasilitas kesehatan
12. fasilitas keselamatan dan keamanan
13. informasi petunjuk keselamatan dan
evakuasi dalam keadaan darurat
14. nama/relasi kereta api dan nomor urut
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

kereta
15. informasi gangguan perjalanan kereta
api
16. ketepatan jadwal perjalanan kereta api
(3) standar pelayanan minimum dalam
perjalanan pada kereta api perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
paling sedikit meliputi
1. pintu
2. jendela
3. tempat duduk dengan konstruksi tetap
yang mempunyai sandaran
4. lampu penerangan dalam kereta
5. pengatur sirkulasi udara
6. rak bagasi
7. fasilitas pegangan penumpang berdiri
8. informasi stasiun kereta api yang akan
disinggahi/dilewati secara berurutan
9. fasilitas khusus dan kemudahan bagi
penyandang disabilitas
10. fasilitas khusus dan kemudahan bagi
wanita hamil, orang sakit dan lansia
11. fasilitas kesehatan
12. fasilitas keselamatan dan keamanan
13. informasi petunjuk keselamatan dan
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
evakuasi dalam keadaan darurat
14. nama/relasi kereta api dan nomor urut
kereta
15. informasi gangguan perjalanan kereta
api
16. ketepatan jadwal perjalanan kereta api

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Kalau kita lihat pengertian fasilitas minimal
memang sudah tercaver dalam Peraturan
Menteri Perhubungan, namun khusus untuk
menyediaan tempat duduk khususnya KRL tidak
menjamin perlindungan terhadap penumpang
karena tidak berdasarkan nomor tempat duduk,
bahkan isi gerbong melebihi kapasitas.
saran: kata fasilitas minimal diganti dengan
fasilitas maksimal.

2.

Pasal
1 Ketertiba
angka 14 n dan
Kepastian
Hukum

Adanya
ketentuan yang
jelas mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan dan
penegakan

Bunyinya:
Angkutan kereta api adalah kegiatan
pemindahan orang dan/atau barang dari satu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan
kereta api.

√

Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 72
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
hukum

ANALISIS
5

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Tahun 2009
(1) Atas persetujuan penyelenggara sarana
perkeretaapian, penumpang diperbolehkan
membawa binatang peliharaan dengan syarat:
1. bebas penyakit;
2. tidak memakan tempat;
3. tidak
mengganggu
kenyamanan
penumpang lain; dan
4. dimasukkan dalam tempat khusus.
(2) Tanggung jawab terhadap binatang
peliharaan
yang
dibawa
penumpang
sepenuhnya
menjadi
tanggung
jawab
penumpang yang bersangkutan.
Di Ketentuan umum atau di asal-pasal lainnya
dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007,
tidak disinggung tentang frasa binatang, artinya
bahwa angkutan kereta api hanya untuk orang
atau barang saja.
saran:
untuk
kepastian
hukum
perlu
disempurnakan Pasal 1 angka 14 dengan
menambang frasa binatang. Karena binatang
bisa membahayakan penumpang lainnya,
sehingga perlu diatur demi ketertiban.
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3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
NO
1
1.

2.

PASAL
2
Pasal 3

Pasal 4
ayat (2)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Pengayoman Adanya ketentuan
yang menjamin
perlindungan
masyarakat/tidak
ditemukannya
ketentuan yang
dapat
menyebabkan
tidak terjaminnya
perlindungan
masyarakat

Kesamaan
kedudukan
dalam
hukum dan
pemerintaha
n,
Pengayoman

- Adanya
ketentuan yang
menjamin non
diskriminasi, baik
secara eksplisit
maupun implicit
(dampak/efek)/ti
dak
ditemukannya

ANALISIS
5
Salah satu asas penanaman modal yang
tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) adalah asas
perlakuan yang sama dan tidak membedakan
asal negara (non diskriminasi). Hal ini
merupakan salah satu upaya untuk menarik
investor asing agar mau menanamkan
modalnya, namun seolah tidak memberikan
perlindungan kepada investor dalam negeri.
Oleh karena itu ketentuan ini perlu di ubah
dengan menekankan bahwa asas perlakuan
yang sama dan tidak membedakan asal negara
ini diperuntukan bagi penanam modal asing.
Pasal 4 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa
dalam
menetapkan
kebijakan
dasar
penanaman modal pemerintah memberi
perlakuan yang sama bagi penanam modal
dalam negeri dan penanam modal asing
dengan tetap memperhatikan kepentingan
nasional. Ketentuan ini menjamin perlakuan
yang non diskriminasi bagi penanam modal
baik penanam modal asing maupun penanam

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8
v

v
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NO
1

3.

PASAL
2

Pasal 6

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
ketentuan
diskriminatif,
baik secara
eksplisit maupun
implicit
(dampak/efek).
- Adanya
ketentuan yang
menjamin
perlindungan
masyarakat/tida
k ditemukannya
ketentuan yang
dapat
menyebabkan
tidak
terjaminnya
perlindungan
masyarakat
Pengayoman

- Adanya
ketentuan yang
menjamin
perlindungan
masyarakat/tida
k ditemukannya

ANALISIS
5
modal dalam negeri namun, ketentuan ini
tidak menjamin perlindungan bagi penanam
modal dalam negeri.

Pasal 6 memberikan perlindungan terhadap
penanam modal asing dengan memberikan
perlakuan yang sama, namun bagi penanam
modal dalam negeri tidak diatur. Selayaknya
diatur pula perlindungan terhadap penanam
modal dalam negeri.

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8

v
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NO
1

PASAL
2

4.

Pasal 7

5.

Pasal 8

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
ketentuan yang
dapat
menyebabkan
tidak
terjaminnya
perlindungan
masyarakat
Kebangsaan, - Adanya
kenusantara
ketentuan yang
an
menjamin
pengutamaan
dan peranan
nasional/tidak
ditemukannya
ketentuan yang
dapat
menyebabkan
tidak
terjaminnya
pengutaman
kepemilikan dan
peranan nasional
Kebangsaan - Adanya
ketentuan yang
mengatur
tentang

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa
pemerintah tidak akan melakukan tindakan
nasionalisasi atau pengambilalihan hak
kepemilikan penanam modal kecuali dengan
Undang-Undang. Ketentuan ini bertentangan
dengan
indicator
yang
menjamin
pengutamaaan dan peranan nasional serta
asas kenusantaraan yang mengedepankan
kepemilikan dan keikutsertaan nasional.

v

Ketentuan Pasal 8 ini menyatakan bahwa
penanam modal dapat mengalihkan asset
yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan
oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan

v
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NO

PASAL

1

2

6.

Pasal 10

7.

….

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
pembatasan
keikutsertaan
pihak asing /
tidak
ditemukannya
ketentuan yang
dapat
menyebabkan
tidak
terbatasnya
keikutsertaan
pihak asing
kebangsaan Adanya ketentuan
yang mengatur
tentang
pembatasan
keikutsertaan
pihak asing/tidak
ditemukannya
ketentuan yang
dapat
menyebabkan
tidak terbatasnya
keikutsertaan
pihak asing
Ketertiban
Adanya ketentuan

ANALISIS
5
peraturan perundangundangan. Ketentuan ini
memberikan kebebasan kepada penanam
modal baik penanam modal asing maupun
penanam modal dalam negeri untuk
mengalihkan assetnya kepada pihak yang
diinginkan oleh penanam modal. Menjadi
masalah apabila penanam modal asing
mengalihkan assetnya tersebut kepada
sesama penanam modal asing sehingga
kepemilikan modal asing tidak terbatas.

Pasal 10 menyatakan bahwa perusahaan
penanaman modal dalam memenuhi kebtuhan
tenaga kerja harus mengutamakan tenaga
kerja warga negara Indonesia. Perusahaan
penanam modal juga berhak menggunakan
tenaga ahli warga negara asing utnuk jabatan
dan keahlian tertentu.namun perusahaan
penanaman modal wajib menyelnggarakan
alih teknologi kepada kerja warga negara
Indonesia.
ketentuan
ini
megandung
pembatasasan keikutsertaan asing dan
memberikan kesmepatan kepada tenaga kerja
indoensia untuk bekerja di dalam negeri.
Dalam Undang-Undang ini tidak ditemukan

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8

v

v
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NO
1

PASAL
2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
dan
yang jelas
kepastian
mengenai pihak
hukum
yang melakukan
pengawasan dan
penegakan hukum

ANALISIS
5
adanya indicator pihak yang melakukan
pengawasan dan penegakan hukum dalam
bidang penanaman modal. BKPM hanya
sebagai pihak yang melaksanakan koordinasi
penanaman
modal
tidak
termasuk
pengawasan, sementara penegakan hukum
tidak diatur secara jelas dalam UndangUndang ini. Sanksi yang diberikan terhadap
pelanggaran di bidang penanaman modal
hanya berupa sanksi admisnitratif yakni
pencabutan izin usaha. Oleh karena itu
ketentuan pihak yang melakukan pengawasan
dan penegakan hukum perlu diatur dalam
Undang-Undang ini.

REKOMENDASI
TETAP
UBAH CABUT
6
7
8

4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
1. Pasal 10 Kenusantaraan Pembagian
ayat (4)
kewenangan
antara pusat dan
daerah

ANALISIS
5
Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan
tugas pembantuan itu apa.
Oleh karena itu ditambahkan maksud
dari tugas pembantuan sehingga ada
kejelasan rumusan

REKOMENDSI
TETAP UBAH
CABUT
6
7
8
V
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5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

NO

1

PASAL

2
1. Pasal 28

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
Kepastian
Hukum

4
- Adanya
ketentuan yang
jelas mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan
dan penegakan
hukum.

ANALISIS

5
Pasal 28
(1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh:
a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi
Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah
kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas
pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi
Badan Usaha yang berdomisili dalam
wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas
pelabuhan antarkabupaten/kota dalam
wilayah provinsi; atau
c. Menteri bagi Badan Usaha yang melakukan
kegiatan pada lintas pelabuhan
antarprovinsi dan internasional.
….
Pembagian kewenangan pemberian izin oleh
Pemerintah Pusat, Pemrov dan Pemkab/Kota,
merujuk pada lampiran Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengenai pembagian urusan pemerintahan

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8
√
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NO

PASAL

1

2

2. Pasal 29

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3

Kebangsaa
n

4

- Adanya
ketentuan yang
mengatur
tentang
pembatasan
keikutsertaan
pihak asing

ANALISIS

5
konkuren bidang pelayaran, agar memenuhi
asas kepastian hukum.
Pasal 29
(1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) Badan Usaha wajib memiliki kapal
berbendera Indonesia dengan ukuran
sekurangkurangnya
GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross
Tonnage).
(2) Orang perseorangan warga negara
Indonesia atau Badan Usaha dapat melakukan
kerja
sama dengan perusahaan angkutan laut asing
atau badan hukum asing atau warga negara
asing dalam bentuk usaha patungan (joint
venture) dengan membentuk perusahaan
angkutan laut yang memiliki kapal berbendera
Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) unit
kapal dengan ukuran GT 5000 (lima ribu Gross
Tonnage) dan diawaki oleh awak
berkewarganegaraan Indonesia.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8

√

Ketentuan ini tidak mengedepankan
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NO

PASAL

1

2

3. Pasal 54

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3

4

Kebangsaa
n,
kenusantar
aan

- Adanya
ketentuan yang
mengatur
tentang
pembatasan
keikutsertaan
pihak asing
- Adanya
ketentuan yang
mengedepanka
n kepemilikan
dan
keikutsertaan

ANALISIS

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

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8

√

Undang-Undang ini hanya mengatur kewajiban
kepemilikan mayoritas saham kapal badan
hukum Indonesia harus dipegang warga negara
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NO

PASAL

1

2

4. Pasal 114

5

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3

Kenusantar
aan

4
nasional

ANALISIS

5
Indonesia. Ketentuan divestasi atau peralihan
kepemilikan saham milik asing lebih dari 50
persen dalam perusahaan pelayaran nasional
perlu diatur secara tegas dalam Undang-Undang
Pelayaran. Tanpa ada aturan tersebut,
pemegang saham asing berpotensi mengartikan
saham yang dipegangnya tidak perlu dialihkan.
Akibatnya, perusahaan pelayaran nasional dan
lokal sulit berkembang karena harus bersaing
dengan perusahaan yang memiliki saham asing
dengan modal besar. Sementara, sebelum
adanya Undang-Undang tersebut, banyak kapal
nasional yang mayoritas sahamnya dimiliki
asing. Sehingga Undang-Undang tersebut tidak
mengatur ketentuan peralihan yang
mewajibkan pemegang saham asing pada
perusahaan pelayaran nasional untuk
melakukan divestasi saham yang dimilikinya.5

 Adanya keten- Pasal 114
tuan yang me- Peran pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8

√

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

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3

ANALISIS

4
5
ngedepankan Pasal 68 dilakukan untuk memberikan manfaat
kepemilikan
bagi pemerintah daerah.
dan keikutsertaan nasional
Peran pelabuhan untuk memberi manfaat bagi
Pemda. Peran pelabuhan sebagaimana pasal 68
pada hakekatnya untuk kepentingan
masyarakat, yang dikelola oleh Pemda, karena
pembangunan infrastrukur bagi fasilitas umum
seharusnya memang diperuntukan untuk
memenuhi kepentingan dan kebutuhan
masyarakatnya. Oleh karenanya, pasal 114 perlu
mempertegas bahwa peran pelabuhan dapat
dilakukan dan dimanfaatkan oleh Pemda, untuk
sebesar-besarnya kepentingan masyarakat
pengguna pelabuhan, agar memenuhi asas
pengayoman.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
NO
1
1.

PASAL
2
Pasal
ayat 1

KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
3
4
5
6 Kenusantara  Tidak
ada Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud
an dan
dalam Pasal 5, meliputi:
ketentuan

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√
248

Kebangsaan

2.

yang
mengedepank
an
kepemilikan
 Ada ketentuan
yang
mengandung
resiko
yang
membahayaka
n
bagi
kepentingan
seluruh
wilayah
Indonesia
 Tidak
ditemukan
ketentuan
yang
menjamin
pengutamaan
kepemilikan
dan peranan
nasional
Pasal 15 Kenusantara Kewenangan
ayat (1)
an
antar
sektor
yang
tidak
proporsional

a. di darat berbatas dengan Wilayah Negara
Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;
b. di laut berbatas dengan Wilayah Negara
Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor
Leste; dan
c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di
darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa
luar ditetapkan berdasarkan perkembangan
hukum internasional.
Dalam pasal Undang-Undang tersebut tidak
memasukan lebih rinci mengenai ukuran batas
wilayah berupa batas wilayah darat, laut, udara,
dan bawah permukaan tanah. Jika pengaturan
mengenai batas wilayah ini tidak secara rinci, hal
ini dapat mengganggu keutuhan wilayah NKRI
dan keamanan negara. Misalnya di perbatasan
Kalimantan Barat ada tiga permasalahan yang
dapat menjadi ancaman tidak terjaminnya
keutuhan wilayah Indonesia antara lain
kaburnya garis perbatasan wilayah negara
akibat rusak, hilang dan bergesernya patokpatok batas. Untuk itu perlunya pertahanan
Badan Pengelola bertugas:
a.
menetapkan
kebijakan
program
pembangunan perbatasan;
b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
c. mengoordinasikan pelaksanaan; dan
d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan

√
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Kewenangan dari Badan Pengelola ini sangat
terbatas, hanya sebatas perumus kebijakan,
pembiayaan dan koordinasi saja. Seharusnya
lembaga non struktural yang berada di bawah
Presiden ini ini dapat bekerja secara optimal
dalam
mengelola
perbatasan
dengan
melakukan eksekusi dari penetapan kebijakan
program pembangunan perbatasan, sehingga
dapat mempercepat pembangunan wilayah
perbatasan secara langsung. Selama ini Badan
yang dikepalai Menteri Dalam Negeri dan
Sekretariat Bersama 16 Kementerian Negara
dalam mengelola perbatasan, menyebabkan
kewenangannya menjadi terbatas dan bersifat
lembaga koordinatif.

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
NO

PASAL

1

2
Pasal 79
ayat (1 dan
2)

1.

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Ketertiba Kejelasan aturan
n dan
dalam
Kepastian penyelesaian
Hukum
konflik

ANALISIS
5
Pasal 79:

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
√

(1) Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat
meminta penetapan dari pengadilan negeri
untuk memperoleh tindakan sementara
berdasarkan
perjanjian
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 tanpa didahului
pengajuan gugatan pada pokok perkara
250

NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7

untuk
melaksanakan
tuntutannya
di
Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti
mediasi yang diperintahkan oleh pengadilan.
(2) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam
deklarasi yang dibuat oleh Pemerintah
sehubungan dengan konvensi dan protokol
tersebut.
Analisis
Pasal 79 (ayat 1 dan 2) berpotensi melanggar
prinsip hukum perdata yang berlaku di
Indonesia. Retnowulan6 menjelaskan bahwa
dalam perkara yang disebut permohonan harus
tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu
penetapan atau lazimnya yang disebut dengan
putusan declatoir yaitu putusan yang bersifat
menetapkan, menerangkan saja.
Begitu pula Yahya Harahap7 menjelaskan
bahwa permohonan atau gugatan voluntair ada
6

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 10.

7

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29.
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
lah permasalahan perdata yang diajukan dalam
bentuk permohonan yang ditandatangani
pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri. Dari keterangan dua
pakar hukum tersebut jelas bahwa dalam hal
permohonan penetapan tidak boleh ada
sengketa. Sedangkan prinsip Pasal 79 tersebut
dapat ditafsirkan permohonan tersebut timbul
karena ada sengketa dalam hal ini dalam hal
debitur wanprestasi.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
NO

PASAL

1

2

1.

Pasal

2.

Pasal

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL
INDIKATOR
3
4
Keadilan
Peluang yang sama bagi
setiap warga negara
terhaap akses
pemanfaatan sumber
daya
Keseimban Mengedepankan fungsi
gan,
kepentingan umum
Keserasian,
dan

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH
CABUT
5
6
7
8
Peran jalan sebagai sarana transportasi
√
sudah tercermin dalam pasal ini,
sehingga ketentuan dalam pasal ini
sudah sesuai dengan asas materi
muatan
Fungsi jalan sesuai peruntukannya bagi
√
lalu lintas umum serta kelancaran
distribusi barang dan jasa yang di
butuhkan
masyarakat
umum.
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Keselarasa
n
Keseimban
gan,
Keserasian,
dan
Keselarasa
n

3.

Pasal

Mengedepankan fungsi
kepentingan umum

4.

Pasal

Ketertiban
dan
Kepastian
Hukum

Kejelasan sanksi
terhadap pelanggaran

5.

Pasal

Kenusantar
aan

Pengedepanan
kepemilikan dan
keikutsertaan nasional

Ketentuan dalam pasal ini sudah sesuai
dengan asas materi muatan
Pembagian sistem jaringan jalan atas
jaringan jalan primer dan sekunder
merupakan
satu
sistem
yang
mengedepankan pembagian dari fungsi
suatu jalan untuk pelayanan distribusi
barang dan jasa untuk kepentingan
umum. Ketentuan dalam pasla ini sudah
sesuai dengan asas materi muatan
Yang dimaksud dengan perbuatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi
jalan adalah setiap bentuk tindakan
atau kegiatan yang dapat mengganggu
fungsi jalan, seperti terganggunya jarak
atau sudut pandang, timbulnya
hambatan samping yang menurunkan
kecepatan
atau
menimbulkan
kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya
kerusakan
prasarana,
bangunan
pelengkap, atau perlengkapan jalan.
Pasal ini sudah sesuai dengan asas
materi muatan.
Jalan merupakan fasilitas umum yang
harus dikuasai oleh negara, karena
berpengaruh kepada hajat hidup orang
banyak. Ketentuan pasal ini sudah
sesuai dengan asas materi muatan

√

√

√
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6.

Pasal

Kenusantar
aan

Pembagian kewenangan
Pusat dan daerah

7.

Pasal

Ketertiban
dan
kepastian
hukum

Transparansi
/keterbukaan

8.

Pasal 59

Keadilan

9.

Pasal 61

Keadilan

Adanya penggantian
kerugian pada
masyarakat daerah
terpencil
Adanya penggantian
kerugian kepada
masyarakat terjena
dampak negatif

Dalam ayat (2) mengenai wewenang
penyelenggaraan jalan nasional selain
tentang
pengaturan,
pembinaan,
pembangunan dan pengawasan juga
harus
ditambahkan
mengenai
perencanaannya
sehingga
pembangunan jalan akan sinergis
dengan rencana RT/RW. Ketentuan
pasal ini mesti diubah
Seharusnya
pemerintah
tidak
melakukan
kerjasama
dengan
pengusahaan jalan tol, cukup cilakukan
oleh BUMN saja.

√

Ketentuan dalam pasal ini bertentangan
dengan pasal 58 sehingga akan terjadi
kesewenang-wenangan
dalam
pelaksanaannya
Pembangunan jalan tol memerlukan
pengadaan tanah. Pengadaan tanah
tersebut berhubungan erat dengan
tanah
milik
masyarakat,
serta
berhubungan dengan RT/RW yang
sudah ditetapkan oleh karena itu perlu
dipikirkan mengenai penggunaan tanah
tersebut, jangan sampai merubah
fungsi tanah yang sudah ditetapjkan
sebagai lahan yang memang perlu
dijaga kelestariannya seperti LP2B. Jadi

√

√

√
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10.

Pasal 65

Ketertiban
dan
kepastian
hukum

Kejelasan sanksi
terhadap pelanggaran

dalam pasal ini perlu penjelasan khusus
mengenai tanah yang akan digunakan
untuk jalan tol tidak boleh mengganggu
LP2B
Terhadap badan usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap jalan maka
pidana denda yang dijatuhkan ditambah
sepertiga dari denda yang dijatuhkan.
Ketentuan pasal ini sudah sesuai
dengan asas materi muatan

√

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
NO
1

PASAL

2
1 Pasal 5

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kekeluarg - Adanya
aan,
ketentuan yang
Keadilan
menjamin
pelaksanaan
musyawarah
untuk
mencapai
mufakat dalam
pengambilan
keputusan
- Adanya
ketentuan yang

ANALISIS
5
Pasal 5
Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya
pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti
Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√

Pemberian ganti kerugian harus didasarkan
pada terpenuhinya nilai keadilan bagi
masyarakat yang telah rela melepaskan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Penggantian tanah nilainya dapat lebih tinggi
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
5
menjamin
dari NJOP pada umumnya sebagai bentuk
penggantian
penghargaan terhadap pemilik tanah sehingga
kerugian
tanah tersebut diserahkan dengan kesukarelaan
kepada
dengan penggantian yang menguntungkan.
masyarakat
terkena
dampak negatif
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

NO

PASAL

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

1
1.

2
Pasal 27

KETERKAITAN
DENGAN
VARIABEL
3
Ketertiban dan
kepastian
hukum

INDIKATOR
4
Adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan
dan
penegakan
hukum

ANALISIS
5
Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola
sumber daya alam di laut sejauh 12 mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan.
Sementara
untuk
kewenangan
daerah
kabupaten/kota dihilangkan/ tidak ada.
Kewenangan daerah provinsi tersebut lebih luas
dibandingkan dalam ketentuan yang lama yang
mengatur kewenangan daerah provinsi hanya
sejauh 4-12 mil laut sementara 0-4 mil laut
menjadi kewenangan kabuipaten/kota. Salah
satu implikasi dari perluasan kewenangan
daerah provinsi ini adalah semakin sulitnya

6

7
v

8
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NO

1

2.

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
VARIABEL
3

Pasal
Ketertiban Dan
249-251
Kepastian
(kecuali
Hukum
butir
ketentua
n /frasa
yang tlh
dibatalka
n
Mahkam
ah
Konstitu
si)

INDIKATOR
4

Adanya
ketentuan
yang
menjamin
prosedur yang
jelas dan
efisien

ANALISIS
5
pengawasan di laut karena wilayah yang terlalu
luas, sementara kewenangan Kabupaten/kota
tidak ada. Oleh karena itu perlu dimasukan
kembali kewenangan kabupaten/kota agar
pengawasan
lebih efektif dan efisien.
Pasal 249 menyatakan bahwa perkada yang
sudah ditetapkan dalam waktu 7 hari harus
diserahkan kepada Gubernur/Menteri untuk
dinilai apakah bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Jika
lebih dari 7 hari tidak menyerahkan dikenakan
sanksi. Dalam hal hasil penilaian tersebut
(menurut pasal 251) Peraturan Daerah yang
bertentangan dengan ketiga unsur dimaksud,
maka Peraturan Daerah / Peraturan Kepala
Daerah tersebut akan dibatalkan. Namun tidak
diatur berapa lama Gubernur/Menteri harus
menyelesaikan penilaian Perda / perkada
tersebut, sehingga perlu dibatalkan.

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6

7

8

√
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
1
2
3
4
1 Pasal 3
Kebangsa - Adanya
huruf f dan an
ketentuan yang
h
mengatur
tentang
pembatasan
keikutsertaan
pihak asing

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

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√

Ketentuan
ini
mencerminkan
prinsip
Kebangsaan dengan indikator pembatasan
keikutsertaan asing dalam pengelolaan sumber
daya kelautan dan peningkatan kesempatan
dalam negeri dalam rangka kesejahteraan dan
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

5
kemandirian bangsa.
Namun
demikian,
Penyebutan
tujuan
penyelenggaraan kelautan tidak diperlukan
disebut dalam norma, karena tidak akan
operasional (tidak memiliki operator norma).
Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan
umum dan naskah akademiknya. Jika memang
penyebutan ini sangat diperlukan maka harus
dengan penulisan norma yang standar.
Sebaiknya direvisi.

2 Pasal 27

Keadilan,
Ketertiba
n Dan
Kepastian
Hukum

- Adanya
ketentuan yang
mengatur
peluang yang
sama bagi
setiap warga
negara untuk
mendapatkan
akses
pemanfaatan
sumber daya.
- Adanya
ketentuan yang
menjamin
penggantian

Pasal 27
(4) Jasa maritim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. pengangkatan benda berharga asal muatan
kapal tenggelam;
c. pengerukan dan pembersihan alur pelayaran;
d. reklamasi;
e. pencarian dan pertolongan;
f. remediasi lingkungan;
g. jasa konstruksi; dan/atau
h. angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan
antarpulau.
Dalam

pasal

tersebut

terjadi

√

ambiguitas
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8

NO

PASAL

1

2

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

ANALISIS
5
kegiatan reklamasi. Pengaturan reklamasi telah
digunakan oleh Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral,
Kementerian Kehutanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan
Kementerian Pekerjaan Umum sehingga
berpotensi tumpang tindih dan destruktif.8
Reklamasi memiliki dampak positif dan negatif
antara
lain
penataan
daerah
pantai,
pengembangan wisata bahari, peningkatan
kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan
potensi banjir serta rusaknya habitat laut dan
ekosistemnya. Oleh karena itu sudah
seharusnya regulasinya diatur secara tegas dan
jelas untuk meminimalkan potensi masalah yang
akan timbul dikemudian hari.

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

http://aim-services.co.id/celah-eksploitasi-oleh-pihak-asing/
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
dan penegakan
hukum.
-

ANALISIS
5

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

12. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3

4

Nihil

ANALISIS

5
Dari segi normanya telah memenuhi asas-asas
materiil

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABU
T
6
7
8

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang
Angkutan Udara
NO
1
1.

PASAL
2
(2 pasal)

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
Sudah sesuai dengan Dimensi Materi Muatan

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
√
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

1.

ANALISIS
5
Sudah sesuai dengan Dimensi Materi Muatan

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
V

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
NO
1
1

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
2
3
4
Pasal 2
Pengayoman
Adanya
(1) Perkeretaapian
Ketentuan
diselenggaraka
yang
n untuk mem
menjamin
perpindahan
perlindungan
orang dan/atau
masyarakat
barang secara
masal dengan
selamat, aman,
nyaman, cepat,
tepat, tertib,
teratur,
dan
efisien.
PASAL

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
5
6
7
8
Dalam Pasal ini ayat (1), perlu
V
ditambahkan frasa murah, karena
penyelenggaraan perkeretaapian secara
massal bisa diartikan bahwa itu adalah
untuk masyarakat banyak yang biasanya
kelas menengah kebawah.
ANALISIS

(2)
Penyelenggaraan
perkeretaapian
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NO

PASAL

1

2
3
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) ditujukan
untuk menunjang
pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong,
dan
penggerak
pembangunan
nasional.

2.

Pasal 3

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
4

ANALISIS
5

Ketertiban dan adanya
Pasal ini perlu ditambah pengaturan
Kepastian
ketentuan
mengenai pengawasan
Hukum
yang
jelas
(1)
Pengaturan
mengenai
perkeretaapian
pihak yang
meliputi:
melakukan
a. tatanan
pengawasan
perkeretaapia
dan penegan umum;
kan hukum
b. penyelenggara
an prasarana
dan
sarana
perkeretaapia
n;

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

V
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NO
1

PASAL
2
3
c. sumber daya
manusia
perkeretaapia
n;
d. perizinan;
e. pembinaan;
dan f.
lalu
lintas
dan
angkutan
kereta api.

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

(2) Pengaturan
lalu lintas dan
angkutan
kereta
api
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1)
huruf f diatur
dalam
peraturan
pemerintah
tersendiri.
3

Pasal 309

Kekeluargaan

adanya
ketentuan

Perlu
ditambahkan
peran
serta
masyarakat terkait dengan pengadaan

V
264

NO
1

PASAL
2
3
Dalam hal pengadaan tanah untuk
penyelenggaraan
prasarana perkeretaapian umum
sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai
kewenangannya,
perjanjian
penyelenggaraan
prasarana perkeretaapian umum
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 307 ayat (2)
dilakukan untuk
jangka
waktu
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perUndangUndangan.

KETERKAITAN DENGAN
REKOMENDASI
ANALISIS
ASAS
INDIKATOR
TETAP UBAH CABUT
4
5
6
7
8
yang
tanah untuk penyelenggaraan prasarana
menjamin
perkeretaapian umum.
pemberian
peluang
kepada
masyarakat
untuk
memberikan
pendapat
terhadap
pengambilan
keputusan

265

NO
1
4.

PASAL
2
Pasal 306

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kenusantaraan adanya
ketentuan
yang
mengedepanka
n
kepentingan
nasional

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
5
6
7
8
Usulan metode proses terkait Pasal 306
V
yang
mengatur
menyelenggarakan
prasarana
perkeretaapian
umum
a. Proses pelelangan, yang didukung
pemerintah/
pemda dalam bentuk finansial/keuangan
dan/
atau lahan
ANALISIS

b. Proses seleksi, jika terdapat beberapa
badan
usaha yang akan berminat pada
infrastruktur
yang dikehendaki
c. Tanpa proses pelelangan apabila
infrastruktur
yang dikehendaki dibiayai sepenuhnya
oleh
badan usaha yang bersangkutan
d. Jika terdapat infrastruktur yang
potensial
dan
menguntungkan, pemerintah berhak
266

NO
1

PASAL
2

3

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
4

ANALISIS
5
mendapatkan
kompensasi
dari
pendapatan
infrastruktur tersebut dengan tetap
memperhatikan batas waktu konsesi

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
NO

PASAL

1
1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
Sudah sesuai dengan dengan
sistematika dan teknik penyusunan
peraturan perUndang-Undangan

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
NO

PASAL

1
1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
Sudah sesuai dengan dengan
sistematika dan teknik penyusunan
peraturan perUndang-Undangan

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
NO

PASAL

1
1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Sudah sesuai dengan dengan sistematika dan teknik
penyusunan peraturan perUndangUndangan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

19. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
NO

PASAL

1
1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Sudah sesuai dengan dengan sistematika dan teknik
penyusunan peraturan perUndangUndangan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
V
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
NO

PASAL

1
1

2
Pasal 13

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

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
5
6
7
8
Terkait dengan hak yang dimiliki
V
oleh Badan Usaha Multimoda,
belum ada Perlindungan yang
diberikan
oleh
Pemerintah
terhadap Badan Usaha Multimoda
(BUAM).

21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan Di Perairan
PASAL
NO
1
1

2
Pasal 206a

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Kebangsaan Adanya
ketentuan yang
mengatur
tentang
pembatasan
keikutsertaan
pihak asing

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
5
6
7
8
Dalam Pasal ini, Pemerintah terlihat
V
memberikan kebebasan yang luas
tanpa kepastian batas waktu
kepada Kapal milik Asing untuk
digunakan di usaha Migas lepas
pantai Indonesia. Kelonggaran ini
dapat merugikan bangsa dan
negara
karena
Perusahaan
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PASAL
NO
1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
pelayaran nasional tetap saja tidak
bisa memiliki kapal-kapal khusus
berbendera Nasional.

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi

NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

1.

ANALISIS
5
Sudah sesuai dengan Dimensi Materi Muatan

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
NO
1
1.

PASAL
2
Pasal 51

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

Rekomendasi
Analisis
TETAP UBAH CABUT
5
6
7
8
(1) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
V
huruf f harus memenuhi Standar Nasional
Indonesia. (2) Rompi pemantul cahaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f
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NO
1

PASAL
2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
masyarakat

2.

Pasal 53

Pengayoman

3.

Pasal 61 Pengayoman
ayat (5)

4.

Pasal 88

Pengayoman

5.

Pasal 64,
Pasal 66,
Pasal 67,
Pasal 72

Ketertiban
dan
kepastian
hukum

Adanya
ketentuan yang
menjamin
perlindungan
masyarakat
Adanya
ketentuan yang
menjamin
perlindungan
masyarakat;
kelompok rentan
Adanya
ketentuan yang
menjamin
perlindungan
masyarakat;peny
andang cacat
Tidak adanya
kejelasan sanksi
terhadap
pelanggaran

Analisis
5
harus mampu memantulkan cahaya, kuat, dan
tahan terhadap cuaca tertentu.

Rekomendasi
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

Setiap Sepeda Motor dengan atau tanpa kereta
samping wajib dilengkapi helm Standar Nasional
Indonesia
untuk
pengemudi
dan/atau
penumpangnya.

v

(5) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan untuk
keperluan
Tentara
Nasional
Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat
berat dan kendaraan khusus untuk penyandang
cacat.
Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus yang
berfungsi umum wajib menyediakan fasilitas
bagi penumpang penyandang cacat.

v

Ketentuan persyaratan laik jalan kendaraan
bermotor, ambang batas emisi gas buang,
kebisingan suara, efisiensi sistem rem, akurasi
alat
penunjuk
kecepatan
terhadap
pelanggarannya tidak ada sanksi, semuanya
merujuk pada peraturan perUndang-Undangan

v

v
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NO
1

PASAL
2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

Analisis
5

Rekomendasi
TETAP UBAH CABUT
6
7
8

yang lain
24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
NO

PASAL

KETERKAITA
N DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

1
1.

2
Pasal 52

3
Keseimbang
an,
Keserasian
Dan
Keselarasan

4
Mengedepankan
Prinsip KehatiHatian

2.

Pasal 60

Ketertiban
dan
kepastian

Kejelasan sanksi
terhadap
pelanggaran

5
Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 huruf a merupakan Angkutan
barang pada umumnya yang tidak berbahaya
dan tidak memerlukan sarana khusus.
Pasal
ini
tidak
mencerminkan
asas
keseimbangan, keserasian keselarasan dengan
indikator mengedepankan prinsip kehati-hatian
karena terhadap angkutan barang umum tidak
menggunakan sarana khusus. Semestinya
terhadap nagkutan barang umum yang
berbahaya maupun yang tidak berbahaya harus
menjamin keamanan barang tersebut ketika
diangkut, meskipun itu bukan barang
berbahaya.
Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan
Umum barang wajib mematuhi ketentuan
mengenai:

TETA
P
6

UBAH

CABUT

7
V

8

v
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NO

1

PASAL

2

KETERKAITA
N DENGAN
ASAS
3
hukum

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR
4

5
a. tata cara pemuatan;
b. daya angkut;
c. dimensi kendaraan; dan
d. kelas jalan yang dilalui.
Pelanggaran yang dilakukan pengemudi
dan/atau perusahaan angkutan umum barang
tidak ada sanksi yang tegas. Di dalam pasal 70
hanya disebutkan bahwa terhadap pelanggaran
tersebut PPNS hanya melarang pengemudi
meneruskan perjalanan apabila pelanggaran
berat muatan melebihi 5% dari daya angkut
kendaraan, menurunkan kelebihan muatannya
dan resiko kehilangan dan/atau kerusakan
barang menjadi tangggung jawab pengemudi
dan/atau pengusaha angkutan jalan dan
pengemudi dapat meneruskan perjalannya.
Semestinya diberikan sanksi yang lebih tegas
yang memberikan efek jera bagi pengemudi
dan/atau perusahaan angkutan barang Agar
tidak lagi mengangkut melebihi daya angkut
kendaraan.

TETA
P
6

UBAH

CABUT

7

8
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhan
NO

PASAL

1
1.

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Sudah sesuai
dengan dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
peraturan
perUndangUndangan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi
NO
1
1.

PASAL
2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Sudah sesuai
dengan dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
peraturan

ANALISIS
5

TETAP
6
V

REKOMENDASI
UBAH
CABUT
7
8
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
perUndangUndangan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

27. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi
NO

PASAL

1
1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Sudah sesuai
dengan dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
peraturan
perUndangUndangan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8
V
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi
NO

PASAL

1
1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Sudah sesuai
dengan dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
peraturan
perUndangUndangan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8
V

29. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
NO

PASAL

1
1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Sudah sesuai
dengan dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
peraturan
perUndang-

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8
V
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Undangan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

30. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

NO

PASAL

1
1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Sudah sesuai
dengan dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
peraturan
perUndangUndangan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8
V
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31. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan
Bekasi

NO

PASAL

1

2

1

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Sudah
sesuai
dengan
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perUndangUndangan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8
V

32. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang
Di Laut
NO
1
1

PASAL
2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Sudah
sesuai
dengan
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan

ANALISIS
5

TETAP
6
V

REKOMENDASI
UBAH
CABUT
7
8
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NO

PASAL

1

2

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
perUndangUndangan

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP
UBAH
CABUT
6
7
8

5

33. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
NO

PENGATURAN

1

2

3

4

5

Pasal 8

3

Ketertiban
dan
Kepastian
Hukum

Adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
sanksi
terhadap
pelanggaran

3

Ketertiban Adanya
dan
ketentuan
Kepastian yang jelas

1.

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR

Dalam melaksanakan tahapan
kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), gubernur
membentuk Tim Persiapan dalam
waktu paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak dokumen perencanaan
Pengadaan Tanah diterima secara
resmi oleh Gubernur.
2.

Pasal 11 ayat 2
Pemberitahuan rencana
pembangunan sebagaimana

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

Seharusnya diatur sanksi yang
diubah
jelas apabila gubernur telat
membentuk tim persiapan dalam
tahapan kegiatan persiapan
pengadaan tanah dalam jangka
waktu paling lama 2 hari.

Seharusnya diatur sanksi yang
diubah
jelas apabila Tim Perencana telat
melakukan pemberitahuan
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NO

PENGATURAN

1

2

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR
3

dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak
dibentuknya Tim Persiapan.

3.

Pasal 14
(1) Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2) huruf c disampaikan
kepada masyarakat pada rencana
lokasi pembangunan melalui
lurah/kepala desa atau nama lain
dalam waktu paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak ditandatanganinya
surat pemberitahuan.

3

ANALISIS

REKOMENDASI

5

6

7

Hukum

mengenai
sanksi
terhadap
pelanggaran

rencana pembangunan kepada
masyarakat pada lokasi
pembangunan paling lama 3 hari
kerja sejak dibentuknya tim
persiapan.

Ketertiban
dan
Kepastian
Hukum

Adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
sanksi
terhadap
pelanggaran

Seharusnya diatur sanksi yang
diubah
jelas apabila tim persiapan telat
menyampaikan surat
pemberitahuan dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf c
disampaikan kepada masyarakat
pada rencana lokasi
pembangunan melalui
lurah/kepala desa atau nama
lain dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari kerja sejak
ditandatanganinya surat
pemberitahuan. dalam jangka
waktu paling lama 2 hari.

4
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NO

PENGATURAN

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR

1

2

3

4

5

4.

Pasal 39

3

Ketertiban
dan
Kepastian
Hukum

Adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
sanksi
terhadap
pelanggaran

Seharusnya diatur sanksi/atapun diubah
norma pengganti apabila
penanganan keberatan oleh
gubernur melebihi 3 (tiga) hari
kerja sejak diterimanya
keberatan.

3

Ketertiban
dan
Kepastian
Hukum

Adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
sanksi
terhadap
pelanggaran

Seharusnya diatur sanksi apabila diubah
pengumuman penetapan lokasi
pembangunan melebihi 2 (dua)
hari kerja sejak dikeluarkan
Penetapan Lokasi pembangunan

3

Ketertiban Adanya
dan
ketentuan
Kepastian yang jelas
mengenai

Penanganan keberatan oleh
gubernur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya keberatan.
5.

Pasal 46 ayat 2
Pengumuman Penetapan Lokasi
pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan paling lambat 2
(dua) hari kerja sejak dikeluarkan
Penetapan Lokasi pembangunan

6.

Pasal 46 ayat 4
Pengumuman Penetapan Lokasi
pembangunan

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

Seharusnya diatur sanksi apabila diubah
pengumuman penetapan lokasi
pembangunan melalui media
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NO

PENGATURAN

1

2

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR
3

melalui media cetak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilaksanakan melalui surat kabar
harian lokal dan nasional paling
sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada
hari kerja.

7.

Pasal 47 ayat 2

Pasal 49 ayat 4
Penetapan Pelaksana Pengadaan
Tanah sebagaimana dimaksud pada

5

REKOMENDASI

6

7

Hukum

sanksi
cetak tidak dilaksanakan
terhadap
pelanggaran

3

Ketertiban
dan
Kepastian
Hukum

Adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
sanksi
terhadap
pelanggaran

3

Ketertiban Adanya
dan
ketentuan
Kepastian yang jelas
mengenai

Dalam hal Gubernur
mendelegasikan kewenangan
kepada bupati/walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bupati/walikota membentuk Tim
Persiapan dalam waktu paling lama
5 (lima) hari kerja sejak
diterimanya pendelegasian.
8.

4

ANALISIS

Seharusnya diatur sanksi apabila diubah
bupati/walikota membentuk Tim
Persiapan melebihi waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak
diterimanya pendelegasian.

Seharusnya diatur sanksi apabila diubah
Penetapan Pelaksana
Pengadaan Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),
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NO

PENGATURAN

1

2

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR
3

ayat (3), dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak diterimanya pengajuan
Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

9.

Pasal 51 ayat 3

4

5

7

3

Ketertiban
dan
Kepastian
Hukum

Adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
sanksi
terhadap
pelanggaran

Seharusnya diatur sanksi apabila diubah
Pembentukan Pelaksana
Pengadaan Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
melebihi jangka waktu paling
lama 2 (dua) hari kerja sejak
diterimanya penugasan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50.

3

Ketertiban
dan
Kepastian
Hukum

Adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
sanksi

Seharusnya diatur sanksi apabila diubah
Undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
disampaikan telat/melebihi 2
(dua) hari kerja sebelum tanggal

dalam waktu paling lama 2 (dua)
hari kerja sejak diterimanya
penugasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50.

(2) Undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 2 (dua)

6

sanksi
melebihi waktu paling lama 2
terhadap
(dua) hari kerja sejak
pelanggaran diterimanya pengajuan
Pelaksanaan Pengadaan
Tanah.pendelegasian.

sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan

Pasal 69

REKOMENDASI

Hukum

Pembentukan Pelaksana Pengadaan
Tanah

10.

ANALISIS
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NO

PENGATURAN

1

2

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR
3

4

hari kerja sebelum tanggal
pelaksanaan musyawarah
penetapan Ganti Kerugian Tanah.
11.

Pasal 76

Pasal 76 ayat 4
(4) Pemberian Ganti Kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dalam waktu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
penetapan bentuk Ganti Kerugian

REKOMENDASI

6

7

terhadap
pelaksanaan musyawarah
pelanggaran penetapan Ganti Kerugian
Tanah.
3

Ketertiban
dan
Kepastian
Hukum

Adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
sanksi
terhadap
pelanggaran

Seharusnya diatur sanksi apabila diubah
Validasi dari Ketua Pelaksana
Pengadaan Tanah atau pejabat
yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan telat/melebihi
jangka waktu paling lama 3
(tiga) hari kerja sejak berita
acara kesepakatan bentuk Ganti
Kerugian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (1).

3

Ketertiban
dan
Kepastian
Hukum

Adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
sanksi
terhadap

Seharusnya diatur sanksi apabila diubah
Pemberian Ganti Kerugian
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telat/melebihi jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak penetapan bentuk
Ganti Kerugian oleh Pelaksana

(2a) Validasi dari Ketua Pelaksana
Pengadaan Tanah atau pejabat yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak berita acara
kesepakatan bentuk Ganti Kerugian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 ayat (1).
12.

5

ANALISIS
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NO

PENGATURAN

1

2

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR
3

4

oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.
13.

Pasal 112

Pasal 112 ayat 4
(4) Pendaftaran/pensertifikatan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) wajib dilakukan oleh Instansi
yang memerlukan tanah dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak penyerahan hasil
Pengadaan Tanah.

REKOMENDASI

6

7

pelanggaran Pengadaan Tanah.
3

Ketertiban
dan
Kepastian
Hukum

Adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
sanksi
terhadap
pelanggaran

Seharusnya diatur sanksi apabila diubah
Ketua Pelaksana Pengadaan
Tanah menyerahkan hasil
Pengadaan Tanah kepada
Instansi yang memerlukan tanah
disertai data Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 110, telat/melebihi jangka
waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak pelepasan hak
Objek Pengadaan Tanah.

3

Ketertiban
dan
Kepastian
Hukum

Adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
sanksi
terhadap
pelanggaran

Seharusnya diatur sanksi apabila diubah
Instansi yang memerlukan tanah
dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja sejak
penyerahan hasil Pengadaan
Tanah telat melakukan
Pendaftaran /pensertifikatan
sebagaimana dimaksud pada

(1) Ketua Pelaksana Pengadaan
Tanah menyerahkan hasil
Pengadaan Tanah kepada Instansi
yang memerlukan tanah disertai
data Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
110, paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak pelepasan hak Objek
Pengadaan Tanah.
14.

5

ANALISIS
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NO

PENGATURAN

1

2

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR
3

4

ANALISIS

REKOMENDASI

6

7

5
ayat (3)

34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan
Penyeberangan Lintas Dalam Negeri
NO

PASAL

1

2

1

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Sifatnya sangat teknis.
Sudah sesuai dengan
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan peraturan
perUndang-Undangan

ANALISIS
5

TETAP
6

REKOMENDASI
UBAH
CABUT
7
8

V

35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 6 Tahun 2010 Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan
Tahun 2010 - 2030
NO

PASAL

1

2
1.

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4

ANALISIS
5
Sudah sesuai dengan Dimensi Materi Muatan

REKOMENDSI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
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36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun
2010-2030
NO

PASAL

1

2

1

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
INDIKATOR
3
4
Sifatnya
sangat
teknis.
Sudah
sesuai
dengan
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perUndangUndangan

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
7
8
V

37. Peraturan Menteri Perhubungan No 83 Tahun 2010 Tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi
NO

1
1.

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

3
4
Kenusantaraan Tidak Adanya
Pembagian

5
Dalam panduan ini tidak ada kejelasan
pembagian kewenagan antara pemerintah

TETA
P
6

UBAH

CABUT

7
v

8
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NO

1

2.

PASAL

2

KETERKAITAN
DENGAN
ASAS
3

Kesamaan
kedudukan
dalam hukum
dan
pemerintahan

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR
4
Kewenangan
Pusat Dan
Daerah
Tidak adanya
jaminan
keterlibatan
masyarakat
(termasuk
masyarakat
hukum adat )
dalam
mengambil
kebijakan

5
pusat dan daerah
dalam melaksnaakan
kerjasama dengan
badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur transportasi.
Dalam penduan ini tidak ditemukan pelibatan
masayarakat hukum adat dalam mengambil
kebijakan
dalam
rangka
penyediaan
infrastruktur teransportasi, karena biasanya
oenyediaan infrastruktur transportasi berkaitan
dengan ketersediaan lahan yang sebagian besar
lahan biasayan dimiliki oleh masyarakat
(masyarakat hukum adat)

TETA
P
6

UBAH

CABUT

7

8

v
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BAB V
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM BERDASARKAN
POTENSI DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penilaian berdasarkan potensi disharmoni terhadap Peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan masalah
pembangunan transportasi umum massal ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama disharmoni pengaturan mengenai
kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan dan penegakan hukum. Berikut tabel temuan masalah yang menggambarkan
berpotensi disharmoni antar ketentuan:

VARIABEL

NO

Ketentuan Pasal/ PUU

Temuan Potensi
Disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Kewenangan

1.

Pasal 152 ayat (3) Pasal 7 ayat 3 Peraturan
Undang-Undang Nomor Menteri
Perhubungan
22 Tahun 2009 tentang Nomor 26 Tahun 2017
Lalu
Lintas
dan
Angkutan Jalan

Terdapat potensi disharmoni dimana √
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
menetapkan kewenangan penetapan
angkutan umum tidak dalam trayek
oleh Menteri, sedangkan Peraturan
Menteri Perhubungan penetapan
angkutan umum tidak dalam trayek
oleh Kepala Badan.

Kewenangan

2.

Pasal
3
Peraturan
Presiden Nomor 107
tahun 2015 tentang
Percepatan

Terdapat Potensi disharmoni terkait √
pelaksana dari proyek tersebut. Pada
Peraturan Presiden Nomor 107 tahun
2015 adalah dengan membentuk

Pasal
26
Peraturan
Presiden nomor 3 tahun
2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan
Proyek
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VARIABEL

NO

Ketentuan Pasal/ PUU

Temuan Potensi
Disharmoni

ANALISIS

Penyelenggaraan
Strategis Nasional
Prasarana Dan Sarana
Kereta Cepat Antara
Jakarta Dan Bandung

konsorsium BUMN sebagai pelaksana
proyek, sedangkan pada Peraturan
Presiden nomor 3 tahun 2016
pelksananya adalah BUMN dan BUMN
tersebut dapat bekerjasama dengan
Badan usaha lainnya (yang belum tentu
BUMN).

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Kewenangan

3.

Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 70
Tahun 2001 Tentang
Kebandarudaraan

Pasal 215 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Penerbangan

Di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah √
ini disebutkan bahwa Bupati/Walikota
memberikan IMB untuk bangunan yang
bukan fasilitas pokok bandara.
Sedangkan di dalam Pasal 215 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009, IMB
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
tapa membedakan bangunan pokok
atau tidak pokok dari bandar udara.
Pasal 215 Peraturan Pemerintah ini
perlu disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan.

Kewenangan

4.

Pasal 18 Peraturan
Pemerintah Nomor 70
Tahun 2001 Tentang
Kebandarudaraan

Pasal 227 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Penerbangan

Peraturan Pemerintah ini perlu
disesuaikan terkait penyelenggara
kegiatan bandar udara dengan adanya
kewenangan Otoritas Bandar Udara

√

290

VARIABEL
Kewenangan

Perbedaan
Definisi/Konsep

NO
5.

6.

Ketentuan Pasal/ PUU
Pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 51
Tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia
Di Bidang Transportasi

Temuan Potensi
Disharmoni
Pasal 384 UndangUndang Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

ANALISIS
Peraturan Pemerintah ini menyebutkan
bahwa dalam hal pembinaan
pendidikan dan pelatihan
dilaksankanan secara bersama-sama
antara menteri perhubungan dengan
menteri pendidikan. Namun di dalam
Pasal 384 disebutkan bahwa model
pendidikan dan pelatihan disusun
dengan mengacu pada model yang
ditetapkan oleh menteri perhubungan
saja.

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√

Peraturan Pemerintah ini perlu
disesuaikan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan namun demikian dalam
kerangka system pendidikan nasional
perlu adanya koordinasi dengan
menteri pendidikan dalam penyusunan
model maupun kurikulum pendidikan
dan pelatihan penerbangan.
Pasal 7 Undang-Undang Peraturan
Pemerintah Ada perbedaan “peran masyarakat” √
Nomor 22 Tahun 2009 Nomor 74 Tahun 2014 dalam kaitannya dengan Lalu Lintas
tentang Lalu Lintas dan tentang Angkutan Jalan
dan Angkutan Jalan sehingga perlu di
Angkutan Jalan
sinkronisasi.
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VARIABEL

NO

Ketentuan Pasal/ PUU

Temuan Potensi
Disharmoni

Perbedaan
Definisi/konsep

7.

Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang
Lalu
Lintas
dan
Angkutan Jalan

Peraturan
Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005
tentang
Pedoman
Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan Minimal

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Pengertian Standar Pelayanan Minimal √
(SPM) menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal,
sedangkan Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
menurut
Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan adalah
ukuran minimal pelayanan yang wajib
dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan
Umum dalam memberikan pelayanan
kepada pengguna jasa yang aman,
selamat, nyaman, terjangkau, setara
dan teratur.
Baik SPM Kementerian Perhubungan
maupun SPM Kementerian Dalam
Negeri dapat di implementasikan
meskipun merupakan 2 hal yang
berbeda, Perlu penyamaan persepsi
agak tidak menimbulkan perbedaan
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VARIABEL

NO

Ketentuan Pasal/ PUU

Temuan Potensi
Disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

penafsiran.
Perbedaan
Definisi/konsep

8.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor Ada perbedaan jumlah jam kerja, pada √
22 Tahun 2009 tentang 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Lalu
Lintas
dan Ketenagakerjaan
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Angkutan Jalan
pasal 90 ayat (4) Dalam hal tertentu
Pengemudi dapat dipekerjakan paling
lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk
waktu istirahat selama 1 (satu) jam.
Sedangkan
pada
Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 pasal 77 ayat (2)
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40
(empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu. Perlu penyamaan persepsi
agak tidak menimbulkan perbedaan
penafsiran.

Perbedaan
Definisi/konsep

9.

Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang
Lalu
Lintas
dan
Angkutan Jalan

Surat Edaran Direktur
Jenderal
Perhubungan
Laut Nomor UM.003/5/10/
DK-16 Tentang Standar
Keselamatan
Pengangkutan Kendaraan

Ada perbedaan aturan ketinggian truk, √
pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan pasal 19 ayat (2) ukuran paling
tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus)
milimeter, dan muatan sumbu terberat
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VARIABEL

NO

Ketentuan Pasal/ PUU

Temuan Potensi
Disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Pada Kapal Penumpang 10 (sepuluh) ton, sedangkan pada Surat
Ro-Ro
Edaran Direktur Jenderal Perhubungan
Laut NomorUM.003/5/10/ DK-16 . tinggi
kendaraan tidak lebih dari 3,8 (tiga
koma delapan) meter dan atau
sekurang-kurangnya 1 (satu) meter
dibawah springkel kapal.
Perlu penyamaan persepsi agak tidak
menimbulkan perbedaan penafsiran.
Perbedaan
Definisi/Konsep

10.

Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan

Ada perbedaan “peran masyarakat”
dalam kaitannya dengan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan sehingga perlu di
sinkronisasi.

Penegakan
Hukum

11.

Pasal
59
Undang- Undang-Undang Nomor 6 Kewenangan
terkait
dengan √
Undang
Nomor
32 Tahun
1996
tentang penegakkan hukum dilaut,
Tahun 2014 tentang Perairan
Lembaga penegak hukum yang
Kelautan
memiliki satgas patroli di laut adalah:
TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat
Kepolisian
Perairan;
Kementrian
Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementrian
Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP;
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VARIABEL

NO

Ketentuan Pasal/ PUU

Temuan Potensi
Disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Kementrian Keuangan-Dirjen Bea Cukai;
Bakamla,
dan
Satuan
Tugas
Pemberantasan Penangkapan Ikan
Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh
lembaga penegak hukum tersebut
melaksanakan patroli terkait dengan
keamanan dilaut secara sektoral sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki
bedasarkan peraturan perUndangUndangan masing-masing. Sedangkan
lembaga penegak hukum yang tidak
memiliki satgas patroli di laut adalah:
Kementrian Pariwisata, Kementrian
Kesehatan, Kementrian Lingkungan
Hidup,
Kementrian
Kehutanan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Badan Narkotika Nasional,
dan Pemerintah Daerah.
Penegakan
Hukum

12.

Pasal 29 huruf (a) angka KUH Perdata
(7);
Pasal 75 dan;
Pasal
79
UndangUndang Nomor 1 Tahun

Pasal 79:
(1) Dalam hal debitur cedera janji,
kreditur dapat meminta penetapan
dari pengadilan negeri untuk
memperoleh tindakan sementara
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VARIABEL

NO

Ketentuan Pasal/ PUU
2009
Penerbangan

9

Tentang

Temuan Potensi
Disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

berdasarkan perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 tanpa
didahului pengajuan gugatan pada
pokok perkara untuk melaksanakan
tuntutannya di Indonesia dan tanpa
para pihak mengikuti mediasi yang
diperintahkan oleh pengadilan.
(2) Penetapan pengadilan negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu
sebagaimana dinyatakan dalam
deklarasi
yang
dibuat
oleh
Pemerintah sehubungan dengan
konvensi dan protokol tersebut.
Analisis
Pasal 79 (1 dan 2) berpotensi melanggar
prinsip hukum perdata yang berlaku di
Indonesia. Retnowulan9 menjelaskan
bahwa dalam perkara yang
disebut permohonan harus tidak ada
sengketa, hakim mengeluarkan suatu
penetapan atau lazimnya yang disebut
dengan putusan declatoir yaitu putusan
yang bersifat menetapkan,

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 10.
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VARIABEL

NO

Ketentuan Pasal/ PUU

Temuan Potensi
Disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

menerangkan saja.
Begitu
pula
Yahya
Harahap10
menjelaskan
bahwa permohonan atau gugatan volu
ntair adalah permasalahan perdata
yang
diajukan
dalam
bentuk
permohonan yang ditandatangani
pemohon
atau
kuasanya
yang
ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri. Dari keterangan dua pakar
hukum tersebut jelas bahwa dalam hal
permohonan penetapan tidak boleh
ada sengketa. Sedangkan prinsip Pasal
79
tersebut
dapat
ditafsirkan
permohonan tersebut timbul karena
ada sengketa dalam hal ini dalam hal
debitur wan prestasi.
Kewajiban

10

13.

Pasal
4
Peraturan
Presiden Nomor 107
tahun 2015 tentang
Percepatan

Pasal
25
Peraturan
Presiden Nomor 3 tahun
2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan
Proyek

Terdapat potensi dishamorni terkait √
pendanaan dan jaminan pemerintah
dimana pada Peraturan Presiden
nomor 107 tahun 2015 tentang

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29.
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VARIABEL

Kewajiban

NO

14.

Ketentuan Pasal/ PUU

Temuan Potensi
Disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Penyelenggaraan
Strategis Nasional
Prasarana Dan Sarana
Kereta Cepat Antara
Jakarta Dan Bandung

Percepatan
Penyelenggaraan
Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat
Antara Jakarta Dan Bandung ada pasal
yang menyebutkan pendanaan tidak
berasal dari APBN dan tidak adanya
jaminan
pemerintah
(pasal
4)
sedangkan pada Peraturan Presiden
nomor 3 tahun 2016 tentang
Percepatan
Pelaksanaan
Proyek
Strategis Nasional terdapat pasal yang
menyebutkan adanya anggaran APBN
dan jaminan pemerintah. Disharmoni
terjadi karena obyek dari kedua
peraturan presiden ini adalah sama
yaitu proyek kereta cepat Jakarta
Bandung.

Undang-Undang Nomor Peraturan
Pemerintah
22 tentang Lalu Lintas Nomor 65 Tahun 2005
dan Angkutan Jalan
tentang
Pedoman
Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan Minimal

Dalam Undang-Undang Nomor 22 √
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
kewajiban
pemenuhan
SPM
dilaksanakan
oleh
perusahaan
angkutan umum sedangkan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
kewajiban pemenuhan SPM oleh
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VARIABEL

NO

Ketentuan Pasal/ PUU

Temuan Potensi
Disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Pemerintah Provinsi dan kab/kota
Kewajiban

15.

Pasal 138, Pasal 139,
Pasal
158
UndangUndang
Nomor
22
Tahun 2009 tentang
Lalu
Lintas
dan
Angkutan Jalan

Pasal 139 (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Dalam pasal 138, 139 dan 158 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
disebutkan
bahwa
Pemerintah
bertanggung
jawab
atas
penyelenggaraan angkutan umum,
Pemerintah
wajib
menjamin
tersedianya angkutan umum untuk jasa
angkutan orang dan/atau barang
antarkota antarprovinsi serta lintas
batas negara, Pemerintah menjamin
ketersediaan angkutan massal berbasis
Jalan untuk memenuhi kebutuhan
angkutan orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum di kawasan perkotaan
namun pada Pasal 139 (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Penyediaan jasa angkutan umum
dilaksanakan oleh badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah,

√
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VARIABEL

NO

Ketentuan Pasal/ PUU

Temuan Potensi
Disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH CABUT

dan/atau badan hukum lain sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perUndang-Undangan.
Perlindungan

16.

Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 70
Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan

Pasal 199 dan 201
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang
Penerbangan

Ketentuan Penetapan lokasi bandar √
udara sebagaimana disebut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2001 harus disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
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BAB VI
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penilaian efektifitas pelaksanaan peraturan perUndang-Undangan ini sangat
diperlukan, karena untuk memastikan bahwa setiap peraturan perUndang-Undangan ada
kejelasan tujuan yang hendak dicapai atau melihat sejauh mana manfaat dari
pembentukan suatu peraturan perUndang-Undangan.
Dalam melakukan penilaian selain penilaian yang bersifat normatif juga perlu
didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perUndangUndangan yang terkait dengan pembangunan transportasi umum massal.
Sampai saat ini setidaknya ada empat Undang-Undang teknis terkait transportasi
umum massal yang menjadi domain dan sekaligus tanggung jawab Kementrian
Perhubungan secara langsung untuk mewujudkannya, termasuk menjadi landasan dalam
mewujudkan pembangunan transportasi (massal). Keempat Undang-Undang tersebut
adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tetang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ).
Namun keempat Undang-Undang itu sifatnya sektoral, sementara transportasi
itu lintas sektor. Implementasi dari Undang-Undang tersebut sering terbentur pada
kewenangan masing-masing subsektor, akhirnya saling tunggu, dan karena saling
tungguhnya terlalu lama, masyarakat menjadi korban. Sebagai contoh, kesadaran akan
kebutuhan layanan transportasi multi moda itu sudah lama tumbuh, tapi pembangunan
transportasi multimoda itu hanya terbatas wacana saja karena memang tidak bisa
diwujudkan oleh salah satu subsektor transportasi saja, melainkan perlu sinergi dengan
berbagai subsektor transportasi. Kadang, yang satu sudah melangkah maju, tapi langkah
itu harus ditahan karena demi menghormati kewenangan pihak lain.
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Menyadari adanya problema besar dalam implementasi pembangunan sektor
transportasi (massal) itulah kita berharap adanya satu Undang-Undang Pokok dalam
sektor transportasi yang dapat merajutnya, sehingga program-program pembangunan
transportasi massal, baik berbasis laut, rel, maupun jalan tidak terhambat. Kalau udara
karakternya justru massal. Undang-Undang Pokok yang dimaksud adalah UndangUndang tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).
Gagasan untuk membuat Sistranas itu sudah muncul dan bahkan draf UndangUndang itu sendiri sudah pernah dibuat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Perhubungan (Balitbang Perhubungan) namun sampai sekarang belum
pernah bergulir ke DPR karena belum adanya pemahaman yang sama dari para pihak
(mullti stake holder) mengenai pentingnya Undang-Undang Sistranas tersebut. Semoga
pertemuan kali ini dapat menjadi embrio untuk membangun pemahaman yang sama
mengenai pentingnya Undang-Undang Sistranas sebagai Undang-Undang Pokok
Transportasi

yang diharapkan

dapat

menjadi

payung hukum

untuk

merajut

pembangunan sektor transportasi, baik antar lintas subsektor di Kementerian
Perhubungan, maupun antar lintas Kementerian/Lembaga (K/L). Selama Undang-Undang
Pokok Transportasi tersebut belum kita bilang, munculnya disharmoni antar regulasi, baik
antar subsektor transportasi di Kementerian Perhubungan maupun antar lintas K/L tidak
dapat terelakkan.
Di luar Undang-Undang yang mengayomi maupun yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Perhubungan secara langsung, terdapat pula sejumlah Undang-Undang
teknis lain yang terkait sehingga perlu diperhtikan saat membangun transportasi massal,
seperti misalnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk turunannya Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya juga mengatur beberapa kewenangan
sektor transportasi, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,
maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
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Sejumlah Undang-Undang teknis lain yang menjadi kewenangan K/L lain, di luar
Kementerian Perhubungan ini saat diimplementasikan akan beririsan dengan UndangUndang sektor transportasi. Beruntung bila beririsannya menimbulkan sinergi positip
untuk mewujudkan pembangunan transportasi umum massal. Seringkali beririsannya itu
menimbulkan problem di lapangan, akhirnya saling intip atau saling tunggu. Dan karena
masa tunggunya tidak jelas, akhirnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sering
menjadi terabaikan demi menjaga otoritas masing-masing K/L. Di sini sering muncul
gugatan bahwa kepentingaan publik diabaikan sebagai konsekuensi logis dari kuatnya
ego sektoral.
Mengingat begitu banyak persoalan di lapangan yang memerlukan penyelesaian
lintas sektor, maupun lintas K/L itulah maka keberadaan Undang-Undang Sistranas
menjadi penting dan mendesak untuk diwujudkan agar kita memiliki Undang-Undang
Pokok Transportasi. Ambil contoh di sektor pendidikkan, di sana ada Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai UndangUndang Pokoknya, tapi juga memiliki Undang-Undang tentang Guru dan Dosen maupun
Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Pokok Transportasi yang
dimaksudkan seperti itu, ada sejumlah Undang-Undang subsektor trasportasi, tapi di
atasnya ada Undang-Undang Pokok yang dapat merajut subsektor-subsektor
transportasi tersebut.
Keberadaan Undang-Undang Pokok Transportasi atau Sistranas itu diharapkan
agar irisan-irisan antar subsektor transportasi maupun antar lintas K/L dapat dirajut
dengan mudah sehingga mewujudkannya di lapangan tidak menimbulkan permasalahan
baru, baik antar lintas subsektor transportasi maupun antar lintas K/L, semua lebih
berorientasi pada pelayanan publik.
Bayangan rajutan yang dapat dilakukan setelah adanya Undang-Undang Pokok
Transportasi itu adalah seperti terjadi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang LLAJ. Bila diperhatikan, yang menjadi Pembina Undang-Undang LLAJ itu tidak
hanya Kementrian Perhubungan saja, tapi ada Kementerian PUPR, Kementerian
Perindustrian, BPPT, dan Kepolisian RI. Masing-masing membina sesuai bidangnya
dengan tujuan untuk saling memperkuat tegaknya Undang-Undang. Kelak, peran
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Undang-Undang Sistranas juga demikian, merajut semua permasalahan sektor
transportasi dan sekaligus menjadi payung hukum daalam mewujudkan pembangunan
transportasi massal yang berbasis air, udara, rel, maupun jalan raya tanpa menimbulkaan
permasalahan baru di lapangan maupun pada tingkat regulasi.
Substansi dari Undang-Undang Sistranas itu adalah rajutan dari tugas dan
kewenangan masing-masing subsektor transportasi maupun lintas K/L untuk dibuatkan
satu kotak tersendiri yang tanpa harus menghapus kotak di masing-masing subsektor
maupun masing-masing K/L, namun siapa pun yang akan menjalankan tugas di dalam
kotak tersebut tidak mengalami hambatan. Kota khusus tersebut dibuat untuk
menampung irisan-irisan yang ada di setiap subsektor transportasi maupun K/L yang
berkaitan.
Jika Undang-Undang Pokok Transportasi atau Undang-Undang Sistranas tersebut
terwujud, maka semua kebijakan transportasi yang lintas sektoral maupun K/L yang saat
ini sulit diimplementasikan,, kelah akan dengan mudah dilaksanakan, karena payung
hukum dan tujuannya jelas. Sebagai contoh, keinginan Presiden Jokowi –sejak jadi
Gubernur DKI Jakarta—untuk membuat Transjabodetabek yang melintas di lajur kiri jalan
tol agar bisa memproleh prioritas sampai sekarang tidak terwujud karena perbedaan
kepentingan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian PUPR. Kementerian
Perhubungan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendorong penggunaan
angkutan umum massal sebanyak-banyaknya, sebalknya Kementerian PUPR –melalui
BUMN Jasa Marga—memiliki kepentingan untuk mendorong penggunaan kendaraan
pribadi sebanyak-banyaknya yang melintasi jalan tol. Sebagai implementator dari
kebijakan Pemerintah, institusi Pemerintah itu mestinya memiliki visi yang sama. Kalau
antar institusi Pemerintah saja visinya berseberangan, bagaimana mungkin dapat
mendorong masyarakat untuk mendukung program-program Pemerintah? Atau
sebaliknya, tata ruangnya sudah jelas, tapi tiba-tiba ada kebijakan pembangunan
angkutan umum massal yang menabrak tata ruang, seperti misalnya pembangunan KA
Cepat Jakarta – Bandung.
Dalam bidang Perkeretaapian juga muncul disharmoni regulasi. Sebagai contoh,
Undang-Undang

Perkeretaapian

mengamanatkan

adanya

pemisahan

badan
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penyelenggara Prasarana dengan Sarana. Tapi tiba-tiba muncul Peraturan Presiden
Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT KAI untuk menyelenggarakan
Prasarana dan Sarana KA Bandar Udara Soekarno Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta –
Bogor- Depok – Tangerang – Bekasi. Bagaimana mungkin Peraturan Presiden ini
bertentangan dengan Undang-Undang di dalam subsektor yang sama? Tapi dalam
implementasinya, sebagian Peraturan Presiden itu merujuk pada Undang-Undang
Perkeretaapian. Contohnya adalah soal subsidi untuk penumpang KRL Jabodetabek. Jika
merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2011 tersebut, subsidi untuk
penumpang KRL Jabodetabek tidak bisa diberikan karena hal itu bertentangan dengan
Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011, tapi kenyataannya sekarang ini
penumpang KRL Jabodetabek menerima subsidi terbesar di antara subsidi transportasi
umum lainnya.
Sama halnya bila kita membaca Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107
Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat
Antara Jakarta Dan Bandung. Perpres ini mengatur bahwa pembangunan KA Cepat
Jakarta – Bandung itu tidak menggunakan dana APBN karena sifatnya B to B. Tapi
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional Pasal 25 ayat (1), Peraturan Presiden tersebut berbunyi: “Pemerintah
dapat memberikan Jaminan Pemerintah Pusat terhadap Proyek Strategis Nasional yang
dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan
Badan Usaha”. Sedangkan ayat (3) menyatakan: “Jaminan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang menyangkut kebijakan yang
diambil atau tidak diambil oleh Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terhambatnya
Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha
yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional”.
Keberadaan KA Cepat Jakarta – Bandung terdapat dalam Lampiran Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Nomor 60. Dengan kata lain, bila mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 KA Cepat Jakarta – Bandung dapat disubsidi oleh
Pemerintah melalui APBN.
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Bagaimana mungkin Peraturan Presiden yang diterbitkan dalam waktu yang
berdekatan tapi isinya bisa saling bertentangan? Regulasi-regulasi yang saling
bertentangan itu sebaiknya dihindarkan.
Penilaian efektifitas dari Peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan
pembangunan transportasi umum massal, yang bisa menghambat dalam pembangunan
transportasi umum massal, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Variabel kelembagaan/tata organisasi
Kewenangan penyelenggaraan angkutan umum massal di Indonesia diatur dengan
jelas dalam:
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian terkait wewenang
penyelenggaraan dan operasional di bidang perkeretaapian.
Pasal 128, menjelaskan bahwa:
-

Ayat (3) Jaringan pelayanan perkeretaapian antar kota antarnegara dan
antarkota antar propinsi serta jaringan pelayanan perkotaan yang melampaui 1
(satu) provinsi ditetapkan oleh Pemerintah.

-

Ayat (4) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam provinsi dan
Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang melampaui 1 (satu)
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

-

Ayat (5) Jaringan Pelayanan perkeretaapian antarkota dalam kabupaten dan
jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam 1 (satu)
kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
terkait Bidang Angkutan Jalan.
Pasal 148 Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum ditetapkan
oleh:
-

Menteri bertanggung jawab di bidang sarana prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan untuk jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor
umum antarkota antarpropvinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu)
provinsi.
306

-

Gubernur untuk Jaringan trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum
dan antarkota dalam provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu)
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat persetujuan dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas
dan angkutan jalan; dan

-

Bupati/walikota untuk jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor
umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota setelah mendapat
persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengaturan Kelembagaan bidang transportasi di Indonesia:
1). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
BPTJ merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki wewenang
dalam mengelola transportasi di wilayah perkotaan Jabodetabek. BPTJ dibentuk
tanggal 18 September 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015.
Latar belakang pembentukan BPTJ adalah karena tingginya tingkat kegiatan
ekonomi di Jabodetabek menyebabkan permasalahan di wilayah tersebut
semakin kompleks dan perlu dilakukan pembenahan sistem transportasi,
termasuk pembentukan kelembagaan untuk mengelola integrasi sistem
transportasi di wilayah Jabodetabek.
2). Kelembagaan Transportasi di Tingkat Pusat.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 5 menjelaskan bahwa Negara
bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkuta jalan, serta pembinaannya
dilaksanakan oleh Pemerintah (perencanaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan). Pasal 158 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pemerintah menjamin
ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan
angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan”.
Pasal ini menuntut Pemerintah bekerja sesuai dengan sistem kelembagaan yang
efektif agar tujuan regulasi tersebut tercapai.
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Namun kondisi saat ini, sumber permasalahan yang menjadi sorotan dalam system
transportasi perkotaan di Indonesia adalah lemahnya sistem kelembagaan (World
Bank, 2006).
Kelembagaan sektor transportasi kurang berfungsi dengan baik karena kurang
terorganisir, akibat tumpang tindih, pertentangan kepentingan serta penegakan
hukum yang lemah.
Solusi dari permasalahan diatas:
-

Perlu kajian lebih lanjut tentang pembentukan otoritas/lembaga pengelola
transportasi perkotaan pada wilayah metropolitan lain di Indonesia, seperti
Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan
Kabupaten Karo), Maminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan
Takalar), Sarbagita (Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan),
Gerbang Kertosusilo dan Bandung Raya.

-

Perlu adanya aturan atau regulasi berupa Peraturan Presiden dalam
pengaturan Sistem Transportasi di tingkat Pemerintah Pusat.

3). Penyelenggaraan Angkutan Umum

Sejalan dengan fokus pemerintah saat ini, yaitu mencapai Kebijakan Pemerataan
Ekonomi, Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan angkutan
umum dan memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses yang
sama terhadap layanan angkutan umum tersebut.
Penyediaan pelayanan angkutan umum dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui
BUMN/BUMD atau swasta melalui lelang/kompetisi. Proses lelang/kompetisi
dapat mendorong swasta untuk mengadakan pelayanan angkutan umum yang
lebih baik (lebih banyak penumpang, pendapatan lebih tinggi) dan lebih efisien
(biaya lebih rendah).
Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya perlu dilakukan percepatan
penyelenggaraan angkutan umum, dapat dilakukan dengan proses penunjukkan
langsung melalui Peraturan Presiden.
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Contoh penyelenggaraan angkutan umum melalui proses penunjukan langsung:
-

LRT DKI Jakarta melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 Jo.
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016;

-

LRT Jabodebek melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Jo.
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 Jo. Peraturan Presiden Nomor 49
Tahun 2017;

-

LRT Sumatera Selatan melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Jo.
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016.

ASAS KONKUREN PEMERINTAH PADA SISTEM TRANSPORTASI.
Angkutan umum adalah angkutan yang disediakan untuk dipergunakan oleh
umum dengan dipungut bayaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 138, penyelenggaraan angkutan
umum merupakan tanggungjawab pemerintah, dalam upaya memenuhi kebutuhan
angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
Di negara maju seperti Singapura, Malaysia dan Jepang, angkutan umum
ditangani sepenuhnya oleh Pemerintah, namun dalam penyelenggaraannya tetap
dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha maupun swasta.

Isu/Permasalahan
Di Indonesia, ketersediaan angkutan umum di luar DKI Jakarta masih sangat
memprihatinkan, pemerintah daerah belum mampu secara finansial untuk
menyediakan angkutan umum perkotaan.
Meskipun terdapat otonomi daerah yang memberikan hak, wewenang, dan
kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengatur sendiri daerahnya, namun
bantuan Pemerintah Pusat sangat diperlukan khususnya dalam hal finansial, misalnya
dengan memberikan subsidi/PSO.
Perlu dirumuskan suatu perencanaan yang dituangkan dalam aturan atau
regulasi pada level pemerintah pusat untuk mengatur sistem transportasi di kota-kota
seluruh Indonesia.
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Peningkatan sistem pelayanan angkutan melalui PSO diperlukan, sehingga
pelayanan angkutan umum yang baik (yang membutuhkan biaya tinggi) harus
berkelas ekonomi dan dapat terjangkau oleh masyarakat.
Isunya saat ini Pemerintah sangat fokus terhadap pembangunan angkutan
massal perkotaan, namun Pemerintah perlu menjamin keberlanjutan angkutan massal
perkotaan setelah operasional. Sebagian besar kota/kabupaten tidak memiliki
kemampuan finansial untuk operasional angkutan umum. Adanya ketimpangan
pelayanan angkutan umum perkotaan di Indonesia, bisa jadi disebabkan karena
alokasi PSO dalam APBN untuk seluruh angkutan umum di Indonesia sangat kecil
dibandingkan dengan besaran PSO dalam APBD DKI Jakarta untuk angkutan umum
perkotaan.
Untuk menjamin keberlanjutan sistem pelayanan angkutan umum, diperlukan
PSO untuk mengurangi gab antara tarif dan biaya operasional angkutan umum.
Pengaturan pemberian PSO terutama untuk daerah di luar DKI Jakarta, perlu
diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Dalam hal ini, perlu dilakukan koordinasi antara Kemenko Perekonomian,
Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan untuk menyusun Peraturan
Presiden PSO.
2. Variabel Kelembagaan dan Aparatur, Indikator Sumber Daya Manusia
Indonesia Butuh SDM Berkualitas di Bidang Transportasi, Oleh karena itu Badan
Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

Perhubungan

(BPSDMP)

berupaya

menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas di bidang transportasi darat,
laut dan udara. Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap
jasa transportasi di Tanah Air. Selain itu, standar pelayanan juga terus berkembang
dan semakin tinggi.
Pelayanan di bidang transportasi merupakan hal penting sebagai cerminan
dari kemajuan suatu bangsa. Dimana pelayanan yang baik sesuai dengan standar
keamanan nasional dan internasional menjadi hal yang wajib dipenuhi. Semua itu
terkait ketersediaan SDM berkualitas yang berdaya saing tinggi. BPSDMP berupaya
mencetak SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Setiap
tahun dididik dan dinambah jumlah taruna (peserta didik) untuk memenuhi
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kebutuhan transportasi. Pemerintah telah memiliki skenario membangun Indonesia
dalam 5 tahun ke depan. Terlebih, Indonesia akan menghadapi era Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA). Jika dihitung kebutuhan SDM untuk dapat menghadapi
skenario tersebut generasi muda Indonesia tak perlu takut tidak mendapat pekerjaan.
Dalam menghadapi MEA, tidak ada pembatasan untuk WNA berkerja di negara kita.
Begitu pun sebaliknya. Jika orang Indonesia tidak mempersiapkan SDM dengan baik,
maka hanya bisa menjadi penonton. Persaingan akan semakin ketat dan jika SDM
Indonesia tidak mau menjadikan dirinya SDM yang prima, profesional, dan beretika,
maka SDM Indonesia tidak mampu bersaing dengan SDM negara lain di
ASEAN. Negara-negara maju seperti Jepang, Swiss, Amerika Serikat dan negaranegara Eropa lainnya tumbuh bukan karena kekayaan alam atau penduduknya yang
besar. Tapi, kerja keras, gigih serta penguasaan Iptek yang bagus. Dengan ilmu dan
tekonologi tersebut, mereka bisa menciptakan berbagai produk teknologi sehingga
mampu

mempermudah kerja

manusia,

dampak

ikutannya adalah mampu

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga.
Terkait dengan peningkatan SDM di bidang transportasi, BPSDMP membuka
seleksi calon taruna transportasi untuk tahun ajaran 2015. Tahun ini, sebanyak 23
sekolah tinggi di bawah naungan BPSDMP akan menerima sekitar 2.800 taruna dari
berbagai daerah di Tanah Air. Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya
2.600 taruna. Program pendidikan pelaut ada di STIP Jakarta, Politeknik Ilmu
Pelayaran (PIP) Semarang, Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya, PIP Makassar,
PIP Sorong. Ada juga Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP)
Malahayati (Banda Aceh), BP2IP Barombongan, dan BP2IP Tangerang. Untuk moda
transportasi udara, paling banyak menerima calon taruna non penerbang.Seperti STPI
Curug.11
3. Variabel Kelembagaan dan Aparatur, Indikator Sarana Prasarana
Pembangunan Trasportasi Umum Massal mempunyai karakteristik melayani
masyarakat perkotaan dan moda transportasinya berbasis jalan raya (bus) dan jalan
rel (kereta api, tram). Sedang kebutuhan yang paling pokok adalah infrastruktur jalan
11

https://www.liputan6.com/bisnis/read/2233087/indonesia-butuh-sdm-berkualitas-di-bidang-transportasi
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(terminal/halte) dan infrastruktur jalan rel (stasiun), mengapa infrastruktur tersebut
yang sangat dibutuhkan karena Indonesia membutuhkan konektifitas serta
keterpaduan sistem prasarana, sarana, operasional dan aturan yang berlaku.
Pada saat ini penyelenggaraan transportasi umum massal di Indonesia belum
optimal untuk saling berintegrasi, berkonektivitas dan terpadu antar moda angkutan
(angkutan jalan, angkutan perkeretaapian, angkutan laut dan angkutan udara).
Tumbuhnya angkutan publik versi masyarakat karena tidak berjalannya
kebijakan pembangunan transportasi massal dalam menyediaan angkutan umum
yang baik, maka sesuai kebutuhan di masyarakat itu sendiri lahirlah berbagai macam
angkutan ojek sepeda motor berbasis aplikasi on-line, yang awal mulanya hadir di
Jakarta serta Jabodetabek, akan tetapi sekarang sudah merambah serta tumbuh
diberbagai kota besar lainnya di Indonesia, serta hadir pula jasa taksi berbasis aplikasi
berupa layanan penumpang berupa mobil.

4. Variabel Budaya Hukum Masyarakat
Perlunya Sistem Aplikasi Catatan Perilaku berlalu lintas (Traffic Attitude
Record) untuk yang akan

datang,

mengapa perilak berlalu

lintas perlu

direkam/dicatat? Catatan perilaku berlalu lintas (CPB) merupakan data atas
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan atau keterlibatannya pada suatu kecelakaan
lalu lintas.
Dengan sistem CPB merupakan bagian membangun budaya tertib berlalu
lintas, sistem analisa data dan dasar atas system uji SIM (khususnya untuk
perpanjangan SIM). CPB tatkala dikaitkan dengan sistem E-Tilang (Electronic Law
Enforcement) akan semakin akurat sistem pencatatannya yang di record PD SIM,
maupun PD STNK.
Selain untuk keselamatan dan membangun budaya tertib lalu lintas, CPB juga
berguna untuk pengamanan. Dengan membengun CPB setidaknya dapat sebagai
upaya pencegahan atau upaya pendeteksian dan pengawasan para pengguna lalu
lintas maupun kendaraannya. Dengan sistem CPB dapat digunakan untuk
pembatasan misalnya ERP, E-Parking, E-Toll, E-Samsat, De Merit Point System dan ETilang.
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CPB menjadi bagian dari pelayanan publik di bidang administrasi, informasi,
keamanan, keselamatan, hukum juga kemanusiaan. CPB sebagai aplikasi juga
merupakan implementasi amanat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutab Jalan
untuk mewujudkan dan memelihara KAMSELTIBCAR LANTAS, meningkatkan kualitas
keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun
budaya tertib dan pelayanan prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel,
informative dan mudah diakses).
Dengan menggunakan E - Sistem juga bisa mewujudkan budaya bersih dan
bebas dari korupsi, baik itu di pihak pemerintah maupun masyarakat, karena semua
transaksi dilakukan dengan mesin.
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5. Variabel Budaya Hukum, Aspek penegakan hukum

Nomor

1.

Pasal /
Pengaturan
Pasal 364
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

Variabel

Indikator

Analisis
Rekomendasi

Penegakan
Hukum

Aspek
Tumpang
Tindih
Kewenangan

Keberadaan Majelis Profesi Penerbangan.
Ketika ada kecelakaan pesawat maka akan
dibentuk Majelis Profesi Penerbangan yang
terdiri dari KNKT, PPNS, Inspektur
Penerbangan dan unit teknis terkait lainnya.
Kendala yang timbul yaitu bahwa
kewenangan pembentukan Majelis Profesi
Penerbangan (MPP) ada pada KNKT. Perlu
digarisbawahi bahwa antara KNKT dan
PPNS memiliki fungsi yang sama yaitu
investigasi, namun sangat berbeda dalam
hal outputnya. Output investigasi dan
penyidikan oleh PPNS adalah berupa
penegakan hukum, sedangkan output
investigasi KNKT lebih kepada mencari
penyebab kecelakaan untuk mencegah agar
tidak terulang kembali, hasil investigasi
dalam bentuk rekomendasi diberikan
kepada pihak yang terkait dalam hal ini
Kemenhub, Maskapai dan Pabrikan
pesawat. Hasil investigasi KNKT tidak dapat

Perlu dibuat pengaturan
baru terhadap organisasi
MPP terkait dengan tugas
dan kewenangan serta
personalia dari MPP itu
sendiri.
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2.

Penegakan
Hukum

Aspek
Kepatuhan
Masyarakat

3.

401 jo Pasal 7 ayat Aspek
(2)
Penegakan
Undang-Undang
Hukum
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

dijadikan alat bukti di persidangan.
Banyak peraturan pelaksana dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 yang
berbentuk Peraturan Menteri yang
implementasinya berlaku untuk internal
unit kerja pelaksana di Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara dan Bidang Usaha yang
bergerak di bidang transportasi udara.
Terdapat beberapa peraturan pelaksana
yang mencakup kepentingan masyarakat
pengguna jasa transportasi, dan terhadap
peraturan ini sudah dilakukan sosialisasi
kepada masyarakat khususnya pengguna
jasa transportasi udara, namun demikian
masih ditemukan adanya masyarakat
pengguna jasa transportasi udara yang
belum mengetahui atau mengaku belum
mengetahui hal-hal yang diatur dalam
peraturan tersebut.
Pasal 401:
Setiap orang yang mengoperasikan
pesawat udara Indonesia atau pesawat
udara asing yang memasuki kawasan udara
terlarang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan
denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

Perlu dilakukan
peningkatan dalam hal
edukasi bagi masyarakat
terkait peraturan
-peraturan yang berlaku di
dunia penerbangan, baik
yang berupa tata tertib,
persyaratan, tindak pidana
hingga hak dan kewajiban
bagi setiap orang yang
berhubungan dengan
transportasi udara
(penyedia jasa dan
pengguna jasa.

Perlu kejelasan adanya
konsep ”memasuki”
sampai sejauh mana dan
pembatasan wilayah yang
jelas tentang kawasan
udara terlarang didalam
wilayah udara Indonesia
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4.

5.

Pasal 402 jo Pasal
7 (4) UndangUndang Nomor 1
Tahun 2009
Tentang
Penerbangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Pasal 403 jo Psl 19 Aspek

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Ditinjau dari

Analisis:
Ada perbuatan yang dilakukan orang atau
korporasi -perbuatan tersebut berupa
mengoperasikan pesawat udara
-dilakukan dengan memasuki kawasan
udara terlarang
-mengunakan pesawat udara
-didalam wilayah udara Indonesia
- memenuhi unsur pasal 7(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009
Pasal 402:
Setiap orang yang mengoperasikan
pesawat udara Indonesia atau pesawat
udara asing yang memasuki kawasan udara
terbatas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
Analisis:
-adanya perbuatan orang atau korporasi
-perbuatan tersebut berupa
mengoperasikan pesawat udara indonesia
atau pesawat udara asing
-masuki kawasan udara terbatas
menggunakan pesawat udara sipil -didalam
wilayah Udara Indonesia
Pasal 403:

Perlu adanya adanya
konsep”memasuki”
sampai sejauh mana dan
pembatasan wilayah yang
jelas ttg kawasan udara
terbatas didalam wilayah
udara indonesia

-Pelaku tindak pidana
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(1) UndangUndang Nomor 1
Tahun 2009
Tentang
Penerbangan

Penegakan
Hukum

rumusan
sanksi
pidananya

Setiap orang yang melakukan kegiatan
produksi dan/atau perakitan pesawat udara,
mesin pesawat udara, dan/atau balingbaling
pesawat terbang yang tidak memiliki
sertifikat produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

dalam pasal 403 ini lebih
luas dari pelaku
sebagaimana yang
dimaksud oleh pasal 19 (1)
-memperhatikan Prosedur
dan Tata Cara pengajuan
dan persyaratan untuk
mendapatkan sertifikat

Analisis:
ada perbuatan yang dilakukan oleh orang
perorangan atau korporasi
-perbuatan tersebut berupa melakukan
kegiatan produksi dan atau perakitan
pesawat udara, mesin pesawat udara dan
atau baling-baling pesawat terbang
-tidak memiliki sertifikat tipe (type
certificate)
-tidak memiliki perjanjian lisensi produksi
pembuatan dengan pihak lain
6.

Pasal 405 jo Pasal
28 UndangUndang Nomor 1
Tahun 2009
Tentang
Penerbangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Pasal 405:
Setiap orang yang memberikan tandatanda
atau mengubah identitas pendaftaran
sedemikian rupa sehingga mengaburkan
tanda pendaftaran, kebangsaan, dan
bendera pada pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan

Harus dijelaskan mengenai
konsep Pengaburan tanda
pendaftaran, kebangsaaan
dan bendera tersebut
dilakukan terhadap kondisi
fisik (pesawat udara) atau
non fisik (dokumen
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pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah).

pesawat udara).

Analisis:
-Ada perbuatan yang dilakukan oleh
perorangan maupun korporasi
-memberikan tanda-tanda atau mengubah
identitas pendaftaran
-pengaburan tanda pendaftaran,
kebangsaan dan bendera
-dilakukan pada pesawat udara -memenuhi
unsure pasal 28
7.

Pasal 406 jo Psl
34 UndangUndang Nomor 1
Tahun 2009
Tentang
Penerbangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Pasal 406:
(1) Setiap orang yang mengoperasikan
pesawat udara yang tidak memenuhi
standar kelaikudaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menimbulkan kerugian harta
benda dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun atau denda

Perlu di defenisikan
mengenai “kerugian harta
benda” itu meliputi apa
saja?
-Demikian pula dengan
konsep “kematian”,
apakah didalamnya
memuat pengertian jika
perbuatan itu hanya
menimbulkan luka-luka,
cacat tetap?

318

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan kematian
seseorang dan kerugian harta benda,
dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah).

8.

Pasal 407 jo Psl 41 Aspek
(2) UndangPenegakan
Undang Nomor 1 Hukum
Tahun 2009
Tentang
Penerbangan

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Analisis:
- ada perbuatan yang dilakukan baik oleh
perorangan maupun badan hukum
-mengoperasikan pesawat udara
-tidak dipenuhi standar kelaikan
- mengakibatkan kerugian harta benda
- mengakibatkan kematian seseorang dan
kerugian harta benda
Pasal 407:
Setiap orang yang mengoperasikan
pesawat udara yang tidak memiliki sertifikat
operator pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a
dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah).

Jika akan diatur lebih lanjut
harus ada konsistensi
istilah tentang pelaku
tindak pidana anatar pasal
407 dengan 41 (2) huruf a
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9.

Pasal 409 jo Psl
47 (1) UndangUndang Nomor 1
Tahun 2009
Tentang
Penerbangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Analisis:
Ada perbuatan yang dilakukan oleh orang
perorangan atau korporasi
-mengoperasikan pesawat udara
-tidak memiliki sertifikat operator pesawat
udara
-untuk angkutan udara niaga
Pasal 409:
Setiap orang selain yang ditentukan dalam
Pasal 47 ayat (1) yang melakukan perawatan
pesawat udara, mesin pesawat udara,
baling-baling pesawat terbang dan
komponennya dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).

Perlu diperjelas Lembaga
mana yang berhak
memberikan lisence atau
sertifikat

Analisis:
-ada perbuatan yang dilakukan oleh
perorangan atau korporasi
-melakukan perawatan pesawat udara atau
mesin pesawat udara atau balingbaling
pesawat terbang
-bukan perusahaan angkutan udara
-tidak memiliki sertifikat operator pesawat
udara atau tidak memiliki sertifikat
organisasi perawatan pesawat udara atau
personel ahli perawatan udara tidak
memiliki lisensi ahli perawatan pesawat
320

10.

11.

Pasal 411 UndangUndang Nomor 1
Tahun 2009
Tentang
Penerbangan

Pasal 412
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

udara (aircraft maintenance engineer
licence)
Pasal 411:
Setiap orang dengan sengaja
menerbangkan atau mengoperasikan
pesawat udara yang membahayakan
keselamatan pesawat udara, penumpang
dan barang, dan/atau penduduk atau
merugikan harta benda milik orang lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Analisis:
ada perbuatan yang dilakukan secara sadar
oleh orang perorangan atau korporasi
-menerbangkan atau mengoperasikan
pesawat udara
-membahayakan keselamatan penerbangan
meliputi al : penumpang dan barang;
penduduk; harta milik orang lain
-Memenuhi unsure Pasal 53 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009
(1) Setiap orang di dalam pesawat udara
selama penerbangan melakukan perbuatan
yang dapat membahayakan keamanan dan
keselamatan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dipidana

-unsur dengan sengaja ini
menguasai atau meliputi
semua unsur lain yang
ditempatkan
dibelakangnya dan harus
dibuktikan. Oleh karena
unsure materiil ini harus
dilengakapi dengan
kelengkapan formil
pembuktian oleh PPNS,
bahwa perbuatan yang
dilakukan merupakan
suatu kesengajaan
(opzettelijk)
-Perlu dijelaskan yang
dimaksud dengan
penduduk (WNI dan WNA)
serta batasan harta benda
apa saja?
-Konsep menganggu
keamanan dan ketertiban
- Perlu diperjelas konsep di
dalam pesawat (pada saat
apa?) dan selama
penerbangan: apakah
transit, pendaratan darurat
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dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang di dalam pesawat udara
selama penerbangan melakukan perbuatan
yang melanggar tata tertib dalam
penerbangan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 huruf b dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Setiap orang di dalam pesawat udara
selama penerbangan mengambil atau
merusak peralatan pesawatudara yang
membahayakan keselamatan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(4) Setiap orang di dalam pesawat udara
selama penerbangan mengganggu
ketenteraman, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 huruf e dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(5) Setiap orang di dalam pesawat udara
selama penerbangan mengoperasikan
peralatan elektronika yang mengganggu

dll
- apakah sama antara
Konsep “selama
penerbangan” dan “dalam
penerbangan”?
-perlu adanya standart tata
tertib penerbangan
- Pasal 412 belum mengatur
tentang pelanggaran
terhadap perbuatan asusila
sebagai mana dimaksud
pasal 54 huruf d,
sementara perbuatan
lainnya telah diatur
mengenai sanksinya di
dalam Pasal 412.
-perlu diperjelas konsep
tentang ketentraman perlu
diperjelas karena hal ini
menyangkat masalah rasa,
psikis.
-kategori peralatan
elektronik yang dapat
menganggu navigasi
adalah dalam kategori
portable electronic device,
termasuk handphone,
laptop, tablet, computer,
remote control, camera,
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navigasi penerbangan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4) atau ayat (5) mengakibatkan
kerusakan atau kecelakaan pesawat dan
kerugian harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah).
(7) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), atau ayat(5) mengakibatkan cacat
tetap atau matinya orang dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun.

radio dan perangkat
portable lainnya -perlu
dipertegas defenisi rusak

Analisis:
- ada perbuatan yang dilakukan oleh
perorangan atau korporasi
-membahayakan keamanan dan
keselamatan penerbangan
- di dalam pesawat udara
- selama penerbangan
- melanggar tata tertib dalam penerbangan
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12.

Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

- di dalam pesawat udara
- selama penerbangan
- mengambil atau merusak peralatan
pesawat udara-membahayakan
keselamatan penerbangan
- memenuhi unsur pasal 54 huruf c, d,e
- mengganggu ketenteraman
- mengoperasikan peralatan elektronika
yang mengganggu navigasi penerbangan
- mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan
pesawat dan
- kerugian harta benda
Pasal 415:
Perlu diperhatikan
Setiap orang yang mengoperasikan
prosedur dan persyaratan
pesawat udara sipil asing yang dioperasikan kelaikan yang ada
di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang tidak memenuhi
persyaratan kelaikudaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Analisis:
- ada perbuatan yang dilakukan oleh
perorangan atau korporasi mengoperasikan pesawat udara sipil asing
- di dalam wilayah NegaraKRI
- tidak memenuhi persyaratan
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13.

14.

Pasal 419 jo pasal
136 (1) UndangUndang Nomor 1
Tahun 2009
Tentang
Penerbangan

Pasal 421 jo pasal
210 UndangUndang Nomor 1
Tahun 2009
Tentang
Penerbangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

kelaikudaraan
Pasal 419:
(1) Setiap orang yang melakukan
pengangkutan barang khusus dan
berbahaya yang tidak memenuhi
persyaratan keselamatan dan keamanan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Analisis:
ada perbuatan yang dilakukan baik oleh
perorangan maupun korporasi -melakukan
pengangkutan barang khusus dan barang
berbahaya lainnya.
-mengakibatkan meninggalnya orang
Pasal 421:
(1) Setiap orang berada di daerah tertentu
di bandar udara, tanpa memperoleh izin
dari otoritas bandar udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak

- Perlu diperhatikan
pengaturan dan jenis
barang khusus dan barang
berbahaya yang diatur
oleh regulasi penerbangan
- Perlu ada tambahan
sanksi denda terhadap
pelaku kejahatan pasal 419
alasannya karena sampai
menyebabkan matinya
orang dan mencemari
lingkungan

Perlu diperjelas konsep
“BERADA” serta diperjelas
konsep “HALANGAN”
serta “KEGIATAN LAINNYA
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Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap orang membuat halangan
(obstacle), dan/atau melakukan kegiatan
lain di kawasan keselamatan operasi
penerbangan yang membahayakan
keselamatan dan keamanan penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210
dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

15.

Pasal 422 jo Pasal
217 (1) UndangUndang Nomor 1

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi

Analisis:
-ada perbuatan yang dilakukan baik oleh
perorangan atau korporasi
-berada di daerah tertentu di badar udara
-Tidak memiliki izin dari otoritas bandar
udara
- Memenuhi unsur pasal 210 UndangUndang Penerbangan
- ada perbuatan yang dilakukan baik oleh
perorangan atau korporasi
- membuat halangan (obstacle) dan atau
melakukan kegiatan lain -berada di kawasan
keselamatan operasi Penerbangan
-membahayakan keselamatan dan
keamanan penerbangan
Pasal 422:
(1) Setiap orang dengan sengaja
mengoperasikan bandar udara tanpa

Sebagaimana juga yang
berlaku pada pasal 411,
maka unsur materril
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Tahun 2009
Tentang
Penerbangan

pidananya

memenuhi ketentuan keselamatan dan
keamanan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) menimbulkan
kerugian harta benda seseorang, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Analisis:
-ada perbuatan yang dilakukan secara sadar
oleh orang perorangan atau korporasi
-mengoperasikan bandar udara tanpa
memenuhi ketentuan keselamatan dan
keamanan penerbangan
- mengakibatkan kerugian harta benda
seseorang
-mengakibatkan matinya orang

perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja ini harus
dilengkapi dengan
kelengkapan formil oleh
penyidik yang mana
perbuatan dengan itu
harus dibuktikan dengan
adanya bukti akibat yang
ditimbulkan.
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16.

Pasal 424 jo pasal
240 (1)(2) huruf a
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Pasal 424:
(1) Setiap orang yang tidak bertanggung
jawab terhadap kerugian yang diderita oleh
pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak
ketiga sebagaimana dimaksuddalam Pasal
240 ayat (1) berupa kematian atau luka fisik
orang yang diakibatkan oleh pengoperasian
bandar udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 240 ayat (2) huruf a, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang tidak bertanggung
jawab terhadap kerugian yang diderita oleh
pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
240 ayat (1) berupa: a. musnah, hilang, atau
rusak peralatan yang dioperasikan;
dan/atau b. dampak lingkungan di sekitar
bandar udara, yang diakibatkan oleh
pengoperasian bandar udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b
dan huruf c, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

- Perlu di perinci yang
dimaksud dengan
PENGGUNA JASA
BANDARA dan Yang
dimaksud dengan “PIHAK
KETIGA”
- Perlu diperjelas konsep :
musnah, hilang atau rusak

Analisis:
-ada perbuatan yang dilakukan oleh
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17.

Pasal 425 Jo.
Pasal 241
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

perorangan atau korporasi
-mengoperasikan Bandar udara secara tidak
bertanggung jawab
-menimbulkan kerugian terhadap pengguna
jasabandar udara dan/atau pihak ketiga
–mengakibatkan kematian atau luka fisik
orang.
-mengakibatkan kerugian, berupa: a.
musnah, hilang, atau rusak peralatan yang
dioperasikan; dan/atau b. dampak
lingkungan di sekitar bandar udara, yang
diakibatkan oleh pengoperasian bandar
udara
Pasal 425:
Setiap orang yang melaksanakan kegiatan
di bandar udara yang tidak bertanggung
jawab untuk mengganti kerugian atas
setiap kerusakan pada bangunan dan/atau
fasilitas bandar udara yang diakibatkan oleh
kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 241, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Analisis:
-ada perbuatan berupa melaksanakan
kegiatan yang dilakukan orang perorangan
WNI dan/atau badan usaha di Bandar udara.

-Sebaikinya pasal
diberlakukan juga untuk
WNA.
-Sebaiknya menerapkan
sanksi alternatif (dan/atau)
karena tidak ada korban
jiwa.
-Perlu kejelasan ttg badan
usaha yg dimaksud pasal
ini (non badan hukum
dan/atau badan hukum,
spt: PMDN, PMA, dan/atau
Joint Venture),
-perlu kejelasan konsep ttg
dalam Bandar udara
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-akibat kegiatan tsb, menimbulkan
kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas
bandar udara.
-di dalam Bandar udara wilayah Indonesia.
-memenuhi unsur Pasal 241.
18.

19.

Pasal 426 Jo.
Pasal 247 (1).
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

Pasal 427 Jo.
Pasal 249
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Pasal 426:
Setiap orang yang membangun bandar
udara khusus tanpa izin dari Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00.
Analisis:
-ada perbuatan yang dilakukan oleh
perorangan atau korporasi
-harus ada kegiatan pembangunan Bandar
udara khusus.
- tanpa ijin menteri.
-di dalam wilayah Indonesia.
Pasal 427:
Setiap orang yang mengoperasikan bandar
udara khusus dengan melayani
penerbangan langsung dari dan/atau ke luar
negeri tanpa izin dari Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 249, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak

Sebaiknya konsep ttg
Bandar udara khusus
diperjelas.
-Sebaiknya dikaitkan juga
dgn Pasal 247 (2) dan/atau
(3) sebagai tuntutan
alternatif, jika ada
pembangunan bandar
udara khusus yang
memperoleh ijin menteri,
tetapi dalam pelaksanaan
tidak memenuhi
persyaratan yang terdapat
pada Pasal 247 (2)
dan/atau (3) tersebut.
Konsep orang disini harus
diperjelas: apakah WNI
atau termasuk WNA.
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Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

20.

Pasal 428 Jo.
Pasal 250.
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Analisis:
-ada perbuatan yang dilakukan oleh
perorangan atau korporasi mengoperasikan Bandar udara khusus.
-di dalam wilayah Indonesia
-melayani penerbangan langsung dari
dan/atau ke luar negeri.
-tanpa ijin dari menteri
Pasal 428:
(1) Setiap orang yang mengoperasikan
bandar udara khusus yang digunakan untuk
kepentingan umum tanpa izin dari Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250
dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
matinya orang dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).

Sebaiknya konsep ttg
kepentingan umum, harus
dijelaskan.
Bagaimana jika hanya
mengakibatkan kerugian
harta benda atau luka-luka
saja

Analisis:
(1) -ada perbuatan yang dilakukan oleh
perorangan atau korporasi
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21.

Pasal 431 Jo.
Pasal 306
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

-mengoperasikan Bandar udara khusus.
-di dalam wilayah Indonesia
-digunakan untuk kepentingan umum. tanpa ijin menteri.
(2)-harus ada kegiatan mengoperasikan
Bandar udara khusus.
-di dalam wilayah Indonesia
-digunakan untuk kepentingan umum.
-tanpa ijin menteri perhubungan.
-mengakibatkan kematian orang.
Pasal 431:
(1) Setiap orang yang menggunakan
frekuensi radio penerbangan selain untuk
kegiatan penerbangan atau menggunakan
frekuensi radio penerbangan yang secara
langsung atau tidak langsung mengganggu
keselamatan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 306 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

Sebaiknya konsep ttg
frekuensi radio, diperjelas
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22.

Pasal 432 Jo.
Pasal 334 (1)
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Analisis:
ayat(1);
-ada perbuatan yang dilakukan oleh
perorangan atau korporasi
-mengggunakan frekuensi radio
penerbangan.
-perbuatan tersebut tidak untuk kegiatan
penerbangan,
-atau perbuatan dimaksud mengganggu
keselamatan penerbangan, baik secara
langsung ataupun tidak langsung.
-memenuhi unsur Pasal 306
Ayat (2):
-harus ada perbuatan penggunaan
frekuensi radio penerbangan.
-perbuatan tsb tidak untuk kegiatan
penerbangan, atau -perbuatan dimaksud
mengganggu keselamatan penerbangan,
baik secara langsung ataupun tidak
langsung.
-mengakibatkan kematian orang. memenuhi unsur Pasal 306
Pasal 432:
Setiap orang yang akan memasuki daerah
keamanan terbatas tanpa memiliki izin
masuk daerah terbatas atau tiket pesawat
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
334 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling

-Sebaiknya konsep kata
“akan”, kendaraan, kargo,
dan pos, perlu diperjelas.
- Konsep tenantg daerah
terbatas, harus diperjelas.
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banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

23.

Pasal 433 Jo Pasal Aspek
341 UndangPenegakan
Undang Nomor 1 Hukum
Tahun 2009
Tentang
Penerbangan

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Analisis:
-ada perbuatan yang dilakukan oleh
perorangan atau korporasi -akan memasuki
daerah keamanan terbatas;
-tidak memiliki ijin masuk daerah terbatas,
atau
-tidak mempunyai tiket pesawat udara.
-di dalam Bandar udara wilayah Indonesia.
Pasal 433:
Setiap orang yang menempatkan petugas
keamanan dalam penerbangan pada
pesawat udara niaga berjadwal asing dari
dan ke wilayah Republik Indonesia tanpa
adanya perjanjian bilateral sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 341, dipidana dengan
pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebaiknya konsep “dalam
penerbangan”, perlu
diperjelas.

Analisis:
-ada perbuatan yang dilakukan oleh
perorangan atau korporasi
-menempatkan petugas keamanan.
-dalam penerbangan.
-pada pesawat udara niaga berjadwal asing.
- dari dan ke wilayah Republik Indonesia.
- tanpa perjanjian bilateral, dgn pemerintah
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24.

25.

Pasal 434 Jo.
Pasal 342
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

Pasal 435 Jo.
Pasal 344 huruf c
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang

Aspek
Penegakan
Hukum

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Indonesia
Pasal 434:
Sebaiknya konsep tentang
Setiap orang yang mengoperasikan
transpor, dan kecelakaan
pesawat udara kategori transpor tidak
pesawat udara diperjelas.
memenuhi persyaratan keamanan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 342 sehingga mengakibatkan
kecelakaan pesawat udara dan kerugian
harta benda, dipidana dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Analisis:
- ada perbuatan yang dilakukan oleh
perorangan atau korporasi;
- mengoperasikan pesawat udara;
- kategori pesawat transport;
- tidak memenuhi persyaratan keamanan
penerbangan
- mengakibatkan kecelakaan pesawat
udara;
- terdapat kerugian harta benda;
- di dalam wilayah Indonesia.
Pasal 435:
Setiap orang yang masuk ke dalam pesawat
udara, daerah keamanan terbatas bandar
udara, atau wilayah fasilitas aeronautika
secara tidak sah sebagaimana dimaksud

-Sebaiknya konsep tentang
“perbuatan melawan
hukum, dalam pesawat
udara, aeronautika, dan
tidak sah”, perlu diperjelas.
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Penerbangan

26.

Pasal 437 Jo.
Pasal 344 hurup e
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

dalam Pasal 344 huruf c dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Analisis:
-ada perbuatan melawan hukum;
-masuk ke dalam pesawat udara atau
daerah keamanan terbatas Bandar udara
atau wilayah fasilitas aeronautika.
-perbuatan dimaksud tidak sah.
-membahayakan keselamatan penerbangan
dan angkutan udara
-memenuhi unsur Pasal 344 hurup c
Pasal 437:
Konsep tentang informasi
(1) Setiap orang menyampaikan informasi
palsu perlu diperjelas.
palsu yang membahayakan keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kecelakaan atau kerugian harta benda,
dipidana dengan pidana penjara paling lama
8 (delapan) tahun.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
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Analisis:
(1)-ada perbuatan melawan hukum.
-menyampaikan informasi palsu.
-membahayakan keselamatan penerbangan
dan angkutan udara
-di dalam wilayah Indonesia.
-memenuhi unsur Pasal 344 huruf e.
(2)-ada perbuatan melawan hukum.
-menyampaikan informasi palsu.
-membahayakan keselamatan penerbangan
dan angkutan udara
-mengakibatkan kecelakaan, atau
-kerugian harta benda.
-di dalam wilayah Indonesia.
-memenuhi unsur Pasal 344 hurup e.

27.

Pasal 438 Jo.
Pasal 354
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

(3)-ada perbuatan melawan hukum.
-menyampaikan informasi palsu.
-membahayakan keselamatan penerbangan
dan angkutan udara.
-mengakibatkan kematian orang.
-di dalam wilayah Indonesia.
-memenuhi unsur Pasal 344 hurup 3
Pasal 438:
Sebaiknya -konsep ttg
(1) Kapten penerbang yang sedang
“keadaan bahaya”, dan
bertugas yang mengalami keadaan bahaya
“indikasi”, perlu diperjelas
atau mengetahui adanya pesawat udara lain
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2009 Tentang
Penerbangan

yang diindikasikan sedang menghadapi
bahaya dalam penerbangan, tidak
memberitahukan kepada unit pelayanan
lalu lintas penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 354 sehingga
berakibat terjadinya kecelakaan pesawat
udara dan kerugian harta benda, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Analisis:
(1)-kapten penerbang sedang bertugas.
-keadaan bahaya, atau
-indikasi pesawat udara lain keadaan
bahaya.
-dalam penerbangan.
-tidak memberitahukan.
-pelayanan lalu lintas penerbangan.
-mengakibatkan kecelakaan pesawat udara,
dan
-kerugian harta benda.
-di dalam wilayah.
(2)-kapten penerbang sedang bertugas.
-keadaan bahaya, atau
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-indikasi pesawat udara lain keadaan
bahaya.
-dalam penerbangan.
-tidak memberitahukan.
-pelayanan lalu lintas penerbangan.
-mengakibatkan kecelakaan pesawat udara,
dan
-kematian orang.
-di dalam wilayah Indonesia.
28.

Pasal 439 Jo.
Pasal 355
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Pasal 439:
(1) Setiap personel pelayanan lalu lintas
penerbangan yang pada saat bertugas
menerima pemberitahuan atau mengetahui
adanya pesawat udara yang berada dalam
keadaan bahaya atau hilang dalam
penerbangan tidak segera memberitahukan
kepada instansi yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang pencarian dan
pertolongan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 355 sehingga mengakibatkan
kecelakaan pesawat udara dan kerugian
harta benda, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

-konsep tentang keadaan
bahaya dan hilang, perlu
diperjelas.
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Analisis:
(1)Setiap personel pelayanan lalu lintas
penerbangan.
-sedang bertugas.
-menerima pemberitahuan atau
mengetahui pesawat udara.
-keadaan bahaya atau hilang.
-dalam penerbangan.
-tidak segera memberitahu.
-instansi yang bertanggung jawab di bidang
pencarian dan pertolongan.
-di dalam wilayah Indonesia.
(2)Setiap personel pelayanan lalu lintas
penerbangan.
-sedang bertugas.
-menerima pemberitahuan atau
mengetahui pesawat udara.
-keadaan bahaya atau hilang.
-dalam penerbangan.
-tidak segera memberitahu.
-instansi yang bertanggung jawab di bidang
pencarian dan pertolongan.
-mengakibatkan kematian orang.
-di dalam wilayah Indonesia
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29.

30.

Pasal 440 Jo.
Pasal 360 (1).
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 Tentang
Penerbangan

Pasal 59 UndangUndang Nomor
32 Tahun 2014
tentang Kelautan

Aspek
Penegakan
Hukum

Aspek
koordinasi
kelembagaan/
tata
organisasi

Ditinjau dari
rumusan
sanksi
pidananya

Pembagian
kewenangan
dan tugasnya
jelas

Pasal 440:
Setiap orang yang merusak atau
menghilangkan bukti-bukti, mengubah
letak pesawat udara, mengambil bagian
pesawat udara atau barang lainnya yang
tersisa akibat dari kecelakaan atau kejadian
serius pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1) dengan
pidana penjara paling lama 1(satu) tahun
atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Analisis:
-ada perbuatan yang dilakukan oleh
perorangan atau korporasi
-perbuatan merusak, atau menghilangkan.
-bukti-bukti,
-mengubah letak pesawat udara, atau
-mengambil bagian pesawat udara, atau
barang lainnya.
-akibat dari kecelakaan, atau kejadian serius
pesawat udara.
-di dalam wilayah Indonesia.
-memenuhi unsur Pasal 360 (1).
Kewenangan terkait dengan penegakkan
hukum dilaut,
Lembaga penegak hukum yang memiliki
satgas patroli di laut adalah: TNI-Angkatan
Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan;

konsep tentang “kejadian
serius”, perlu diperjelas.

Diubah
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31.

Pasal 114 UndangUndang Nomor
17 Tahun 2008
tentang
Pelayaran

Aspek
sumber daya
manusia

Kementrian Perhubungan-Dirjen Hubla;
Kementrian Kelautan dan Perikanan-Dirjen
PSDKP; Kementrian Keuangan-Dirjen Bea
Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas
Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara
Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga
penegak hukum tersebut melaksanakan
patroli terkait dengan keamanan dilaut
secara sektoral sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki bedasarkan peraturan
perUndang-Undangan masing-masing.
Sedangkan lembaga penegak hukum yang
tidak memiliki satgas patroli di laut adalah:
Kementrian Pariwisata, Kementrian
Kesehatan, Kementrian Lingkungan Hidup,
Kementrian Kehutanan, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan
Narkotika Nasional, dan Pemerintah
Daerah.
Terpenuhinya Peran pelabuhan sebagaimana dimaksud
kapasitas,
dalam Pasal 68 dilakukan untuk
intergritas
memberikan manfaat bagi pemerintah
dan kualitas
daerah.
SDM yang
Peran pelabuhan untuk memberi manfaat
dibutuhkan
bagi Pemda. Peran pelabuhan sebagaimana
dalam
pasal 68 pada hakekatnya untuk
menerapkan kepentingan masyarakat, yang dikelola oleh
Pemda, karena pembangunan infrastrukur
bagi fasilitas umum seharusnya memang

Diubah
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32.

33.

Pasal 5 UndangAspek budaya
Undang Nomor 2 hukum
Tahun 2012
masyarakat
tentang
Pengadaan Tanah
bagi
Pembangunan
untuk
Kepentingan
Umum

Peraturan
Pemerintah

Aspek
pengawasan

Dari segi
kesadaan /
kepatuhan
masyarakat
pada
pengaturan
peraturan
perUndangUndangan

diperuntukan untuk memenuhi
kepentingan dan kebutuhan
masyarakatnya. Oleh karenanya, pasal 114
perlu mempertegas bahwa peran
pelabuhan dapat dilakukan dan
dimanfaatkan oleh Pemda, untuk sebesarbesarnya kepentingan masyarakat
pengguna pelabuhan, agar memenuhi asas
pengayoman.
Pihak yang Berhak wajib melepaskan
tanahnya pada saat pelaksanaan
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum setelah pemberian Ganti Kerugian
atau berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Diubah

Pemberian ganti kerugian harus didasarkan
pada terpenuhinya nilai keadilan bagi
masyarakat yang telah rela melepaskan
tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum. Penggantian tanah
nilainya dapat lebih tinggi dari NJOP pada
umumnya sebagai bentuk penghargaan
terhadap pemilik tanah sehingga tanah
tersebut diserahkan dengan kesukarelaan
dengan penggantian yang menguntungkan.
Modifikasi kendaraan bermotor yang tidak
memenuhi syarat syarat teknis dan laik jalan

perlu ada pengawasan
yang ketat dari aparat
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Nomor 55 Tahun
2012 Tentang
Kendaraan

masih banyak terjadi sehingga perlu
pengawasan

34.

Peraturan
Pemerintah
Nomor 55 Tahun
2012 Tentang
Kendaraan

Aspek sarana
dan
prasarana

Infrastruktru
dan
anggaran
belum
tersedia

35.

Peraturan
Pemerintah
Nomor 55 Tahun
2012 Tentang
Kendaraan

Aspek
Sumber Daya
Manusia

Tidak
terpenuhinya
kualitas dan
kunatitas
SDM

Dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan
bermotor masih terdapat banyak kendala
antara lain ketidaklengkapan alat uji bahkan
di beberapa unit pengujian masih
menggunakan uji visual atau feeling
penguji, Unit Pelaksana Teknis Pengujian
Kendaraan Bermotor (UPTPKB) yang belum
terakreditasi mencakup kelembagaan,
infrastruktur, kurikulum, kendaraan,
pelatihan, dan sarana lainnya, banyak
ditemukan pengujian yang pada satu
tempat UPTPKB tidak lulus uji tetapi ketika
pindah ke tempat UPTPKB yang lain dapat
lulus uji serta Pendapatan Asli Daerah (PAD)
lebih menjadi target utama dibandingkan
aspek keselamatan dan lingkungan yang
relatif kurang mendapat perhatian.
Dalam penyelenggaraan pengujian berkala
kendaraan bemotor SDM penguji jumlahnya
masih terbatas

Perlu segera dipenuhi
infrastruktur yang
dibutuhkan dlaam
melakukan uji kendaraan
bermotor dengan
memperbanyak unit-unit
pelaksna uji kendaraan
bermotor yang
berkompeten
(bersertifikasi).

Perlu dilakukan pelatihan
bagi SDM penguji
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36.

Peraturan
Pemerintah
Nomor 55 Tahun
2012 Tentang
Kendaraan

Aspek Akses
Informasi
Masyarakat

37.

Peraturan
Pemerintah
Nomor 55 Tahun
2012 Tentang
Kendaraan

38.

Peraturan
Pemerintah
Nomor 74 Tahun
2014 Tentang
Angkutan Jalan

39.

Pasal 9 UndangUndang Nomor 1
Tahun 2009
Tentang
Penerbangan

Ketersediaan
Informasi

Masyarakat pengguna jasa banyak ynag
tidka mengetahui prosedur uji berkala
sehingga membuka celah pada praktek jasa
percaloan untuk mempermudah urusan.

Perlu dilakukan sosialisasi
terkait prosedur dalam
melaksankan uji kendaraan
bermotor

Aspek Budaya Dari segi
Hukum
pemahaman
Masyarakat
dan
kesadaran
masyarakat
pada
Peraturan
Perundangundangan
Aspek
Belum ada
kekosongan
pengaturan
hukum

Masyarakat banyak yang belum memeiliki
kesadaran terhadap aspek keselamatann
dan pengurangan polisi udara terkait uji
berkala sehingga banyak yang enggan
melakukan uji berkala, disamping juga
karena lemahnya sanksi yang diberikan
terhadap pelanggaran nya.

Memberikan pemahaman
dan sosialisasi kepada
masyarakat terkait
pentingnya menjaga
keselamatan dan
kesehatan bagi masyarakat

Peraturan Pemerintah ini belum mengatur
terkait penyelenggaraan angkutan umum
berbasis aplikasi teknologi (angkutan
online) yang sedang berkembang saat ini.

Aspek
Kekosongan
Pengaturan

Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelanggaran wilayah kedaulatan,
penetapan kawasan udara terlarang,
kawasan udara terbatas, pelaksanaan
tindakan terhadap pesawat udara dan

Melakukan revisi
pengaturan
penyelenggaraan
angkutan umum berbasi
aplikasi teknologi dalam
Undang-Undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
serta peraturan
pelaksanannya
Perlu dibuat Peraturan
Pemerintah yang
mengatur hal tersebut
yang disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 1

Segi
peraturan
pelaksana
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40.

Bab XI
Aspek
Kebandarudaraan Kekosongan
Undang Nomor 1 Pengaturan
Tahun 2009
Tentang
Penerbangan

41.

Peraturan
Menteri
Perhubungan
Nomor 83 Tahun
Tahun 2010
Tentang Panduan
Pelaksanaan
Kerjasama
Pemerintah

Aspek
Sumber Daya
Manusia

Segi
peraturan
pelaksana

personel pesawat udara, serta tata cara dan
prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan
oleh pesawat udara negara diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Sampai saat ini belum ada Peraturan
Pemerintah terbaru yang mengatur hal
tersebut. Saat ini Peraturan Pemerintah
yang mengatur hal tersebut masih diatur
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2001 tentang Keamanan dan Keselamatan
Penerbangan.
Ketentuan pengaturan tentang
Kebandarudaraan masih diatur oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2001. Peraturan Pemerintah tersebut perlu
banyak diubah sehubungan dengan adanya
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 dan
perkembangan dinamika kebandarudaraan.

Tahun 2009.

Perlu dibuat Peraturan
Pemerintah baru yang
mengatur
kebandarudaraan yang
disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang
Penerbangan
Terpenuhinya Dalam melaksanakan kerjasama pemerintah Kesepakatan kerja sama
kapasitas,
dengan badan usaha untuk penyediaan
yang dilakukan dalam
integritas
infrastruktur penyerapan tenaga kerjanya
pembangunan
dan kualitas
menurun. Hal ini disebabkan banyaknya
infrastruktur tidak
SDM yang
pekerja pekerja asing yang menjadi tenaga termasuk pekerja
dibutuhkan
kerja kasar di proyek infrastruktur tersebut,
dalam
karena dalam kesepakatan proyek
menerapkan kerjasama tersebut termasuk
pengaturan
diikutsertakannya tenaga kerja pihak yang
dalam
bekerjasama (asing) dalam rangka
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Dengan Badan
Usaha Dalam
Penyediaan
Infrastruktur
Transportasi

Peraturan
Perundangundangan

kemudahan dan kelancaran investasinya.

6. Variabel Materi Hukum, Indikator kekosongan hukum
Aspek kekosongan hukum ini akan kami uraikan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan angkutan umum di era digital dan
perlu diatur adalah antara lain sistem-sistem kontrol dari pemerintah, sistem perlindungan termasuk asuransi dan sistem lainnya.
Di era digital manusia semakin hidup di balik layar, yang virtual pun sudah menjadi aktual, dunia maya menjadi nyata, yang
selalu menginginkan kecepatan, ketepatan, keakurasian, keterbukaan, transparansi dan pertanggungjawaban serta semakin mudah
mengaksesnya. Menjawab tunturan, harapan dan dan kebutuhan di era digital ini memerlukan adanya pemikiran-pemikian baru.
Pelayanan publik di semua lini di era digital membutuhkan: 1. Back office sebagai pusat data, komunikasi, koordinasi,
pengendalian, pengawasan dan informasi; 2. Apikasi sebagai bentuk model program-program layanan yang bisa di install dalam
berbagai model dan sistem baik untuk pendataan, pencarian, pemberian informasi, kecepatan merespon dan sebagainya, 3. Jejaring
secara elektronik dan secara manual harus terus dibangun sebagai fondasi dasar atas kekuatan dari sistem-sistem pelayanan tersebut.
Tiga konsep dasar tersebut semestinya ada di semua lini pelayanan khususnya pelayanan publik. Pelayanan di era digital tidak
hanya mampu memenuhi harapan dan tuntutan namun juga mampu mengatasi segala ancaman tantangannya.
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Konsep SMART City
SMART city atau kota cerdas adalah sebuah konsep yang dirancang dan dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas
kehidupan manusia dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai enabler utama.
Melalui penguasaan TIK yang difocuskan pada penyelesaian masalah-masalah yang banyak terdapat di kota, inovasi-inovasi dan
solusi dapat dibangun sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kota. Sebuah kota dikatakan SMART jika kota tersebut dapat
mengetahui keadaan kota didalamnya.
Tujuan dari adanya SMART City adalah untuk menunjang kota didalam dimensi sosial (keamanan), ekonomi (daya saing) dan
lingkungan (kenyamanan).
Menata sistem moda transportasi angkutan umum yang berkeselamatan yang dikelola dengan sistem online merupakan
masalah kita bersama dan perlu ada keputusan/kesepakatan bersama untuk mencari akar masalah baik social dan fungsionalnya serta
menemukan solusi tepat yang dapat diterima masyarakat.
Mengatasi angkutan umum yang dikelola dengan system online diharapkan ada suatu kesepakatan bersama sehingga secara
adil bijaksana dapat ditingkatkan juga keadilan yang mampu mengedukasi dengan menanamkan nilai-nilai keselamatan secara implisit
maupun eksplisit.
Ada ide-ide kreatif dan inovatif untuk mampu mencari system, mencari situasi untuk memberikan pelayanan yang prima dan
mampu membangun budaya tertib berlalu lintas.
Jadi hal-hal yag perlu diatur dalam sistem transportasi di era digital: sistem terintegrasi, sistem keamanan, sistem keselamatan,
sistem pengawasan, sistem pertanggungjawaban, system penegakan hukum, kewajiban pengelola transportasi, nomot ID dan SIM.
Selain itu ada beberapa Peraturan PerUndang-Undangan terkait pembangunan transportasi umum massal ini yang secara riil
masih perlu pengaturan antara lain
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BAB VII
PENUTUP

A. SIMPULAN
Dari hasil analisis dan evaluasi terhadap 37 Peraturan PerUndang-Undangan terkait
Pembangunan Transportasi Umum Massal dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:
1. Ditinjau dari ketepatan jenis hierarki dan materi muatan Peraturan perUndangUndangan pada umumnya sudah sesuai dan memenuhi ketepatan jenis hierarki
dan materi muatan Peraturan perUndang-Undangan. Ke 12 (dua belas) UndangUndang yang terkait dengan pembangunan Transportasi Umum Massal karena
selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak juga karena UndangUndang ini mendukung pertumbuhan ekonomi maka sudah tepat dalam bentuk
Undang-Undang. Dari 16 Peraturan Pemerintah yang dievaluasi semuanya
merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang yang diperintahkan secara
tegas. Dari 5 (lima) Peraturan Presiden,

ada 4 Peraturan Presiden yang

melaksanakan ketentuan peraturan diatasnya yang diperintahkan secara tegas
yaitu: Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, merupakan pelaksanaan dari
ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012;
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik
Untuk Angkutan Barang di Laut yang merupakan perintah tegas dari ketentuan
Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan
di Perairan; dan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat

Atas

Peraturan

Presiden

Nomor

71

Tahun

2012

tentang

Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
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Umum. Hanya 1 (satu) Peraturan Presiden yang sifatnya mandiri karena untuk
memenuhi kebutuhan yaitu Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dab Bekasi.
Evaluasi terhadap 4 Peraturan Menteri Perhubungan dapat disampaikan:
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Tarif Jasa Pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri merupakan
pelaksanaan ketentuan dari Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2011 tentang Kepelabuhan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun
2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun
2010-2030, Peraturan Menteri ini bukan merupakan pelaksanaan dari ketentuan
yang secara tegas diperintahkan dan juga isinya bukan memuat norma hanya
rencana kerja sehingga Peraturan Menteri ini perlu dicabut; Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor Km 15 tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antar
moda/Multimoda Tahun 2010-1030, Peraturan Menteri ini bukan merupakan
delegasi dari PUU diatasnyanya, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, oleh karena itu Peraturan Menteri ini direkomendasikan untuk
dicabut; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 tahun 2010 tentang
Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur Transportasi, Peraturan Menteri Perhubungan ini
direkomendasikan tetap karena disusun dalam rangka melaksanakan tugas
kewenangan yang mengatur mengenai metode kerja.
2. Dari hasil analisis dan evaluasi 37 Peraturan PerUndang-Undangan, masih ada
Peraturan PerUndang-Undangan yang masih terdapat permasalahan dari
dimensi kejelasan rumusan dengan variable tidak memenuhi kesesuaian
sistematika teknis penyusunan Peraturan perUndang-Undangan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan . Selain itu juga ada beberapa pasal Peraturan
perUndang-Undangan tersebut yang tidak memenuhi dimensi kejelasan
rumusan berdasarkan variable penggunaan istilah/bahasa/kata yang tidak jelas,
tidak tepat dan inkonsistensi. Peraturan PerUndang-Undangan tersebut adalah
sebagai berikut:
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1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu Pasal 2, 3, 4
rekomendasi semua dicabut.
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yaitu Pasal
18 (Ubah), Pasal 18 huruf d (ubah), Pasal 25 huruf d (ubah), Pasal 33 ayat 3
(bah), Pasal 46 ayat 1 (ubah), Pasal 50 ayat 1 (ubah), Pasal 67 ayat 4 (ubah),
Pasal 70 ayat 2 (ubah), Pasal 81 (ubah), Pasal 94 ayat 1 (ubah), Pasal 102 ayat
1 (ubah), Pasal 122 dan Pasal 123 (ubah), Pasal 130 (ubah), Pasal 153 (ubah),
Pasal 162 (ubah), Pasal 186 ayat 3 (ubah).
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu
Pasal 3 (ubah), Pasal 4 (ubah), Pasal 5 (ubah), Pasal 6 (ubah), Pasal 8 (ubah),
Pasal 10 (ubah), Pasal 17 (ubah).
4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu :
Pasal 2 (ubah), Pasal 3 (ubah), Pasal 7 ayat 3 (ubah), Pasal 10 ayat 7 (ubah),
Pasal 11 ayat 6 (ubah), Pasal 57 (ubah), Pasal 61 s/d 64 (ubah), Bab XI
Ketentuan Pidana Pasal 69 s/d 75 (ubah).
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu : Pasal 2
(cabut), Pasal 3 (cabut), Pasal 4 (cabut), Pasal 225 (ubah).
6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yaitu: Pasal 1
s/d 3 (ubah), Pasal 4 (cabut), Pasal 225 (ubah).
7) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara, yaitu: Pasal
2 (ubah), Pasal 3 s/d 5 (ubah), Pasal 7 (ubah), Pasal 10 ayat 1 huruf b dan ayat
3 (ubah), Pasal 19 ayat 3 (ubah), Pasal 22 (ubah).
8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan
Jalan, yaitu : Pasal 10 dan 11 (ubah), Pasal 22 ayat 7 (ubah), Pasal 26 ayat 2
(ubah), Pasal 27 (ubah), Pasal 29 ayat 4 (ubah), Pasal 33 ayat 1 (ubah), Pasal
34 ayat 1 (ubah), Pasal 35 (ubah), Pasal 41 ayat 2 (ubah), Pasal 50 ayat 2 huruf
a dan Pasal 51 (ubah), Pasal 67 ayat 1 (ubah), Pasal 68 ayat 5 (ubah), Pasal 76
ayat 3 (ubah), Pasal 76 ayat 4 (ubah), Pasal 78 ayat 4(ubah), Pasal 99 ayat 2
huruf a (ubah), Pasal 108 (ubah), Pasal 133 ayat 1 (ubah), Pasal 133 ayat 3
(ubah), Pasal 139 ayat 4 (ubah), Pasal 147 ayat 2 (ubah), Pasal 151 huruf b dan
d (ubah), Pasal 166 ayat 2 huruf c (ubah), Pasal 167 ayat 1 huruf d (ubah),
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Pasal 174 ayat 2 (ubah), Pasal 192 ayat 1 (ubah), Pasal 195 ayat 3 (ubah), Pasal
196 (ubah).
9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu Pasal 2 (cabut), Pasal 3
(cabut), Pasal 41 (ubah).
10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:
Pasal 2 (ubah), Pasal 12 (ubah).
11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu: Pasal 2
(cabut), Pasal 3 (cabut), Pasal 4 (cabut).
12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu: Pasal 2
(cabut), Pasal 3 (cabut).
13) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2000 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 tentang Angkutan Udara, yaitu:
Pasal 1 (ubah).
14) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan,
yaitu: Pasal 1 (cabut).
15) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang
Transportasi, yaitu: Pasal 1 (ubah), Pasal 1 (cabut).
16) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Yaitu: Pasal
175 (ubah), Pasal 176 (ubah), Pasal 177 (ubah), Pasal 178 (ubah), Pasal 179
(ubah), Pasal 180 (ubah), Pasal 181 (ubah).
17) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan Jalan, yaitu:
Pasal 12 (ubah), Pasal 17 (ubah), Pasal 18 (ubah), Pasal 50 (ubah), Pasal 121
(ubah), Pasal 123 (ubah), Pasal 124 9ubah).
18) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi, yaitu: Pasal Pasal 8 ayat 1 (ubah), Pasal 8 ayat 2 huruf a dan b
(ubah), Pasal 12 ayat 2 huruf a dan b (ubah), Pasal 13 A.
19) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah
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bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu: Pasal Pasal 63 ayat
1,2,3,4,5 (ubah).
20) Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Yaitu:
Pasal 116 (ubah), Pasal 117A ayat 1 (ubah), Pasal 123B (ubah), Pasal 117A ayat 1
(ubah).
21) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, yaitu: Pasal 120 (ubah), Pasal 121 (ubah), Pasal
116 (ubah).
22) Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Nomor
71

Tahun

2012

tentang

Penyelenggaraan

Pengadaan

tanah

bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu: Pasal 121A (ubah), Pasal 47
(ubah), Pasal 121 (ubah).
23) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 15 tahun 2010 tentang Cetak
Biru Transportasi Antar moda/Multimoda Tahun 2010-1030 (cabut)
24) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 tahun 2010 tentang Panduan
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Transportasi, (cabut).
3. Perlu merivisi Peraturan perUndang-Undangan yang belum memenuhi asas materiil
yaitu:
1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu: Pasal 4 (ubah),
Pasal 51 (ubah), Pasal 59 (ubah), Pasal 61 (ubah).
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yaitu: Pasal
1 angka 14 (ubah), Pasal 130 (ubah).
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal, yaitu: Pasal 3
(ubah), Pasal 4 ayat 2 (ubah), Pasal 6 (ubah), Pasal 7 (ubah), Pasal 8 (ubah),
belum ada pasal yang mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum.
4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu:
Pasal 10 ayat 4 (ubah).
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5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu: Pasal 28
(ubah), Pasal 29 (ubah), Pasal 54 (ubah), Pasal 114 (ubah).
6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Yaitu: Pasal
6 ayat 1 (ubah), Pasal 15 ayat 1 (ubah), Pasal 15 ayat 1 (ubah).
7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yaitu: Pasal 29
ayat 1 dan 2 (cabut).
8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, yaitu: Pasal 59 (ubah), Pasal 61 (ubah), belum ada pasal yang
mencerminkan kenusantaraan, belum ada pasal yang mencerminkan
ketertiban dan kepastian hukum.
9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu: Pasal 5 (ubah).
10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:
Pasal 27 (ubah), Pasal 249-251 (ubah) kecuali butir ketentuan/frasa yang
telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi).
11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu: Pasal 3 huruf
f dan h (ubah), Pasal 27 (ubah).
12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Perkeretaapian, yaitu: Pasal 2 ayat 1 dan 2 (ubah), Pasal 3 ayat 1 dan 2 (ubah),
Pasal 309 (ubah), Pasal 306 (ubah).
13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda,
yaitu: Pasal 13 (ubah).
14) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan,
yaitu: Pasal 206a (ubah).
15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yaitu: Pasal
64, 66, 67, 72 (ubah).
16) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yaitu:
Pasal 52 (ubah), Pasal 60 (ubah).
17) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda,
yaitu: pasal 13 (ubah).
18) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:
Pasal 8 (ubah), Pasal 11 ayat 2 (ubah), Pasal 14 (ubah), Pasal 39 (ubah), Pasal
46 ayat 2 (ubah), Pasal 46 ayat 4 (ubah), Pasal 47 ayat 2 (ubah), Pasal 49 ayat
4 (ubah), Pasal 49 ayat 4 (ubah), Pasal 51 ayat 3 (ubah), Pasal 69 (ubah),
Pasal 76 (ubah), Pasal 76 ayat 4 (ubah), Pasal 112 (ubah), Pasal 112 ayat 4
(ubah).
19) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Panduan
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Transportasi, yaitu: diubah, karena belum terpenuhinya asas
kenusantaraan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

4. Perlu merivisi Peraturan perUndang-Undangan yang berpotensi tumpang tindih
dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan perUndang-Undangan
baik dari sisi kewenangan, kewajiban, perlindungan maupun penegakan hukumnya
yaitu:
1) Kewenangan
-

Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan jalan dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 26 tahun 2017.

-

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api cepat Antara Jakarta
dan Bandung dengan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

-

Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017.
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-

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api cepat Antara Jakarta
dan Bandung dengan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

-

Pasal

13 Peraturan

Pemerintah

Nomor

70 Tahun

2001

tentang

Kebandarudaraan dengan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009
tentang Penerbangan.
-

Pasal 18 Peraturan Pemerintah

Nomor 70 Tahun 2001

tentang

Kebandarudaraan dengan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan.
-

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya
Manusia Di Bidang Transportasi dengan Pasal 384 Undang-Undang Nomor 1
tahun 2009 tentang Penerbangan.

2) Kewajiban
-

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2015 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api cepat Antara Jakarta
dan Bandung dengan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

-

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan
Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

-

Pasal 138, 139, 158 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dengan Pasal 139 (4) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

-

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan
Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terkait
dengan lembaga.
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3) Penegakan Hukum
-

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan, terkait penegakan
hukum dilaut.

-

Pasal 29 huruf (a) angka 7; Pasal 75 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan KUH Perdata, ada potensi Pasal
79 melanggar prinsip hukum perdata.

4) Perlindungan
-

Pasal

8

Peraturan

Pemerintah

Nomor

70

Tahun

2001

tentang

Kebandarudaraan dengan Pasal 199 dan 201 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan.
5) Perbedaan Definisi/Konsep
-

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan.

-

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan
Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

-

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan
Jalan

dengan

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2009

tentang

Ketenagakerjaan terkait dengan jumlah jam kerja.
-

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan
Jalan

dengan

Surat

Edaran

Dirjen.

Perhubungan

Laut

NomorUM.003/5/10/DK-16 tentang Standar Keselamatan Pengangkutan
Kendaraan Pada kapal Penumpang R0-Ro.
-

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan
Angkutan Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan terkait dengan peran masyarakat.

-

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan
Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal.
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-

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

dengan

SE

Direktur

Jenderal

Perhubungan

Laut

Nomor

UM.003/5/10/DK 16 tentang Standar Keselamatan, terkait dengan standar
tinggi truk.
5. Perlu merivisi Peraturan perUndang-Undangan yang tidak efentif dari sisi
implementasinya baik ditingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden maupun Peraturan Menteri, diantaranya:
-

Sampai saat ini setidaknya ada 4 (empat) Undang-Undang teknis terkait
transportasi umum massal, namun Undang-Undang tersebut sifatnya
sektoral,

sementara

transportasi

itu

lintas

sektoral,

dimana

implementasinya sering terbentur pada kewenangan masing-masing, jadi
perlu adanya Undang-Undang Pokok dalam sektor transportasi.
-

Dari sisi kelembagaan ada beberapa yang mempunyai kewenangan
misalnya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kelembagaan
Transportasi di tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, ini
kurang berfungsi dengan baik karena kurang terorganisir, tumpang tindih
jadi perlu dikaji lebih lanjut tentang pembentukan otoritas/lembaga
pengelola transportasi.

-

Dari sisi Sumber Daya Manusia khususnya SDM di bidang transportasi masih
perlu peningkatan baik dari segi kwantitas dan kualitas yang berdaya saing.

-

Untuk menciptakan budaya hukum masyarakat perlu diciptakan budaya
tertib berlalu lintas dahulu, yang ini masih perlu ditingkatkan.

-

Dari sisi penegakan hukum dapat dijelaskan sbb:
a. Pasal 364 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, bahwa keberadaan
Majelis Profesi Penerbangan. Ketika ada kecelakaan pesawat maka
akan dibentuk Majelis Profesi Penerbangan yang terdiri dari KNKT,
PPNS, Inspektur Penerbangan dan unit teknis terkait lainnya. Kendala
yang timbul yaitu bahwa kewenangan pembentukan Majelis Profesi
Penerbangan (MPP) ada pada KNKT. Perlu digarisbawahi bahwa antara
KNKT dan PPNS memiliki fungsi yang sama yaitu investigasi, namun
sangat berbeda dalam hal outputnya. Output investigasi dan
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penyidikan oleh PPNS adalah berupa penegakan hukum, sedangkan
output investigasi KNKT lebih kepada mencari penyebab kecelakaan
untuk mencegah agar tidak terulang kembali, hasil investigasi dalam
bentuk rekomendasi diberikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini
Kemenhub, Maskapai dan Pabrikan pesawat. Hasil investigasi KNKT
tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan.
b. Banyak peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan yang berbentuk Peraturan Menteri yang
implementasinya berlaku untuk internal unit kerja pelaksana di
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Bidang Usaha yang
bergerak di bidang transportasi udara. Terdapat beberapa peraturan
pelaksana yang mencakup kepentingan masyarakat pengguna jasa
transportasi, dan terhadap peraturan ini sudah dilakukan sosialisasi
kepada masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi udara,
namun demikian masih ditemukan adanya masyarakat pengguna jasa
transportasi udara yang belum mengetahui atau mengaku belum
mengetahui hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut.
c. Pasal 401 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009
tentang Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan orang atau
korporasi yang perbuatan tersebut berupa mengoperasikan pesawat
udara yang dilakukan dengan memasuki kawasan udara terlarang
dengan mengunakan pesawat udara -didalam wilayah udara Indonesia memenuhi unsur pasal 7(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan serta adanya perbuatan orang atau korporasi,
perbuatan tersebut berupa mengoperasikan pesawat udara indonesia
atau pesawat udara asing, memasuki kawasan udara terbatas
menggunakan pesawat udara sipil, didalam wilayah Udara Indonesia.
d. Pasal 402 jo Pasal 7 (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, adanya perbuatan orang atau korporasi -perbuatan
tersebut berupa mengoperasikan pesawat udara indonesia atau
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pesawat

udara

asing

serta

masuki

kawasan

udara

terbatas

menggunakan pesawat udara sipil didalam wilayah Udara Indonesia
e. Pasal 403 jo Psl 19 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan
atau korporasi. Perbuatan tersebut berupa melakukan kegiatan
produksi dan atau perakitan pesawat udara. Mesin pesawat udara dan
atau baling-baling pesawat terbang. Tidak memiliki sertifikat tipe (type
certificate). Tidak memiliki perjanjian lisensi produksi pembuatan
dengan pihak lain.
f. Pasal 405 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, Ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan maupun
korporasi,

memberikan

tanda-tanda

atau

mengubah

identitas

pendaftaran, pengaburan tanda pendaftaran, kebangsaan dan
bendera, dilakukan pada pesawat udara -memenuhi unsur pasal 28
g. Pasal 406 jo Psl 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan baik oleh perorangan
maupun badan hukum , mengoperasikan pesawat udara, tidak dipenuhi
standar kelaikan, mengakibatkan kerugian harta benda, mengakibatkan
kematian seseorang dan kerugian harta benda.
h. Pasal 407 jo Psl 41 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, Ada perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan
atau korporasi, mengoperasikan pesawat udara, tidak memiliki
sertifikat operator pesawat udara, untuk angkutan udara niaga.
i.

Pasal 409 jo Psl 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau
korporasi, melakukan perawatan pesawat udara atau mesin pesawat
udara atau balingbaling pesawat terbang, bukan perusahaan angkutan
udara, tidak memiliki sertifikat operator pesawat udara atau tidak
memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara atau personel
ahli perawatan udara tidak memiliki lisensi ahli perawatan pesawat
udara (aircraft maintenance engineer licence)
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j.

Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,
ada perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh orang perorangan
atau korporasi, menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara ,
membahayakan keselamatan penerbangan meliputi al : penumpang
dan barang; penduduk; harta milik orang lain, memenuhi unsur Pasal 53
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

k. Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,
ada perbuatan

yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi,

membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, di dalam
pesawat udara, selama penerbangan, melanggar tata tertib dalam
penerbangan, di dalam pesawat udara, selama penerbangan,
mengambil atau merusak peralatan pesawat udara, membahayakan
keselamatan penerbangan, memenuhi unsure pasal 54 huruf c, d,e,
mengganggu ketenteraman, mengoperasikan peralatan elektronika
yang mengganggu navigasi penerbangan, mengakibatkan kerusakan
atau kecelakaan pesawat dan -kerugian harta benda.
l.

Pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi,
mengoperasikan pesawat udara sipil asing, di dalam wilayah Negara
NKRI, tidak memenuhi persyaratan kelaikudaraan.

m. Pasal 419 jo pasal 136 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan baik oleh perorangan
maupun korporasi, melakukan pengangkutan barang khusus dan
barang berbahaya lainnya, mengakibatkan meninggalnya orang.
n. Pasal 421 jo pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan baik oleh perorangan atau
korporasi, berada di daerah tertentu di badar udara, tidak memiliki izin
dari otoritas bandar udara, memenuhi unsur pasal 210 Undang-Undang
Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan baik oleh perorangan atau
korporasi, membuat halangan (obstacle) dan atau melakukan kegiatan

361

lain,

berada

di

kawasan

keselamatan

operasi

Penerbangan,

membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.
o. Pasal 422 jo Pasal 217 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh orang
perorangan atau korporasi, mengoperasikan bandar udara tanpa
memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan,
mengakibatkan

kerugian harta benda seseorang, mengakibatkan

matinya orang.
p. Pasal 424 jo pasal 240 (1)(2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan oleh
perorangan atau korporasi, mengoperasikan Bandar udara secara tidak
bertanggung jawab, menimbulkan kerugian terhadap pengguna jasa
bandar udara dan/atau pihak ketiga, mengakibatkan kematian atau luka
fisik orang, mengakibatkan kerugian, berupa: a. musnah, hilang, atau
rusak peralatan yang dioperasikan; dan/atau b. dampak lingkungan di
sekitar bandar udara, yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar
udara.
q. Pasal 425 Jo. Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, ada perbuatan berupa melaksanakan kegiatan yang
dilakukan orang perorangan WNI dan/atau badan usaha di Bandar
udara, akibat kegiatan tsb, menimbulkan kerusakan pada bangunan
dan/atau fasilitas bandar udara, di dalam Bandar udara wilayah
Indonesia, memenuhi unsur Pasal 241.
r. Pasal 426 Jo. Pasal 247 (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan
atau korporasi, harus ada kegiatan pembangunan Bandar udara
khusus, tanpa ijin menteri, di dalam wilayah Indonesia.
s. Pasal 427 Jo. Pasal 249 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau
korporasi, mengoperasikan Bandar udara khusus, di dalam wilayah
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Indonesia, melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar
negeri, tanpa ijin dari menteri.
t. Pasal 428 Jo. Pasal 250. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau
korporasi, mengoperasikan Bandar Udara Khusus, di dalam wilayah
Indonesia, digunakan untuk kepentingan umum, tanpa ijin menteri,
harus ada kegiatan mengoperasikan Bandar udara khusus, di dalam
wilayah Indonesia, digunakan untuk kepentingan umum, tanpa ijin
menteri perhubungan, mengakibatkan kematian orang.
u. Pasal 431 Jo. Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, ayat(1): ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan
atau

korporasi,

mengggunakan

frekuensi

radio

penerbangan,

perbuatan tersebut tidak untuk kegiatan penerbangan, atau perbuatan
dimaksud mengganggu keselamatan penerbangan, baik secara
langsung ataupun tidak langsung, memenuhi unsur Pasal 306. Ayat (2):
harus ada perbuatan penggunaan frekuensi radio penerbangan,
perbuatan tsb tidak untuk kegiatan penerbangan, perbuatan dimaksud
mengganggu keselamatan penerbangan, baik secara langsung ataupun
tidak langsung, mengakibatkan kematian orang, memenuhi unsur Pasal
306.
v. Pasal 432 Jo. Pasal 334 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan
atau korporasi, akan memasuki daerah keamanan terbatas, tidak
memiliki ijin masuk daerah terbatas, tidak mempunyai tiket pesawat
udara, di dalam Bandar udara wilayah Indonesia.
w. Pasal 433 Jo Pasal 341 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau
korporasi, menempatkan petugas keamanan, dalam penerbangan,
pada pesawat udara niaga berjadwal asing, dari dan ke wilayah
Republik Indonesia, tanpa perjanjian bilateral, dengan pemerintah
Indonesia.
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x. Pasal 434 Jo. Pasal 342 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau
korporasi,

mengoperasikan

pesawat

udara,

kategori

pesawat

transport, tidak memenuhi persyaratan keamanan penerbangan,
mengakibatkan kecelakaan pesawat udara, terdapat kerugian harta
benda, di dalam wilayah Indonesia.
y. Pasal 435 Jo. Pasal 344 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan, ada perbuatan melawan hukum, masuk ke
dalam pesawat udara atau daerah keamanan terbatas Bandar udara
atau wilayah fasilitas aeronautika, perbuatan dimaksud tidak sah,
membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara,
memenuhi unsur Pasal 344 hurup c.
z. Pasal 437 Jo. Pasal 344 hurup e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan, Ayat (1): ada perbuatan melawan hukum,
menyampaikan

informasi

palsu,

membahayakan

keselamatan

penerbangan dan angkutan udara, di dalam wilayah Indonesia,
memenuhi unsur Pasal 344 huruf e. Ayat (2): ada perbuatan melawan
hukum, menyampaikan informasi palsu, membahayakan keselamatan
penerbangan dan angkutan udara, mengakibatkan kecelakaan,
kerugian harta benda, di dalam wilayah Indonesia, memenuhi unsur
Pasal 344 hurup e. Ayat (3): ada perbuatan melawan hukum,
menyampaikan

informasi

palsu,

membahayakan

keselamatan

penerbangan dan angkutan udara, mengakibatkan kematian orang, di
dalam wilayah Indonesia, memenuhi unsur Pasal 344 hurup 3
aa. Pasal 438 Jo. Pasal 354 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, Ayat (1); kapten penerbang sedang bertugas, keadaan
bahaya, indikasi pesawat udara lain keadaan bahaya, dalam
penerbangan,

tidak

memberitahukan,

pelayanan

lalu

lintas

penerbangan, mengakibatkan kecelakaan pesawat udara, kerugian
harta benda, di dalam wilayah. Ayat (2): kapten penerbang sedang
bertugas, keadaan bahaya, indikasi pesawat udara lain keadaan bahaya,
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dalam penerbangan, tidak memberitahukan, pelayanan lalu lintas
penerbangan, mengakibatkan kecelakaan pesawat udara, kematian
orang, di dalam wilayah Indonesia.
bb. Pasal 439 Jo. Pasal 355 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, Ayat (1): Setiap personel pelayanan lalu lintas
penerbangan, sedang bertugas, menerima pemberitahuan atau
mengetahui pesawat udara, keadaan bahaya atau hilang, dalam
penerbangan, tidak segera memberitahu, instansi yang bertanggung
jawab di bidang pencarian dan pertolongan, di dalam wilayah
Indonesia. Ayat (2): Setiap personel pelayanan lalu lintas penerbangan,
sedang bertugas, menerima pemberitahuan atau mengetahui pesawat
udara, keadaan bahaya atau hilang, dalam penerbangan, tidak segera
memberitahu, instansi yang bertanggung jawab di bidang pencarian
dan pertolongan, mengakibatkan kematian orang, di dalam wilayah
Indonesia.
cc. Pasal 440 Jo. Pasal 360 (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan, ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan
atau

korporasi,

perbuatan

merusak,menghilangkan

bukti-bukti,

mengubah letak pesawat udara, mengambil bagian pesawat udara atau
barang lainnya, akibat dari kecelakaan, atau kejadian serius pesawat
udara, di dalam wilayah Indonesia, memenuhi unsur Pasal 360 (1).
dd. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,
Kewenangan terkait dengan penegakkan hukum dilaut, Lembaga
penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: TNIAngkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementrian
Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementrian Kelautan dan Perikanan-Dirjen
PSDKP; Kementrian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan
Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ketujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait
dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki bedasarkan peraturan perUndang-Undangan masing365

masing. Sedangkan lembaga penegak hukum yang tidak memiliki
satgas patroli di laut adalah: Kementrian Pariwisata, Kementrian
Kesehatan, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Kehutanan,
Kementerian

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral,

Badan

Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah.
ee. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
Peran pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan
untuk memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, peran pelabuhan
untuk memberi manfaat bagi Pemda. Peran pelabuhan sebagaimana
pasal 68 pada hakekatnya untuk kepentingan masyarakat, yang
dikelola oleh Pemda, karena pembangunan infrastrukur bagi fasilitas
umum

seharusnya

memang

diperuntukan

untuk

memenuhi

kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karenanya, pasal 114
perlu mempertegas bahwa peran pelabuhan dapat dilakukan dan
dimanfaatkan oleh Pemda, untuk sebesar-besarnya kepentingan
masyarakat pengguna pelabuhan, agar memenuhi asas pengayoman.
ff. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pihak yang Berhak
wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Pemberian ganti kerugian harus didasarkan pada
terpenuhinya nilai keadilan bagi masyarakat yang telah rela melepaskan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penggantian
tanah nilainya dapat lebih tinggi dari NJOP pada umumnya sebagai
bentuk penghargaan terhadap pemilik tanah sehingga tanah tersebut
diserahkan

dengan

kesukarelaan

dengan

penggantian

yang

menguntungkan.
gg. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan,
Modifikasi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat syarat
teknis dan laik jalan masih banyak terjadi sehingga perlu pengawasan.
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hh. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Dalam
pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor masih terdapat banyak
kendala antara lain ketidaklengkapan alat uji bahkan di beberapa unit
pengujian masih menggunakan uji visual atau feeling penguji, Unit
Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTPKB) yang belum
terakreditasi

mencakup

kelembagaan,

infrastruktur,

kurikulum,

kendaraan, pelatihan, dan sarana lainnya, banyak ditemukan pengujian
yang pada satu tempat UPTPKB tidak lulus uji tetapi ketika pindah ke
tempat UPTPKB yang lain dapat lulus uji serta Pendapatan Asli Daerah
(PAD) lebih menjadi target utama dibandingkan aspek keselamatan dan
lingkungan yang relatif kurang mendapat perhatian.
ii. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Dalam
penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bemotor SDM penguji
jumlahnya masih terbatas.
jj. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan,
Masyarakat pengguna jasa banyak ynag tidka mengetahui prosedur uji
berkala sehingga membuka celah pada praktek jasa percaloan untuk
mempermudah urusan.
kk. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan,
Masyarakat banyak yang belum memeiliki kesadaran terhadap aspek
keselamatann dan pengurangan polisi udara terkait uji berkala
sehingga banyak yang enggan melakukan uji berkala, disamping juga
karena lemahnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran.
ll. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan,
Peraturan Pemerintah ini belum mengatur terkait penyelenggaraan
angkutan umum berbasis aplikasi teknologi (angkutan online) yang
sedang berkembang saat ini.
mm. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,
ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan,
penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas,
pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat
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udara, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan
oleh pesawat udara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah terbaru yang
mengatur hal tersebut. Saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur
hal tersebut masih diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
nn. Bab XI Kebandarudaraan Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, Ketentuan pengaturan tentang Kebandarudaraan masih
diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001. Peraturan
Pemerintah tersebut perlu banyak diubah sehubungan dengan adanya
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 dan perkembangan dinamika
kebandarudaraan.
oo. Peraturan Menteri Perhubungan No 83 Tahun Tahun 2010 tentang
Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi, dalam melaksanakan
kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk penyediaan
infrastruktur penyerapan tenaga kerjanya menurun. Hal ini disebabkan
banyaknya pekerja pekerja asing yang menjadi tenaga kerja kasar di
proyek infrastruktur tersebut, karena dalam kesepakatan proyek
kerjasama tersebut termasuk diikutsertakannya tenaga kerja pihak
yang bekerjasama (asing) dalam rangka kemudahan dan kelancaran
investasinya.
B. SARAN
1. Terkait dengan dimensi ketepatan jenis, hierarki dan maeri muatan Peraturan
perUndang-Undangan:
-

Ada 2 (dua) peraturan menteri yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 15 Tahun 2010 Tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda
Tahun 2010 – 2030 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun
2010 Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun
2010 – 2030, yang perlu diganti, substansi cetak biru seharusnya dituangkan
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dalam bentuk Peraturan presiden dikarenakan pengaplikasikan Peraturan
menteri ini memiliki keterkaitan dengan lembaga lain.
2. Perlu merevisi Peraturan perUndang-Undangan yang belum memenuhi dimensi
kejelasan rumusan dengan memenuhi variable kesesuaian sistematika dan teknik
penyusunan Peraturan perUndang-Undangan dan penggunaan bahasa, istilah,
kata yang tepat, jelas, tegas, konsisten, dan tidak multitafsir. Peraturan
PerUndang-Undangan yang perlu direvisi tersebut adalah:
a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu Pasal 2, 3, 4.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yaitu Pasal 18
Pasal 18 huruf d, Pasal 25 huruf d, Pasal 33 ayat 3, Pasal 46 ayat 1, Pasal 50 ayat
1, Pasal 67 ayat 4, Pasal 70 ayat 2, Pasal 81, Pasal 94 ayat 1, Pasal 102 ayat 1,
Pasal 122 dan Pasal 123, Pasal 130, Pasal 153, Pasal 162, Pasal 186 ayat 3.
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu Pasal
3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 17.
d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu : Pasal
2, Pasal 3, Pasal 7 ayat 3, Pasal 10 ayat 7, Pasal 11 ayat 6, Pasal 57, Pasal 61 s/d
64, Bab XI Ketentuan Pidana Pasal 69 s/d 75.
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu : Pasal 2, Pasal
3, Pasal 4, Pasal 225.
f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yaitu: Pasal 1 s/d
3, Pasal 4, Pasal 225.
g. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara, yaitu: Pasal 2,
Pasal 3 s/d 5, Pasal 7, Pasal 10 ayat 1 huruf b dan ayat 3, Pasal 19 ayat 3, Pasal 22.
h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan
Jalan, yaitu : Pasal 10 dan 11, Pasal 22 ayat 7, Pasal 26 ayat 2, Pasal 27, Pasal 29
ayat 4, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1, Pasal 35, Pasal 41 ayat 2, Pasal 50 ayat 2
huruf a dan Pasal 51, Pasal 67 ayat 1, Pasal 68 ayat 5, Pasal 76 ayat 3, Pasal 76
ayat 4, Pasal 78 ayat 4, Pasal 99 ayat 2 huruf a, Pasal 108, Pasal 133 ayat 1, Pasal
133 ayat 3, Pasal 139 ayat 4, Pasal 147 ayat 2, Pasal 151 huruf b dan d, Pasal 166
ayat 2 huruf c, Pasal 167 ayat 1 huruf d, Pasal 174 ayat 2, Pasal 192 ayat 1, Pasal
195 ayat 3, Pasal 196.
369

i.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 41.

j.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:
Pasal 2, Pasal 12.

k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu: Pasal 2, Pasal
3, Pasal 4.
l.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu: Pasal 2,
Pasal 3.

m. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 tentang Angkutan Udara, yaitu: Pasal 1.
n. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, yaitu:
Pasal 1.
o. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang
Transportasi, yaitu: Pasal 1, Pasal 1.
p. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Yaitu: Pasal
175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181.
q. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan Jalan, yaitu:
Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 50, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124 9ubah).
r. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi, yaitu: Pasal Pasal 8 ayat 1, Pasal 8 ayat 2 huruf a dan b, Pasal 12 ayat
2 huruf a dan b, Pasal 13 A.
s. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu: Pasal
Pasal 63 ayat 1,2,3,4,5.
t. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Yaitu: Pasal
116, Pasal 117A ayat 1, Pasal 123B, Pasal 117A ayat 1.
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u. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, yaitu: Pasal 120, Pasal 121, Pasal 116.
v. Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, yaitu: Pasal 121A, Pasal 47, Pasal 121.
w. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 15 tahun 2010 tentang Cetak Biru
Transportasi Antar moda/Multimoda Tahun 2010-1030.
x. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 tahun 2010 tentang Panduan
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Transportasi.
3. Perlu merevisi Peraturan perUndang-Undangan yang belum memenuhi asas
materiil yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu: Pasal 4, Pasal 51,
Pasal 59, Pasal 61.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yaitu: Pasal 1
angka 14, Pasal 130.
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal, yaitu: Pasal 3,
Pasal 4 ayat 2, Pasal 6, Psal 7, Pasal 8, belum ada pasal yang mencerminkan
ketertiban dan kepastian hukum.
d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu: Pasal
10 ayat 4.
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu: Pasal 28,
Pasal 29, Pasal 54, Pasal 114.
f. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Yaitu: Pasal 6
ayat 1, Pasal 15 ayat 1, Pasal 15 ayat 1.
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yaitu: Pasal 29
ayat 1 dan 2.
h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, yaitu: Pasal 59, Pasal 61, belum ada pasal yang mencerminkan
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kenusantaraan, belum ada pasal yang mencerminkan ketertiban dan kepastian
hukum.
i.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu: Pasal 5.

j.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:
Pasal 27, Pasal 249-251 kecuali butir ketentuan/frasa yang telah dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi).

k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu: Pasal 3 huruf f
dan h, Pasal 27.
l.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Perkeretaapian, yaitu: Pasal 2 ayat 1 dan 2, Pasal 3 ayat 1 dan 2, Pasal 309, Pasal
306.

m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda,
yaitu: Pasal 13.
n. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan,
yaitu: Pasal 206a.
o. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yaitu: Pasal
64, 66, 67, 72.
p. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yaitu:
Pasal 52, Pasal 60.
q. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, yaitu: pasal 13.
r. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu: Pasal
8, Pasal 11 ayat 2, Pasal 14, Pasal 39, Pasal 46 ayat 2, Pasal 46 ayat 4, Pasal 47
ayat 2, Pasal 49 ayat 4, Pasal 49 ayat 4, Pasal 51 ayat 3, Pasal 69, Pasal 76, Pasal
76 ayat 4, Pasal 112, Pasal 112 ayat 4.
s. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Panduan
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
372

Infrastruktur Transportasi, yaitu: diubah, karena belum terpenuhinya asas
kenusantaraan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

4. Perlu Merevisi Peraturan perUndang-Undangan yang berpotensi tumpang tindih
dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan perUndang-Undangan
baik dari sisi kewenangan, kewajiban, perlindungan, maupun penegakan hukum
yaitu:
1). Kewenangan
-

Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan jalan dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 26 tahun 2017.

-

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api cepat Antara Jakarta
dan Bandung dengan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

-

Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dengan Pasal 7 ayat (3) Permenhub Nomor 26
Tahun 2017.

-

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api cepat Antara Jakarta
dan Bandung dengan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

-

Pasal

13 Peraturan

Pemerintah

Nomor

70 Tahun

2001

tentang

Kebandarudaraan dengan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009
tentang Penerbangan.
-

Pasal 18 Peraturan Pemerintah

Nomor 70 Tahun 2001

tentang

Kebandarudaraan dengan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan.
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-

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya
Manusia Di Bidang Transportasi dengan Pasal 384 Undang-Undang Nomor 1
tahun 2009 tentang Penerbangan.

2). Kewajiban
-

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2015 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api cepat Antara Jakarta
dan Bandung dengan Pasal 25 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

-

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan
Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

-

Pasal 138, 139, 158 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dengan Pasal 139 (4) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

-

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan
Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terkait
dengan lembaga.

3). Penegakan Hukum
-

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan, terkait penegakan
hukum dilaut.

-

Pasal 29 huruf (a) angka 7; Pasal 75 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan KUH Perdata, ada potensi Pasal
79 melanggar prinsip hukum perdata.
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4). Perlindungan
-

Pasal

8

Peraturan

Pemerintah

Nomor

70

Tahun

2001

tentang

Kebandarudaraan dengan Pasal 199 dan 201 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan.
5). Perbedaan Definisi/Konsep
-

-

-

-

-

-

-

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan
Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan
Jalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Ketenagakerjaan terkait dengan jumlah jam kerja.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan
Jalan
dengan
Surat
Edaran
Dirjen.
Perhubungan
Laut
NomorUM.003/5/10/DK-16 tentang Standar Keselamatan Pengangkutan
Kendaraan Pada kapal Penumpang R0-Ro.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan
Angkutan Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan terkait dengan peran masyarakat.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan
Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan
Jalan dengan SE Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
UM.003/5/10/DK 16 tentang Standar Keselamatan, terkait dengan standar
tinggi Truk.

5. Perlu merevisi Peraturan perUndang-Undangan yang tidak efektif dari sisi
implementasinya baik di tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden maupun Peraturan Menteri, diantaranya:
a. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, perlu
dibuat Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut yang disesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.
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b. Pasal 364 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, Perlu dibuat pengaturan baru
terhadap organisasi MPP terkait dengan tugas dan kewenangan serta personalia
dari MPP itu sendiri.
c. Pasal 401 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang
Penerbangan, Perlu kejelasan adanya konsep”memasuki” sampai sejauh mana
dan pembatasan wilayah yang jelas ttg kawasan udara terlarang didalam
wilayah udara Indonesia
d. Pasal 402 jo Pasal 7 (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, Perlu adanya adanya konsep”memasuki” sampai sejauh mana
dan pembatasan wilayah yang jelas tentang kawasan udara terbatas didalam
wilayah udara indonesia
e. Pasal 403 jo Psl 19 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, Pelaku tindak pidana dalam pasal 403 ini lebih luas dari pelaku
sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 (1), memperhatikan Prosedur dan
Tata Cara pengajuan dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat
f. Pasal 405 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan,

Harus

dijelaskan

mengenai

konsep

Pengaburan

tanda

pendaftaran, kebangsaaan dan bendera tersebut dilakukan terhadap kondisi
fisik (pesawat udara) atau non fisik (dokumen pesawat udara).
g. Pasal 406 jo Psl 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan,
perlu di defenisikan mengenai “kerugian harta benda” itu meliputi apa saja? Demikian pula dengan konsep “kematian”, apakah didalamnya memuat
pengertian jika perbuatan itu hanya menimbulkan luka-luka, cacat tetap?
h. Pasal 407 jo Psl 41 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, Jika akan diatur lebih lanjut harus ada konsistensi istilah tentang
pelaku tindak pidana anatar pasal 407 dengan 41 (2) huruf a.
i.

Pasal 409 jo Psl 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, Perlu diperjelas Lembaga mana yang berhak memberikan lisence
atau sertifikat

j.

Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, unsur
dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan
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dibelakangnya dan harus dibuktikan. Oleh karena unsure materiil ini harus
dilengakapi dengan kelengkapan formil pembuktian oleh PPNS, bahwa
perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kesengajaan (opzettelijk). Perlu
dijelaskan yang dimaksud dengan penduduk (WNI dan WNA) serta batasan
harta benda apa saja? konsep mengenai menganggu keamanan dan ketertiban.
k. Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Perlu
diperjelas konsep di dalam pesawat (pada saat apa?) dan selama penerbangan:
apakah transit, pendaratan darurat dll. Apakah sama antara Konsep “selama
penerbangan” dan “dalam penerbangan” -perlu adanya standart tata tertib
penerbangan. Pasal 412 belum mengatur tentang pelanggaran terhadap
perbuatan asusila sebagai mana dimaksud pasal 54 huruf d, sementara
perbuatan lainnya telah diatur mengenai sanksinya di dalam Pasal 412. Perlu
diperjelas konsep tentang ketentraman perlu diperjelas karena hal ini
menyangkat masalah rasa, psikis. kategori peralatan elektronik yang dapat
menganggu navigasi adalah dalam kategori

portable electronic device,

termasuk hand phone, laptop, tablet, computer, remote control, camera, radio
dan perangkat portable lainnya -perlu dipertegas defenisi rusak.
l.

Pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu
diperhatikan prosedur dan persyaratan kelaikan yang ada

m. Pasal 419 jo pasal 136 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, Perlu diperhatikan pengaturan dan jenis barang khusus dan
barang berbahaya yang diatur oleh regulasi penerbangan -perlu ada tambahan
sanksi denda terhadap pelaku kejahatan pasal 419 alasannya karena sampai
menyebabkan matinya orang dan mencemari lingkungan
n. Pasal 421 jo pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, Perlu diperjelas konsep “BERADA” serta diperjelas konsep
“HALANGAN” serta “KEGIATAN LAINNYA.
o. Pasal 422 jo Pasal 217 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, sebagaimana juga yang berlaku pada pasal 411, maka unsur
materril perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ini harus dilengkapi dengan
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kelengkapan formil oleh penyidik yang mana perbuatan dengan itu harus
dibuktikan dengan adanya bukti akibat yang ditimbulkan.
p. Pasal 424 jo pasal 240 (1)(2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan, perlu di perinci yang dimaksud dengan PENGGUNA JASA
BANDARA dan Yang dimaksud dengan “PIHAK KETIGA”. Perlu diperjelas konsep
: musnah, hilang atau rusak
q. Pasal 425 Jo. Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Penerbangan, sebaikinya pasal diberlakukan juga untuk WNA. Sebaiknya
menerapkan sanksi alternatif (dan/atau) karena tidak ada korban jiwa. Perlu
kejelasan ttg badan usaha yg dimaksud pasal ini (non badan hukum dan/atau
badan hukum, spt: PMDN, PMA, dan/atau Joint Venture). Perlu kejelasan konsep
ttg dalam Bandar udara.
r. Pasal 426 Jo. Pasal 247 (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, sebaiknya konsep ttg Bandar udara khusus diperjelas. -Sebaiknya
dikaitkan juga dgn Pasal 247 (2) dan/atau (3) sbg tuntutan alternatif, jk ada
pembangunan bandar udara khusus yang memperoleh ijin menteri, tetapi dalam
pelaksanaan tidak memenuhi persyaratan yg terdapat pada Pasal 247 (2)
dan/atau (3) tersebut.
s. Pasal 427 Jo. Pasal 249 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, konsep orang disini harus diperjelas: apakah WNI atau termasuk
WNA.
t. Pasal 428 Jo. Pasal 250. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, sebaiknya konsep ttg kepentingan umum, harus dijelaskan.
Bagaimana jika hanya mengakibatkan kerugian harta benda atau luka-luka saja
u. Pasal 431 Jo. Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, sebaiknya konsep ttg frekuensi radio, diperjelas.
v. Pasal 432 Jo. Pasal 334 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, sebaiknya konsep kata “akan”, kendaraan, kargo, dan pos, perlu
diperjelas. Konsep tentang daerah terbatas, harus diperjelas.
w. Pasal 433 Jo Pasal 341 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, sebaiknya konsep “dalam pnerbangan”, perlu diperjelas.
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x. Pasal 434 Jo. Pasal 342 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, sebaiknya konsep tentang transpor, dan kecelakaan pesawat
udara diperjelas.
y. Pasal 435 Jo. Pasal 344 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, sebaiknya konsep tentang “perbuatan melawan hukum, dalam
pesawat udara, aeronautika, dan tidak sah”, perlu diperjelas.
z. Pasal 437 Jo. Pasal 344 hurup e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, konsep tentang informasi palsu perlu diperjelas.
aa. Pasal 438 Jo. Pasal 354 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, sebaiknya konsep tentang “keadaan bahaya”, dan “indikasi”,
perlu diperjelas.
bb. Pasal 439 Jo. Pasal 355 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, konsep tentang keadaan bahaya dan hilang, perlu diperjelas.
cc. Pasal 440 Jo. Pasal 360 (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, konsep tentang “kejadian serius”, perlu diperjelas.
dd. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, perlu ada
pengawasan yang ketat dari aparat. Perlu segera dipenuhi infrastruktur yang
dibutuhkan dlaam melakukan uji kendaraan bermotor dengan memperbanyak
unit-unit pelaksna uji kendaraan bermotor yang berkompeten (bersertifikasi).
Perlu dilakukan pelatihan bagi SDM penguji. Perlu dilakukan sosialisasi terkait
prosedur dalam melaksankan uji kendaraan bermotor. Memberikan pemahaman
dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keselamatan dan
kesehatan bagi masyarakat.
ee. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan,
Melakukan revisi pengaturan penyelenggaraan angkutan umum berbasi aplikasi
teknologi dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta
peraturan pelaksanannya.
ff. Bab XI Kebandarudaraan Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,
Perlu dibuat Peraturan Pemerintah baru yang mengatur kebandarudaraan yang
disesuaikan

dengan

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2009

tentang

Penerbangan.
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gg. Peraturan Menteri Perhubungan No 83 Tahun Tahun 2010 tentang Panduan
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Transportasi, Kesepakatan kerja sama yang dilakukan dalam
pembangunan infrastruktur tidak termasuk pekerja.
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