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KATA PENGANTAR
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat
Allah SWT Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga
Laporan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam
Rangka Pemerataan Pembangunan Antarwilayah Terutama Kawasan
Timur Indonesia dapat diselesaikan.
Pemerataan Pembangunan Antarwilayah Terutama Kawasan
Timur Indonesia merupakan salah satu agenda prioritas dalam
RPJMN 2015-2019. Agenda ini masuk dalam agenda Nawacita yang
ke tiga dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara
Kesatuan dengan sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya
akses pangan.
Pilihan

prioritas

untuk

mengangkat

ini

di

antaranya

disebabkan karena terkonsentrasinya pembangunan di daerah pusat
khususnya di Ibukota dan sekitarnya, ketiadaan keberpihakan
terhadap

percepatan

pembangunan

daerah

tertinggal,

masih

lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan
pembangunan daerah tertinggal, belum optimalnya kebijakan yang
afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal, masih
rendahnya

sumberdaya

manusia

dan

tingkat

kesejahteraan

masyarakat di daerah tertinggal, terbatasnya ketersediaan sarana
dan parasarana publik dasar di daerah tertinggal, rendahnya
produktivitas

masyarakat

di

daerah

tertinggal,

kurangnya

aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan
wilayah, belum adannya isentif terhadap sektor swasta dan pelaku
usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.
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Sasaran pembangunan dimensi pemerataan salah satunya
adalah meningkatkan cakupan layanan dasar di mana akses pangan
menjadi salah satu poin sasaran. Dalam rangka pelaksanaan agenda
tersebut, penguatan pembangunan hukum memiliki peran penting
untuk memastikan semua berjalan pada relnya. Pembangunan
hukum, haruslah dilihat secara holistik sebagai upaya sadar,
sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju,
sejahtera, aman, dan tenteram di dalam bingkai dan landasan
hukum yang adil dan pasti. Proses pembangunan hukum berkaitan
erat

dengan

(i)

proses

pembentukan

hukum

atau

perangkat

peraturan perundang-undangan (law making process), (ii) proses
pelaksanaan dan penegakan (law enforcement), dan (iii) proses
pembinaan dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat yang
memungkinkan

hukum

dan

sistem

hukum

yang

dibangun

memperoleh dukungan sosial dalam arti luas (legal awareness) di
mana di dalamnya mengandung unsur evaluasi secara kualitatif dan
kuantitatif terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
Guna mencapai tujuan di atas, BPHN memandang perlu
melakukan

analisis

perundang-undangan

dan

evaluasi

terkait

agar

hukum

terhadap

pemerataan

peraturan

pembangunan

antarwilayah Kawasan Timur dilaksanakan sesuai dengan arah
kebijakan pembangunan sebagaimana tergambar dalam RPJMN
2015-2019. Hasil analisis dan evaluasi ini berupa rekomendasi
terhadap status peraturan perundang-undangan yang ada, apakah
perlu:

(1)

perubahan;

(2)

penggantian

(dicabut);

atau

(3)

dipertahankan. Secara tersistem, rekomendasi hasil analisis dan
evaluasi hukum menjadi dasar penyusunan Dokumen Pembangunan
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Hukum Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka Regulasi dalam
RPJMN, dan juga merupakan masukan terhadap perencanaan
pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam
Program Legislasi Nasional, serta bahan evaluasi hukum yang
terukur, terarah, dan mudah digunakan oleh Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian baik di pusat maupun di daerah
sehingga

dapat

meningkatkan

kualitas

peraturan

perundang-

undangan di Indonesia.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas
masukan

dan

khususnya

sarannya

kepada

baik

para

tertulis

narasumber

maupun
yang

tidak

telah

tertulis,

memberikan

sumbangan pemikirannya kepada Kelompok Kerja yang menyusun
analisis dan evaluasi hukum ini.
Semoga

laporan

akhir

ini

dapat

menjadi

bahan

untuk

pembangunan hukum di bidang penyelenggaraan pemerataaan
pangan.

Jakarta,

Desember 2016

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional,

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

A. Latar Belakang
Hakikat

pembangunan

nasional

sebagai

pengamalan

Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan
Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan
nasional.

Upaya

memajukan

kesejahteraan

umum

dan

mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila
diarahkan pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Amanat Pancasila dan UUD 1945 mengarahkan agar
pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air
dan tidak hanya untuk suatu wilayah tertentu saja, atau
golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh
masyarakat

dan

wilayah

di

Indonesia

secara

merata.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pemerataan

pembangunan

yang

merupakan

amanah

Pancasila pada sila kelima, dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (2)
UUD 1945 yang berbunyi Cabang-cabang produksi yang penting
bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh Negara. Selanjutnya disambung dengan Pasal 33
ayat (3) yang menentukan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam
yang

terkandung

di

dalamnya

dikuasai

oleh

Negara

dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
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Mewujudkan kesejahteraan sebagaimana dimuat dalam
Pasal 33 UUD 1945 bukanlah hal yang mudah, karena faktanya
pembangunan yang dilaksanakan belum secara keseluruhan
berkelanjutan. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan akan
menjawab dan membantu merealisasikan amanah kesejahteraan.
Pemerintah juga sering dihadapkan pada permasalahan
dalam mendistribusikan keadilan kepada masyarakat, baik dalam
memperoleh kesempatan dan mendapatkan hasil pembangunan.
Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia telah menetapkan
tujuan pembentukan Negara yang

kemudian menjadi arah

pembangunan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tujuan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
memajukan
bangsa;

kesejahteraan

dan

ikut

umum;

mencerdaskan

melaksanakan

ketertiban

kehidupan

dunia

yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial. Atas dasar hal tersebut, maka setiap sektor pembangunan
tentunya bermula dari tujuan di atas.
Dalam Agenda Pembangunan Nasional RPJPN 2015-2019,
disebutkan

bahwa

Pemerataan

Pembangunan

Antarwilayah

Terutama KTI (Kawasan Timur Indonesia) merupakan agenda
prioritas ke tiga yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran
dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka
Negara

Kesatuan.

Tantangan

utama

pembangunan

wilayah

nasional adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah,
khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat
Indonesia (KBI) dan KTI.
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Berdasarkan RPJMN, Pembangunan Nasional 2015-2019
diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang antara lain
mencakup
wilayah

dimensi

dan

pemerataan

antarwilayah.

dan

Sasaran

dimensi

pembangunan

pembangunan

dimensi

pemerataan salah satunya adalah meningkatkan cakupan layanan
dasar di mana akses pangan bernutrisi menjadi salah satu poin
sasaran.
Dalam Agenda Pembangunan Wilayah Nasional tahun 20152019 disebutkan bahwa isu utama arah pembangunan wilayah
nasional adalah masih besarnya kesenjanganan antarwilayah,
khususnya kesenjangan pembangunan antar Kawasan Barat
Indonesia (KBI) dan KTI (KTI). Hal ini tercermin salah satunya dari
kontribusi PDRB1 (Produk Domestik Nasional Bruto) Kawasan
Barat Indonesia (KBI) yang selama 30 tahun (1983-2013) sangat
dominan dan tidak penah berkurang dari 80%, sedangkan peran
KTI hanya 20%. Keterbatasan PDRB di wilayah KTI ini berdampak
pada terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana di wilayah
tersebut. Kesenjangan pembangunan antarwilayah dalam jangka
panjang dapat memberikan dampak pada kehidupan sosial
masyarakat.
Oleh karena itu, tidaklah heran kalau kabupaten di KTI
banyak ditemui wilayah dalam kategori rawan pangan/rentan

1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator makro menunjukkan kemampuan
sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah atau juga menunjukkan pendapatan yang
memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu daerah. Semakin tinggi nilai PDRB
menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi semakin besar dan peluang pemanfaatannya untuk
penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah tersebut juga semakin besar.
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pangan seperti terdapat dalam peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan (FSVA –Food Security and Vulnerability Atlas) 2015.2
Masih banyak kabupaten terutama di wilayah KTI (KTI)
termasuk wilayah rawan pangan atau rentan pangan. Beberapa
indikator dalam MDGs terkait akses pangan juga belum dapat
sesuai dengan target. Angka kemiskinan dan rawan pangan
memang menurun dari tahun ke tahun, namun penurunannya
melambat dan belum mampu memenuhi target MDGs.
Indonesia dengan wilayah yang luas berupa daratan dan
lautan, menghadapi keterbatasan pembangunan sarana dan
prasarana terutama berupa transportasi dari dan ke wilayah
KTI, sehingga harga pangan yang harus didatangkan dari
wilayah

lain

menjadi

sangat

mahal.

Dari

segi

perkembangannya, daerah-daerah di wilayah KTI tersebut tidak
mengalami kemajuan yang sama karena perbedaan sumbersumber yang dimiliki serta adanya kecenderungan investor
memilih daerah perkotaan yang telah memiliki fasilitas seperti
sarana

prasarana

perhubungan,

jaringan

listrik

dan

telekomunikasi, perbankan dan sumber daya manusia yang
terampil.
Wilayah Indonesia yang sangat luas dan sebagian berupa
pulau-pulau baik pulau besar maupun pulau kecil juga
menjadi penyebab terisolasinya beberapa wilayah dari pusatpusat kegiatan ekonomi seperti daerah perbatasan, pulaupulau kecil, pesisir dan daerah pedalaman. Pada wilayah ini,
2

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2015 (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) telah
mengidentifikasi kabupaten-kabupaten yang paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi, dan
apa yang menjadi penyebab kerentanannya. Peta ini merupakan tool penting bagi pembuat kebijakan
dalam menentukan dan merekomendasikan bagaimana meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.
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konektivitas antara pulau atau antar daerah pedalaman harus
dilalui dengan transportasi laut, sehingga untuk pangan yang
harus didatangkan dari luar pulau akan menghadapi kendala
apabila keadaan cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan
pelayaran. Di sisi lain, sarana transportasi laut juga masih
terbatas. Isu kurangnya konektivitas memberikan dampak
gangguan terhadap pasokan pangan di wilayah tersebut pada
waktu-waktu tertentu dengan harga yang relatif mahal.
Karakteristik KTI sebagai daerah kepulauan mempunyai
potensi

ekonomi

sumber

daya

alam,

teknologi

lokal,

kelembagaan sosial, dan nilai budaya. Karakteristik sebaran
distribusi sumber daya, sebaran demografi dan geografis KTI
merupakan tantangan bagi upaya percepatan pembangunan
dan pemerataan pembangunan antarwilayah terutama KTI
khususnya terhadap akses pangan.
Mengingat

luasnya

cakupan

isu

strategis

tersebut,

untuk tahun 2016 Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam
Rangka Pemerataan Pembangunan Antarwilayah Terutama KTI
hanya difokuskan terhadap dalam kaitannya dengan akses
pangan khususnya regulasi yang terkait dengan kemampuan
negara mewujudkan kesejahteraan sosial.
Kesulitan

untuk

meningkatkan

sejumlah

komoditi

unggulan pertanian, sistem cadangan dan distribusi serta
rantai pasokan dan logistik nasional yang belum efisien,
mahalnya

ongkos

transportasi,

sering

ditemuinya

kasus

kekurangan produksi di sejumlah daerah, dan masalah
stabilitas harga, adalah sedikit contoh masalah ketersediaan
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pangan yang dihadapi masyarakat yang terkait erat dengan
kemampuannya memperoleh cukup pangan.
Pengertian Pangan berdasarkan Undang-Undang No. 18
Tahun 2012 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,
peternakan, perairan, dan air, baik diolah maupun tidak diolah
yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan
baku pangan, dan bahal lainnya yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau
minuman.
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang
paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak
asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas.
Untuk

mewujudkan

sumber

daya

manusia

yang

berkualitas, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan,
keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang
cukup, aman, bermutu, bergizi seimbang, baik pada tingkat
nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di
seluruh wilayah Negara Indonesia sepanjang waktu dengan
memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara
adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan
pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.
Tujuan

penyelenggaraan

pangan

salah

satunya

bertujuan untuk mempermudah atau meningkatkan akses

10

pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan
dan gizi.
Kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam
negeri, cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua
sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Untuk mewujudkan tersedianya pangan hasil produksi
dalam negeri dilakukan dengan:
1. Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada
sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
2. Mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
3. Mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk
produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan
penyimpanan pangan;
4. Membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana
produksi pangan;
5. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
6. Membangun kawasan sentra produksi pangan.
Untuk

menyediakan

ketersediaan

pangan

melalui

produksi dalam negeri, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat pengembangkan potensi produksi pangan, yang
meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sumber daya manusia;
Sumber daya alam;
Sumber pendanaan;
Iptek;
Sarana dan prasarana pangan; dan
Kelembagaan pangan.
Salah satu solusi maksimalisasi upaya pemerataan
pembangunan antarwilayah terutama KTI adalah melalui
pembenahan regulasi yang ada, terutama terkait akses pangan
masyarakat, disebabkan banyaknya peraturan perundang-
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undangan belum mendukung menjamin kesejahteraan sosial
disertai perubahan pemikiran, penyediaan anggaran, serta
penyusunan sistem yang meliputi semua aspek.
B. Permasalahan
1. Bagaimana kesesuaian prinsip NKRI, Berkelanjutan, Keadilan,
Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi serta
indikatornya terhadap peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan akses pangan terutama dalam hal mewujudkan
pemerataannya?
2. Bagaimana potensi tumpang tindih kewenangan, hak dan
kewajiban, perlindungan dan penegakan hukum atas peraturan
perundang-undangan

terkait

pemerataan

pembangunan

antarwilayah tertutama KTI fokus akses pangan?
3. Bagaimana kendala dan/atau efektivitas peraturan perundangundangan

terkait

pemerataan

pembangunan

antarwilayah

tertutama KTI fokus akses pangan?
4. Bagaimana

rekomendasi

yang

diberikan

dalam

rangka

meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan terkait
pemerataan pembangunan antarwilayah tertutama KTI fokus
akses pangan?
C. Tujuan Kegiatan
Analisis

dan

evaluasi

hukum

dalam

rangka

pemerataan

pembangunan antarwilayah tertutama KTI fokus akses pangan ini
bertujuan:
1. Mengetahui kesesuaian prinsip NKRI, Berkelanjutan, Keadilan,
Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi serta
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indikatornya terhadap peraturan perundang-undangan yang
terkait

dengan

pemerataan

pembangunan

antarwilayah

tertutama KTI fokus akses pangan;
2. Mengetahui potensi tumpang tindih kewenangan, hak dan
kewajiban,

perlindungan

dan

penegakan

hukum

atas

pemerataan pembangunan antarwilayah tertutama KTI fokus
akses pangan;
3. Mengetahui kendala dan/atau efektivitas peraturan perundangundangan

yang

terkait

dengan

pemerataan

pembangunan

antarwilayah tertutama KTI fokus akses pangan;
4. Menyusun rekomendasi yang akan diberikan dalam rangka
pemerataan pembangunan antarwilayah tertutama KTI fokus
akses pangan.
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi
Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan terhadap peraturan
perundang-undangan terkait dengan peningkatan kedaulatan pangan
berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri.
Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan obyek analisis
dan evaluasikan hukum yaitu:
1. Undang-Undang
1.

Undang-Undang

No.

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah
2.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

3.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
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4.

Undang-Undang

No.

3

Tahun

2014

tentang

No.

25

Tahun

1992

tentang

Perindustrian
5.

Undang-Undang
Perkoperasian

6.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang

7.

Undang-Undang

No.

11

Tahun

2009

tentang

No.

41

Tahun

1999

tentang

No.

39

Tahun

2014

tentang

No.

25

Tahun

2007

tentang

Kesejahteraan Sosial
8.

Undang-Undang
Kehutanan

9.

Undang-Undang
Perkebunan

10.

Undang-Undang

Penanaman Modal
11.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Peraturan Pemerintah
1. Peraturan

Pemerintah

No.

28

Tahun

2004

tentang

Tahun

2007

tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
2. Peraturan
Pembagian

Pemerintah
Urusan

No.

38

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemda Prov. dan Pemda Kab.
3. Peraturan

Pemerintah

No.

17

Tahun

2015

tentang

18

Tahun

2016

tentang

Ketahanan Pangan dan Gizi
4. Peraturan

Pemerintah

No.

Perangkat Daerah
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5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tentang
Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata
Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta
Pemanfaatan Hutan
6. Peraturan

Pemerintah

No.

13

Tahun

2016

tentang

Perusahaan Umum Bulog
3. Peraturan Presiden
1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan
Ketahanan Pangan
E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum
Analisis

dan

evaluasi

hukum

dalam

rangka

peningkatan

kedaulatan pangan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis
normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka dengan
menelaah
undangan

data

sekunder,

atau

dokumen

yaitu

berupa

hukum

Peraturan

lainnya,

hasil

perundangpenelitian,

pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah
yang diidentifikasi.
Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan
dengan menggunakan studi kepustakaan, yang sumber datanya
diperoleh dari:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat

berupa

UUD

NRI

Tahun

1945,

peraturan

perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi serta
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dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan akses
pangan.
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
kedaulatan pangan.
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 dilaksanakan Diskusi Publik
di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam rangka mempertajam
analisis.
Instrumen Analisis dan Evaluasi empiris berupa matriks masalahmasalah yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan dan aspek budaya hukum.
Analisis dan evaluasi hukum

ini

menggunakan beberapa

dimensi penilaian, yaitu: 1) penilaian ketentuan pasal berdasarkan
kesesuaian

asas

peraturan

perundang-undangan;

2)

penilaian

berdasarkan potensi disharmoni, baik antar peraturan perundangundangan, maupun antar pasal dalam satu peraturan perundangundangan; dan 3) penilaian berdasarkan efektivitas implementasi
peraturan perundang-undangan.
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Analisis

dan

evaluasi

hukum

ini

menggunakan

metode

gabungan dari metode hukum yang empiris dan normatif.3 Analisis
dan

evaluasi

ini

bersifat

deskriptif

analitis

yakni

akan

menggambarkan secara keseluruhan obyek yang dianalisis dan
dievaluasi secara sistematis dengan menganalisis data-data yang
diperoleh. Dalam analisis dan evaluasi ini digunakan bahan pustaka
yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Data
sekunder mencakup: 4
1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait;
2. Putusan

Mahkamah

Konstitusi

mengenai

hasil

pengujian

3. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian

peraturan

Undang-Undang yang terkait;
perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang terkait;
4. Perjanjian internasional yang terkait;
5. Hasil seminar, lokakarya, focus group discussion, diskusi publik;
6. Hasil penelitian dan kajian;
7. Kebijakan pemerintah; dan
8. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari media cetak
dan media elektronik.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melakukan
analisis dan evaluasi hukum adalah sebagai berikut:
1. Inventarisasi
3
4

Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.13-15.
Bandingkan dengan Soeryono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas
Indonesia Press, 1982), hlm.52.

17

Setiap melakukan analisis dan evaluasi hukum harus diawali
dengan

menginventarisasi

peraturan

perundang-undangan,

terutama untuk jenis Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
2. Penilaian
Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah
melakukan penilaian dengan menggunakan tiga dimensi, meliputi:
a. Kesesuaian Antara Norma dengan Prinsip dan Indikator
Analisis dan Evaluasi.
Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa norma
atau ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud
sudah sesuai dengan prinsip dan normative yang ditentukan.
Definisi

mengenai

prinsip,

kriteria

dan

normative

yang

digunakan di sini mengacu dan memodifikasi definisi yang
digunakan oleh CIFOR untuk penilaian pengelolaan hutan
berkelanjutan (CIFOR, 1999).5 Prinsip adalah nilai fundamental
sebagai basis bagi perumusan norma, dan rujukan tindakan
dalam penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
alam.

Prinsip

memberikan

justifikasi

bagi

kriteria

dan

ormative.
Sedangkan normative adalah normativ atau komponen
dari kualitas norma-norma penguasaan, pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan untuk menilai
suatu kriteria. Prinsip dan normative yang dipilih dalam

5

http://www.cbd.int/doc/case-studies/tttc/tttc-00143-en.pdf (diakses 19-3-14; Definisi ini
juga diadopsi dalam dokumen prinsip, kriteria dan indikator safeguards REDD+ (PRISAI)).
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analisis dan evaluasi ini adalah:6 (disesuaikan dengan bidang
permasalahan, apakah politik, ekonomi, sosial dan lainnya)
1)

Indikator Dalam Prinsip NKRI
a) Adanya

aturan

yang

jelas

tentang

pembatasan

pengaruh asing dalam bidang sosial budaya;
b) Adanya

aturan

yang

jelas

tentang

peningkatan

kesempatan dan kemampuan daya olah dalam bidang
sosial budaya di dalam negeri demi peningkatan
kesejahteraan dan kemandirian bangsa;
c) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan hak dan
kewajiban individu dan korporasi dalam bidang sosial
budaya;
d) Adanya

pembagian

kewenangan

dan

hubungan tata kerja antara Pusat dan

pedoman

daerah agar

sejalan dengan kebijakan dan kepentingan nasional.
2)

Indikator Dalam Prinsip Keadilan
a) Adanya

aturan

pembangunan

yang
bidang

jelas
sosial

yang

menjamin

budaya

yang

pola
sesuai

dengan generasi kini dan akan datang;
b) Adanya

aturan

masyarakat

yang

hukum

jelas
adat,

tentang

keterlibatan

masyarakat

lokal,

perempuan dan masyarakat marginal lainnya.
3)

6

Indikator Dalam Prinsip Demokrasi

Diadopsi dari Maria S.W. Soemardjono dkk, Harmonisasi Undang-Undang Terkait Sumber
Daya Alam Dan Lingkungan Hidup: Kajian 26 Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup, (Jakarta: KPK, 2015) serta Peta Jalan Pembaruan Hukum SDALH (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan UKP4, 2015).
Bandingkan juga
dengan Iskandar, Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi
Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, Dan Penggunaan
Kawasan Hutan, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.3 September 2011, hlm. 533-534.
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a) Adanya

aturan

yang

menunjukkan

semangat

perlindungan rakyat;
b) Adanya

aturan

yang

jelas

yang

mewajibkan

diperhatikannya prinsip kehati-hatian dalam setiap
perbuatan pemerintah;
c) Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung
dampak negatif yang akan muncul dalam setiap
perbuatan pemerintah;
d) Adanya

aturan

yang

menjamin

kebebasan

mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran,
kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama;
e) Adanya aturan yang memberikan pengakuan pada hak
minoritas;
f) Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi
publik;
g) Adanya aturan yang menjamin peluang yang sama bagi
setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap
jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
h) Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantif
masyarakat, termasuk masyarakat adat dan marginal;
i) Adanya aturan yang menjamin sistem kerja yang
kooperatif dan kolaboratif.
4)

Indikator Dalam Prinsip Kepastian Hukum
a) Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan
kaidah penyelenggaraan bidang sosial budaya yang
adil,

serta

dilakukan

dengan

cara

terkoordinasi,

terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran
serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik;
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b) Adanya pembentukan peraturan perundang-undangan
di bidang sosial budaya yang berdasarkan kajian
ilmiah (scientific based);
c) Adanya aturan mengenai tindakan atas peraturanperaturan yang bertentangan atau tumpang tindih di
bidang sosial budaya.
5)

Indikator Dalam Prinsip Pencegahan Korupsi
a) Adanya

penyataan

pencegahan

yang

korupsi

jelas

(seperti

terkait

mekanisme

transparansi

dan

akuntabilitas);
b) Adanya

aturan

yang

jelas

mengenai

pencegahan

korupsi.
b. Potensi Disharmoni Pengaturan
Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normative,
terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan
mengenai:

1)

kewenangan,

2)

hak

dan

kewajiban,

3)

perlindungan, dan 4) penegakan hukum.
c. Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Setiap

pembentukan

peraturan

perundang-undangan

harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta
berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud dalam
asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,
tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Penilaian ini perlu dilakukan untuk mengetahui manfaat dari
pembentukan suatu peraturan perundang-undangan apakah
sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian ini perlu didukung
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data

empiris

terkait

implementasi

peraturan

perundang-

undangan tersebut.
3. Perumusan Simpulan
Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran dari hasil
analisis dan evaluasi hukum.
4. Perumusan Rekomendasi
Rekomendasi

terdiri

atas

rekomendasi

umum

dan

rekomendasi khusus. Rekomendasi umum berisi saran terkait
dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
Rekomendasi khusus berisi saran terhadap ketentuan yang
bermasalah berdasarkan hasil analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan.
F. Personalia
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. PHN.05LT.05.03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Analisis dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya Tahun Anggaran
2016, Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam
Rangka

Pemerataan

Pembangunan

Antarwilayah

Terutama

Kawasan Timur Indonesia ini terdiri dari:
Penanggung jawab

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

Ketua

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

Sekretaris

: Fabian Adiasta Nusabakti Broto, S.H.

Anggota

: 1. Rr. Yulia Wiranti, S.H., C.N., M.H.
2. Alice Angelica, S.H., M.H.
3. Danang Risdianto, S.E., S.H.
4. Sakti Maulana Alkautsar, S.H.
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G. Jadwal Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai agenda tabel sebagai
berikut:
No.

Agenda

1

Rapat Internal Pokja

2

Rapat Pokja dengan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Narasumber
3

Diskusi publik

4

Focus Group Discussion

5

Penyusunan Laporan

Keterangan:
1)

Rapat internal pokja dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali

2)

Rapat dengan Narasumber dilaksanakan sebanyak 3 (tiga)
kali, pada:.
-

27 Mei 2016, Narasumber Hadi Supratikta, S.H.
M.H.

-

24 Juni 2016, Narasumber Dr. Ir. Tjuk Eko Hari
Basuki, MST.

-

3)

28 Oktober, Narasumber Tommy Risqi, S.H., M.Hum

Diskusi Publik dilaksanakan pada 30 Agustus 2016 di
Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan narasumber sebagai
berikut:
-

Drs. Moh. Dahlan

-

Hadidjah Abbas, S.H., M.Hum

-

Yorhan Yohannis Nome, S.H., M.

-

Andrianus K. L. Ratummakin ( Program OfficerPerkumpulan Pikul, Kupang)
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4)

Focus Group Discussion dilaksanakan pada tanggal 27
Oktober 2016 di BPHN,

dengan narasumber sebagai

berikut:
-

Prof. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H. (Guru Besar
Hukum Ekonomi Universitas Padjadjaran)

-

Monalisa Rumayar, S.Pt., M.Si

(Asisten Deputi

Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan).
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BAB II
PENILAIAN NORMA TERHADAP INDIKATOR
Penilaian norma dalam kelompok kerja ini dilakukan terhadap
peraturan perundang-undangan terkait pemerataan pembangunan
antarwilayah terutama kawasan timur indonesia (KTI) fokus akses
pangan sekaligus merupakan salah satu agenda prioritas dalam
RPJMN 2015-2019. Agenda ini masuk dalam agenda Nawacita yang
ke tiga dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara
Kesatuan
Peraturan perundang-undangan

yang telah diinventarisir

tersebut, sebagai berikut:
1.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

2.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

3.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

4.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

5.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

6.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang

7.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial

8.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

9.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

10.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal
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11.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

12.

Peraturan

Pemerintah

No.

28

Tahun

2004

tentang

Tahun

2007

tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
13.

Peraturan
Pembagian

Pemerintah
Urusan

No.

38

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemda Prov. dan Pemda Kab.
14.

Peraturan

Pemerintah

No.

17

Tahun

2015

tentang

18

Tahun

2016

tentang

Ketahanan Pangan dan Gizi
15.

Peraturan

Pemerintah

No.

Perangkat Daerah
16.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tentang
Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Serta Pemanfaatan Hutan

17.

Peraturan

Pemerintah

No.

13

Tahun

2016

tentang

Perusahaan Umum Bulog
18.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan
Ketahanan Pangan.
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Dari

analisis

dan

evaluasi

hukum

yang

dilakukan,

direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

1.

UU No. 23
Tahun 2014
tentang
Pemerintahan
Daerah

v

cabut

ANALISIS

tetap
UU No. 23 Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah
pada Bab I Ketentuan
Umum Pasal 1 angka
5
menyebutkan
bahwa
Urusan
Pemerintahan adalah
kekuasaan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya
dilakukan
oleh
kementerian
negara
dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah
untuk
melindungi,
melayani,
memberdayakan, dan
menyejahterakan
masyarakat. Namun
demikian
belum
menjabarkan
perlindungan tersebut
dalam
norma
sehingga
perlu
penambahan
norma
tersebut sabagai salah
satu pasal di dalam
Undang-Undang
Pemda.
Perlu
dilakukan
perubahan
dengan
menambahkan 2 (dua)
pasal terkait dengan
adanya
beberapa
indikator yang tidak
terpenuhi, seperti:
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
1. Adanya
aturan
yang menjadikan
semangat
perlindungan
rakyat; bagian dari
Prinsip Demokrasi)
2. pembentukan
aturan perundangundangan
di
bidang
sosial
budaya
yang
berdasarkan
kajian
ilmiah
(scientific based).

2.

UndangUndang No. 6
Tahun 2014
tentang Desa

v

Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang
Desa
belum
memberikan definisi/
pengertian
masyarakat
hukum
adat
sebagaimana
terdapat
dalam
Undang-Undang No.
39
Tahun
2014
tentang Perkebunan,
yang
memberikan
definisi
masyarakat
hukum adat pada Bab
I Ketentuan Umum,
Pasal 1 angka 6.
Dalam Pasal 26 ayat
(2) huruf k, Kepala
Desa
mempunyai
kewenangan untuk
mengembangkan
kehidupan
sosial
budaya
masyarakat
Desa,
namun
demikian
belum
terdapat
pola
pembangunan untuk
generasi mendatang
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
Perlu
dilakukan
perubahan
dengan
menambahkan 3 (tiga)
pasal terkait dengan
adanya
beberapa
indikator yang tidak
terpenuhi, seperti:
1. Adanya
aturan
yang jelas tentang
pembatasan
pengaruh
asing
dalam
bidang
Sosial
Budaya.
(bagian
dari
Prinsip NKRI)
2. Adanya
aturan
yang jelas tentang
pembatasan hak
dan
kewajiban
individu
dan
korporasi
dalam
bidang
sosial
budaya.
(bagian
dari Prinsip NKRI)
3. Adanya
aturan
yang jelas yang
menjamin
pola
pembangunan
bidang
sosial
budaya
yang
sesuai
dengan
generasi kini dan
akan
datang.
(bagian
dari
Prinsip Keadilan)

3.

UndangUndang No. 18
Tahun 2012
tentang
Pangan

Pasal 8

v

Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan tidak
menjelaskan
secara
memadai bagaimana
bentuk dan
kualitas keterlibatan
masyarakat yang
dimaksud. Sementara
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
kenyataan yang
berlangsung
hingga
kini,
perencanaan
pembangunan
nasional dan daerah
bukanlah
sebuah
proses
demokratis
yang
menjamin
kualitas
partisipasi
publik.
Kewajiban pemerintah
sebagai
penanggung
jawab
rencana hanyalah
sebatas
mengonsultasikan
dan
menerima
masukan
dari masyarakat.
Tidak ada jaminan
apakah keputusan
(yang
seringkali
berada ditangan
pemerintah)
harus
sesuai dengan
masukan
dari
masyarakat.
Demikian
pula
Undang-Undang
Perencanaan
Pembangunan dan
berbagai
produk
hukum
operasionalnya tidak
terdapat definisi yang
secara tegas dan jelas
mengenai apa dan
bagaimana partisipasi
masyarakat di dalam
proses perencanaan.
Yang
selama
ini
berlaku,
partisipasi
warga hanya sebatas
mengusulkan
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
lokasi bagi programprogram yang telah
direncanakan
pemerintah.
Sementara
di
sisi
lain,
kedaulatan
pangan
adalah sebuah sistem
yang
demokratis
dimana produsen dan
konsumen dilibatkan
secara penuh untuk
menentukan
sistem
pangan.

Pasal 8

Pasal
17
menyebutkan bahwa
Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
berkewajiban
melindungi dan
memberdayakan
Petani,
Nelayan,
Pembudi Daya Ikan,
dan Pelaku Usaha
Pangan
sebagai
produsen
Pangan.
Pasal
ini
sudah
memberikan
aturan
yang
menjadikan
semangat
perlindungan rakyat.
(bagian dari Prinsip
Demokrasi),
namun
demikian
perlu
adanya perlindungan
bagi
masyarakat
sebagai
konsumen
pangan
atau
mendapat
perlindungan
dari
kegiatan
yang
berdampak
negatif
terkait kegiatan di
bidang pangan.
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap

Selain itu,perubahan
dapat
dilakukan
dengan
menambahkan
4
(empat) pasal terkait
dengan
adanya
beberapa
indikator
yang tidak terpenuhi,
seperti:
1. Adanya
aturan
yang jelas yang
menjamin
pola
pembangunan
bidang
sosial
budaya
yang
sesuai
dengan
generasi kini dan
akan
datang.
(bagian
dari
Prinsip Keadilan)
2. Pembentukan
aturan
perundangundangan
di
bidang
sosial
budaya
yang
berdasarkan
kajian
ilmiah
(scientific based).
(bagian
dari
Prinsip Kepastian
Hukum)
3. Adanya penyataan
yang jelas terkait
mekanisme
pencegahan
korupsi
(seperti
transparansi dan
akuntabilitas).
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
4. Adanya
aturan
yang
jelas
mengenai
pencegahan
korupsi.
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)

4.

UndangUndang No. 3
Tahun 2014
tentang
Perindustrian

v

Pasal
115
(1)
mengatur peran serta
masyarakat
secara
umum,
dalam
perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
pembangunan
Industri.
Perlu
dilakukan
perubahan
dengan
menambahkan
5
(lima) pasal terkait
dengan
adanya
beberapa
indikator
yang tidak terpenuhi,
seperti:
1. Adanya
aturan
yang jelas yang
menjamin
pola
pembangunan
bidang
sosial
budaya
yang
sesuai
dengan
generasi kini dan
akan
datang.
(bagian
dari
Prinsip Keadilan)
2. Adanya
aturan
yang jelas tentang
keterlibatan
masyarakat
hukum
adat,
masyarakat lokal,
perempuan
dan
masyarakat
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
marginal lainnya.
(bagian
dari
Prinsip Keadilan)
3. Adanya
aturan
yang memberikan
pengakuan pada
hak
minoritas.
(bagian
dari
Prinsip Demokrasi)
4. Adanya penyataan
yang jelas terkait
mekanisme
pencegahan
korupsi
(seperti
transparansi dan
akuntabilitas).
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
5. Adanya
aturan
yang
jelas
mengenai
pencegahan
korupsi.
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)

5.

UndangUndang No. 25
Tahun 1992
tentang
Perkoperasian

v

Dapat
dilakukan
perubahan
dengan
menambahkan
9
(sembilan)
pasal
terkait dengan adanya
beberapa
indikator
yang tidak terpenuhi,
seperti:
1. Adanya
aturan
yang jelas tentang
pembatasan
pengaruh
asing
dalam pengelolaan
bidang
sosial
budaya.
(bagian
dari Prinsip NKRI)
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
2. Adanya
aturan
yang jelas tentang
pembatasan hak
dan
kewajiban
individu
dan
korporasi
dalam
bidang
sosial
budaya.
(bagian
dari Prinsip NKRI)
3. Adanya pembagian
kewenangan dan
pedoman
hubungan
tata
kerja antara Pusat
dan daerah agar
sejalan
dengan
kebijakan
dan
kepentingan
nasional. (bagian
dari Prinsip NKRI)
4. Adanya
aturan
yang jelas yang
menjamin
pola
pembangunan
bidang
sosial
budaya
yang
sesuai
dengan
generasi kini dan
akan
datang.
(bagian
dari
Prinsip Keadilan)
5. Adanya
aturan
yang memberikan
pengakuan pada
hak
minoritas.
(bagian
dari
Prinsip Demokrasi)
6. Adanya
aturan
yang jelas tentang
akses
informasi
public.
(bagian
dari
Prinsip
Demokrasi)
7. Pembentukan
aturan
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
perundangundangan
di
bidang
sosial
budaya
yang
berdasarkan
kajian
ilmiah
(scientific based).
(bagian
dari
Prinsip Kepastian
Hukum)
8. Adanya penyataan
yang jelas terkait
mekanisme
pencegahan
korupsi
(seperti
transparansi dan
akuntabilitas).
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
9. Adanya
aturan
yang
jelas
mengenai
pencegahan
korupsi.
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)

6.

UndangUndang No. 26
Tahun 2007
tentang
Penataan
Ruang

Pasal
65

v

Pasal 65 ayat (2)
mengenai peran serta
masyarakat
belum
memberikan peluang
bagi
masyarakat
untuk
memberikan
penilaian
terhadap
jalannya proses politik
dan
pemerintahan
dalam
bidang
penataan ruang.
Perlu
dilakukan
perubahan
dengan
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
menambahkan 3 (tiga)
pasal terkait dengan
adanya
beberapa
indikator yang tidak
terpenuhi, seperti:
1. Adanya
aturan
yang jelas tentang
pembatasan
pengaruh
asing
dalam
bidang
Sosial
Budaya.
(bagian
dari
Prinsip NKRI)
2. Adanya
aturan
yang
menjamin
peluang
yang
sama bagi setiap
orang
untuk
memberikan
penilaian terhadap
jalannya
proses
politik
dan
pemerintahan
secara
logis.
(bagian
dari
Prinsip Demokrasi)
3. Pembentukan
aturan
perundangundangan
di
bidang
sosial
budaya
yang
berdasarkan
kajian
ilmiah
(scientific based).
(bagian
dari
Prinsip Kepastian
Hukum)

7.

UndangUndang No. 11
Tahun 2009
tentang
Kesejahteraan
Sosial

v

Pelibatan masyarakat
dalam pemberdayaan
sosial
dan
penyelenggaran
kesejahteraan sosial
masih
menyebut

37

No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
kelompok
dan/atau
masyarakat
secara
umum,
belum
memberikan kejelasan
terhadap peran serta
masyarakat
hukum
adat,
lokal,
perempuan
atau
masyarakat marginal.
Namun
demikian,
Pasal 35 huruf d.
sudah menyebutkan
rumah adat sebagai
salah
satu
pusat
kesejahteran sosial.
Undang-Undang No.
11
Tahun
2009
tentang Kesejahteraan
Sosial.
Secara
keseluruhan, pasal di
dalam
UndangUndang 11 Tahun
2009
tentang
Kesejahteraan Sosial
perlu dipertahankan
karena
merupakan
hukum positif yang
melaksanakan
UUD
NRI Tahun 1945.
Namun
dapat
dilakukan perubahan
dengan
menambahkan 2 (dua)
pasal terkait dengan
adanya
beberapa
indikator yang tidak
terpenuhi, seperti:
1. Adanya
aturan
yang jelas tentang
keterlibatan
masyarakat
hukum
adat,
masyarakat lokal,
perempuan
dan
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
masyarakat
marginal lainnya.
(bagian
dari
Prinsip Keadilan)
2. Adanya
aturan
yang memberikan
pengakuan pada
hak
minoritas.
(bagian
dari
Prinsip Demokrasi)

No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

8.

UndangUndang No. 41
Tahun 1999
tentang
Kehutanan

v

cabut

ANALISIS

tetap
Sesuai dengan
putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012, kata
“Negara” pada Pasal 1
Angka 6 dibatalkan
menjadi “Hutan adat
adalah hutan yang
berada dalam wilayah
masyarakat hukum
adat”, sehingga perlu
diubah. UU No. 41
Tahun 1999 tentang
Kehutanan perlu
dicabut karena
didasarkan pada
peraturan yang sudah
dicabut yaitu UU No.5
tahun 1999, UU No.
24 tahun 1992, UU
No. 23 Tahun 1997
dan UU No. 22 tahun
1999, Selain itu ,
perlu dilakukan
perubahan dengan
menambahkan 2 (dua)
pasal terkait dengan

39

No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
adanya beberapa
indikator yang tidak
terpenuhi, seperti:
1. Adanya penyataan
yang jelas terkait
mekanisme
pencegahan
korupsi
(seperti
transparansi dan
akuntabilitas).
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
2. Adanya
aturan
yang
jelas
mengenai
pencegahan
korupsi.
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)

9.

UndangUndang No. 39
Tahun 2014
tentang
Perkebunan

v

Perlu
dilakukan
perubahan
dengan
menambahkan
5
(lima) pasal terkait
dengan
adanya
beberapa
indikator
yang tidak terpenuhi,
seperti:
1. Adanya
aturan
yang jelas yang
menjamin
pola
pembangunan
bidang
sosial
budaya
yang
sesuai
dengan
generasi kini dan
akan
datang.
(bagian
dari
Prinsip Keadilan)
2. Pembentukan
aturan
perundang-
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

9.

UndangUndang No. 25
Tahun 2007
tentang
Penanaman
Modal

v

cabut

ANALISIS

tetap
undangan
di
bidang
sosial
budaya
yang
berdasarkan
kajian
ilmiah
(scientific based).
(bagian
dari
Prinsip Kepastian
Hukum)
3. Adanya penyataan
yang jelas terkait
mekanisme
pencegahan
korupsi
(seperti
transparansi dan
akuntabilitas).
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
4. Adanya
aturan
yang
jelas
mengenai
pencegahan
korupsi.
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
UU No. 25 Tahun
2007
tentang
Penanaman
Modal
perlu direvisi karena
menyangkut
perubahan UU No. 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintah
Daerah.
Dalam revisi ini juga
harus
diatur
kerjasama
antara
investor
dengan
Koperasi
dan
BUMDes.
Perlu
dilakukan
perubahan
dengan
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
menambahkan
8
(delapan) pasal terkait
dengan
adanya
beberapa
indikator
yang tidak terpenuhi,
seperti:
Adanya aturan yang
jelas yang menjamin
pola
pembangunan
bidang sosial budaya
yang sesuai dengan
generasi
kini
dan
akan datang. (bagian
dari Prinsip Keadilan)
1. Adanya
aturan
yang
menjamin
kebebasan
mengeluarkan
pendapat,
kebebasan
persuratkabaran,
kebebasan
berkumpul
dan
kebebasan
beragama. (bagian
dari
Prinsip
Demokrasi)
2. Adanya
aturan
yang
menjamin
peluang
yang
sama bagi setiap
orang
untuk
memberikan
penilaian terhadap
jalannya
proses
politik
dan
pemerintahan
secara
logis.
(bagian
dari
Prinsip Demokrasi)
3. Adanya
pembentukan
peraturan
perundangundangan
di
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
bidang
Sosial
Budaya
yang
berdasarkan
kajian
ilmiah
(scientific based).
(bagian
dari
Prinsip Kepastian
Hukum)

11.

UndangUndang No. 5
Tahun 1999
tentang
Larangan
Praktek
Monopoli dan
Persaingan
Usaha Tidak
Sehat

Pasal 1
huruf e

v

Pasal
1
huruf e
mengatur ketentuan
pelaku usaha yang
menjadi obyek UU No,
5
Tahun
1999,
cakupan dan definisi
pelaku usaha masih
perlu
mendapat
perbaikan,
sehingga
dapat berlaku secara
extraterritorial
(prinsip
extraterritorial)
dan
tidak
menimbulkan
perdebatan
dalam
setiap penerapannya,
begitu pula terhadap
usaha
penegakan
hukumnya
dapat
diberlakukan prinsip
extraterritorial
jurisdiction.
Selain
itu,
perlu
dilakukan perubahan
dengan
menambahkan
11
(sebelas) pasal terkait
dengan
adanya
beberapa
indikator
yang tidak terpenuhi,
seperti:
1. Adanya pembagian
kewenangan dan
pedoman
hubungan
tata
kerja antara Pusat
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap

2.

3.

4.

5.

dan daerah agar
sejalan
dengan
kebijakan
dan
kepentingan
nasional. (bagian
dari Prinsip NKRI)
Adanya
aturan
yang jelas yang
menjamin
pola
pembangunan
bidang
sosial
budaya
yang
sesuai
dengan
generasi kini dan
akan
datang.
(bagian
dari
Prinsip Keadilan)
Adanya
aturan
yang jelas tentang
keterlibatan
masyarakat
hukum
adat,
masyarakat lokal,
perempuan
dan
masyarakat
marginal lainnya.
(bagian
dari
Prinsip Keadilan)
Adanya
aturan
yang
menjamin
kebebasan
mengeluarkan
pendapat,
kebebasan
persuratkabaran,
kebebasan
berkumpul
dan
kebebasan
beragama. (bagian
dari
Prinsip
Demokrasi)
Adanya
aturan
yang jelas tentang
akses
informasi
publik.
(bagian
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
dari
Prinsip
Demokrasi)
6. Adanya
aturan
yang
menjamin
peluang
yang
sama bagi setiap
orang
untuk
memberikan
penilaian terhadap
jalannya
proses
politik
dan
pemerintahan
secara
logis.
(bagian
dari
Prinsip Demokrasi)
7. Adanya
aturan
yang jelas tentang
partisipasi
substantive
masyarakat,
termasuk
masyarakat adat
dan
marginal.
(bagian
dari
Prinsip Demokrasi)
8. Adanya
aturan
yang
jelas
mengenai
asas,
norma,
dan
kaidah
penyelenggaraan
bidang
sosial
budaya yang adil,
serta
dilakukan
dengan
cara
terkoordinasi,
terpadu,
menampung
dinamika, aspirasi
dan peran serta
masyarakat, serta
menyelesaikan
konflik;
(bagian
dari
Prinsip
Kepastian Hukum)
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

12.

Peraturan
Pemerintah
No. 28 Tahun
2004 tentang
Keamanan,
Mutu dan Gizi
Pangan

v

cabut

ANALISIS

tetap
9. Pembentukan
aturan
perundangundangan
di
bidang
sosial
budaya
yang
berdasarkan
kajian
ilmiah
(scientific based).
(bagian
dari
Prinsip Kepastian
Hukum)
10. Penyataan
yang
jelas
terkait
mekanisme
pencegahan
korupsi.
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
11. Aturan yang jelas
mengenai
pencegahan
korupsi.
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
Perlu
dilakukan
perubahan
dengan
menambahkan
5
(lima) pasal terkait
dengan
adanya
beberapa
indikator
yang tidak terpenuhi,
yaitu:
1. Adanya
aturan
yang jelas tentang
keterlibatan
masyarakat
hukum
adat,
masyarakat lokal,
perempuan
dan
masyarakat
marginal lainnya.
(bagian
dari
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

13.

Peraturan
Pemerintah
No. 38 Tahun
2007 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemda Prov.
dan Pemda
Kab.

v

cabut

ANALISIS

tetap
Prinsip Keadilan)
2. Adanya
aturan
yang memberikan
pengakuan pada
hak
minoritas.
(bagian
dari
Prinsip Demokrasi)
3. Adanya
aturan
yang jelas tentang
akses
informasi
publik.
(bagian
dari
Prinsip
Demokrasi)
4. Penyataan
yang
jelas
terkait
mekanisme
pencegahan
korupsi.
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
5. Aturan yang jelas
mengenai
pencegahan
korupsi.
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
PP No. 38 Tahun 2007
tentang
Pembagian
Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemda
Prov.
dan
Pemda
Kab.
merupakan peraturan
pelaksana dari UU No.
32
Tahun
2004
Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah
yang
sudah
tidak
berlaku,
dan
pembagian
bidang
Urusan Pemerintahan
pengaturannya sudah
menjadi bagian dari
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
lampiran
UndangUndang Nomor 23
Tahun 2014.

14.

Peraturan
Pemerintah
No. 17 Tahun
2015 tentang
Ketahanan
Pangan dan
Gizi

v

15.

Peraturan
Pemerintah
No. 18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah

v

PP No. 17 tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi perlu
dipertahankan karena
merupakan
pelaksanaan UU No.
18
Tahun
2012
tentang Pangan.
Namun
demikian
dapat
dilakukan
perubahan
dengan
menambahkan 2 (dua)
pasal terkait dengan
adanya
beberapa
indikator yang tidak
terpenuhi, yaitu:
1. Adanya penyataan
yang jelas terkait
mekanisme
pencegahan
korupsi
(seperti
transparansi dan
akuntabilitas).
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
2. Adanya
aturan
yang
jelas
mengenai
pencegahan
korupsi.
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
Peraturan Pemerintah
No. 41 Tahun 2007
tentang
Organisasi
Perangkat
Daerah
telah
dicabut
dan
dinyatakan
tidak
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
berlaku
dengan
diundangkannya
PP
No. 18 Tahun 2016
tentang
Perangkat
Daerah pada tanggal
19 Juni 2016.
Perlu
dilakukan
perubahan
dengan
menambahkan
6
(enam) pasal terkait
dengan
adanya
beberapa
indikator
yang tidak terpenuhi,
yaitu:
1. Adanya
aturan
yang jelas tentang
pembatasan
pengaruh
asing
dalam pengelolaan
bidang
sosial
budaya.
(bagian
dari Prinsip NKRI)
2. Adanya
aturan
yang jelas yang
menjamin
pola
pembangunan
bidang
sosial
budaya
yang
sesuai
dengan
generasi kini dan
akan
datang.
(bagian
dari
Prinsip Keadilan)
3. Pembentukan
aturan
perundangundangan
di
bidang
sosial
budaya
yang
berdasarkan
kajian
ilmiah
(scientific based).
(bagian
dari
Prinsip Kepastian

49

No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
Hukum)
4. Adanya
aturan
mengenai
tindakan
atas
peraturanperaturan
yang
bertentangan atau
tumpang tindih di
bidang
sosial
budaya.
(bagian
dari
Prinsip
Kepastian Hukum)
5. Adanya penyataan
yang jelas terkait
mekanisme
pencegahan
korupsi
(seperti
transparansi dan
akuntabilitas).
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
6. Adanya
aturan
yang
jelas
mengenai
pencegahan
korupsi.
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)

16.

Peraturan
Pemerintah
No. 6 Tahun
2007 tentang
Tentang Tata
Hutan Dan
Penyusunan
Rencana
Pengelolaan
Hutan, Serta
Pemanfaatan
Hutan
sebagaimana

v

Peraturan Pemerintah
No. 6 Tahun 2007
tentang Tentang Tata
Hutan
Dan
Penyusunan Rencana
Pengelolaan
Hutan
Serta
Pemanfaatan
Hutan
mengalami
perubahan
dengan
diterbitkannya PP No.
3 Tahun 2008, namun
demikian
Peraturan
Pemerintah ini perlu
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

diubah dengan
Peraturan
Pemerintah
No. 3 Tahun
2008 tentang
Tentang Tata
Hutan Dan
Penyusunan
Rencana
Pengelolaan
Hutan, Serta
Pemanfaatan
Hutan

cabut

ANALISIS

tetap
dicabut
karena
didasarkan pada UU
No. 41 Tahun 1999
tentang
Kehutanan
yang diajukan untuk
dicabut.
Perlu
juga
menambahkan 3 (tiga)
pasal terkait dengan
adanya
beberapa
indikator yang tidak
terpenuhi, yaitu:
1. Adanya
aturan
yang jelas tentang
pembatasan
pengaruh
asing
dalam
bidang
Sosial
Budaya.
(bagian
dari
Prinsip NKRI)
2. Adanya
pembentukan
peraturan
perundangundangan
di
bidang
Sosial
Budaya
yang
berdasarkan
kajian
ilmiah
(scientific based).
(bagian
dari
Prinsip Kepastian
Hukum)
3. Adanya penyataan
yang jelas terkait
mekanisme
pencegahan
korupsi
(seperti
transparansi dan
akuntabilitas).
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
4. Adanya
aturan
yang
jelas
mengenai
pencegahan
korupsi.
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)

17.

Peraturan
Pemerintah
No. 13 Tahun
2016 tentang
Perusahaan
Umum Bulog

v

Peraturan Pemerintah
No. 13 Tahun 2016
tentang
Perusahaan
Umum Bulog.
Perlu
dilakukan
perubahan
dengan
menambahkan
4
(empat) pasal terkait
dengan
adanya
beberapa
indikator
yang tidak terpenuhi,
yaitu:
1. Adanya
aturan
yang jelas tentang
pembatasan
pengaruh
asing
dalam pengelolaan
bidang
sosial
budaya.
(bagian
dari Prinsip NKRI)
2. Adanya
aturan
yang jelas yang
menjamin
pola
pembangunan
bidang
sosial
budaya
yang
sesuai
dengan
generasi kini dan
akan
datang.
(bagian
dari
Prinsip Keadilan)
3. Adanya
aturan
yang jelas tentang
keterlibatan
masyarakat
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap

4.

5.

6.

7.

hukum
adat,
masyarakat lokal,
perempuan
dan
masyarakat
marginal lainnya.
(bagian
dari
Prinsip Keadilan)
Adanya
aturan
yang memberikan
pengakuan pada
hak
minoritas.
(bagian
dari
Prinsip Demokrasi)
Adanya
aturan
yang jelas tentang
akses
informasi
publik.
(bagian
dari
Prinsip
Demokrasi)
Adanya
aturan
yang jelas tentang
partisipasi
substantive
masyarakat,
termasuk
masyarakat adat
dan
marginal.
(bagian
dari
Prinsip Demokrasi)
Adanya
pembentukan
aturan
perundangundangan
di
bidang
Sosial
Budaya
yang
berdasarkan
kajian
ilmiah
(scientific based).
(bagian
dari
Prinsip Kepastian
Hukum)
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

18.

Peraturan
Presiden
Nomor 83
Tahun 2006
Tentang
Dewan
Ketahanan
Pangan.

cabut
v

ANALISIS

tetap
Perlu dicabut dan
diganti karena tidak
sesuai lagi
dengan UU Pangan
Nomor 18 Tahun
2012 dalam hal
perkembangan jaman
yang
sudah
jauh
berbeda, selain itu
dikarenakan
Peraturan Presiden ini
masih menggunakan
dasar UU No. 7 tahun
1996 tentang Pangan.
Selain itu diperlukan
12 (dua belas) pasal
terkait dengan adanya
beberapa
indikator
yang tidak terpenuhi,
yaitu:
1. Adanya
aturan
yang jelas tentang
pembatasan
pengaruh
asing
dalam pengelolaan
bidang
sosial
budaya.
(bagian
dari Prinsip NKRI)
2. Adanya
aturan
yang jelas tentang
peningkatan
kesempatan
dan
kemampuan daya
olah dalam dalam
bidang
sosial
budaya di dalam
negeri
demi
peningkatan
kesejahteraan dan
kemandirian
bangsa.
(bagian
dari Prinsip NKRI)
3. Adanya
aturan
yang
menjamin
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap

4.

5.

6.

7.

peluang
yang
sama bagi setiap
orang
untuk
memberikan
penilaian terhadap
jalannya
proses
politik
dan
pemerintahan
secara
logis.
(bagian
dari
Prinsip Demokrasi)
Adanya
aturan
yang jelas yang
menjamin
pola
pembangunan
bidang
sosial
budaya
yang
sesuai
dengan
generasi kini dan
akan
datang.
(bagian
dari
Prinsip Keadilan)
Adanya
aturan
yang jelas tentang
keterlibatan
masyarakat
hukum
adat,
masyarakat lokal,
perempuan
dan
masyarakat
marginal lainnya.
(bagian
dari
Prinsip Keadilan)
Adanya
aturan
yang menjadikan
semangat
perlindungan
rakyat.
(bagian
dari
Prinsip
Demokrasi)
Adanya
aturan
yang
menjamin
kebebasan
mengeluarkan
pendapat,
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
kebebasan
persuratkabaran,
kebebasan
berkumpul
dan
kebebasan
beragama. (bagian
dari
Prinsip
Demokrasi)
8. Adanya
aturan
yang jelas tentang
akses
informasi
publik.
(bagian
dari
Prinsip
Demokrasi)
9. Adanya
aturan
yang
menjamin
peluang
yang
sama bagi setiap
orang
untuk
memberikan
penilaian terhadap
jalannya
proses
politik
dan
pemerintahan
secara
logis.
(bagian
dari
Prinsip Demokrasi)
10. Adanya
pembentukan
aturan
perundangundangan
di
bidang
Sosial
Budaya
yang
berdasarkan
kajian
ilmiah
(scientific based).
(bagian
dari
Prinsip Kepastian
Hukum)
11. Adanya penyataan
yang jelas terkait
mekanisme
pencegahan
korupsi
(seperti
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No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
transparansi dan
akuntabilitas).
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
12. Adanya
aturan
yang
jelas
mengenai
pencegahan
korupsi.
(bagian
dari
Prinsip
Pencegahan
Korupsi)
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BAB III
POTENSI TUMPANG TINDIH NORMA

Penilaian potensi tumpang tindih norma pada dasarnya
merupakan bagian dari proses harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu
yang sama ; serentak ; sejalan ; sejajar ; sesuai ;
sinkronisasi
“Harmonisasi”

berarti

perihal

berasal

menyinkronkan,

dari

kata

“harmoni”,

selaras., kata
penyerentakan.
yang

berarti

keselarasan, kecocokan, keserasian (M Dahlan al Barry, 1995: 185).
Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (2005) diartikan upaya
mencari keselarasan. Dalam Collins Cobuild Dictionary (1991)
ditemukan kata harmonious dan harmonize dengan penjelasan
sebagai berikut: Pertama, “a relationship, agreement etc. that is
harmonious is friendly and peaceful”; kedua, “things which are
harmonious have parts which make up an attractive whole and which
are in proper proportion to each other”; ketiga, “when people
harmonize, they agree about issues or subjects in a friendly, peaceful
ways; suitable, reconcile”; keempat, “If you harmonize two or more
things, they fit in with each other is part of a system, society etc”.
Dari

uraian

di

atas

dapat

dirumuskan

pengertian

sinkronisasi dan harmonisasi, adalah: pertama, adanya hal-hal yang
bertentangan, kejanggalan; kedua, menyelaraskan hal-hal yang
bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu sistem;
ketiga,

suatu

keselarasan,

proses

atau

kesesuaian,

suatu

upaya

keserasian,

untuk

merealisasi

kecocokan,

dan
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keseimbangan; serta keempat, kerja sama antara berbagai faktor
yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan
kesatuan yang luhur.
Wicipto Setiadi memberikan pengertian secara singkat
bahwa pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan,
menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu
rancangan

peraturan

perundang-undangan

perundang-undangan
lain,

baik

yang

lebih

dengan

peraturan

tinggi,

sederajat,

maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan
perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak
saling bertentangan atau tumpang tindih (overlapping). Hal ini
merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundangundangan. Dengan dilakukan pengharmonisasian maka akan
tergambar

dengan

jelas

bahwa

suatu

peraturan

perundang-

undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan
sistem peraturan perundang-undangan (Wicipto Setiadi, 2009:3).
Setidaknya

ada 3 alasan lain mengapa harmonisasi

regulasi perlu dilakukan, yaitu: Pertama, regulasi merupakan
bagian integral dari sistem hukum. Regulasi sebagai suatu sistem
atau sub sistem dari sistem yang lebih besar tentu harus memenuhi
ciri-ciri antara lain ada saling keterkaitan

dan saling tergantung

dan merupakan satu kebulatan yang utuh. Pengikat dari sistem
hukum tersebut adalah Pancasila

yang merupakan

sumber dari

segala sumber hukum negara. Beberapa azas yang lazim digunakan
di sini adalah lex superior derogate lex inferiory (peraturan yang lebih
tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah), lex posterior
derogate lex priory (peraturan yang lebih baru mengalahkan
peraturan yang lama), dan lex spesialis derogate lex generally
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(peraturan

yang

lebih

Pengharmonisasian

khusus

dilakukan

mengalahkan
untuk

yang

menjaga

umum).

keselarasan,

kemantapan, dan kebulatan konsepsi regulasi sebagai sistem agar
berfungsi efektif. Kedua, regulasi dapat diuji (judicial review) baik
secara materiel maupun formal. Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan antara
lain bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap UndangUndang. Kemudian Pasal 24 C ayat (1) antara lain menentukan
bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang
terhadap

Undang-Undang

pengharmonisasian

Dasar.

peraturan

Berhubung

dengan

perundang-undangan

itu,

sangat

strategis fungsinya sebagai upaya preventif untuk mencegah
diajukannya

permohonan

pengujian

peraturan

perundang-

undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten. Ketiga,
menjamin proses pembentukan regulasi dilakukan secara taat asas
demi

kepastian

hukum.

Proses

pembentukan

regulasi

perlu

dilakukan secara taat asas dalam rangka membentuk peraturan
perundang-undangan

yang

baik

dan

memenuhi

berbagai

persyaratan berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyampaian
dan pembahasan, teknis penyusunan serta pemberlakuannya
dengan membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
Dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat menjadi
sarana penting guna menjaga hubungan sinergis antar warga
masyarakat dan

warga masyarakat dengan pemerintah, serta

pemerintah dan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bersama
secara dinamis, tertib dan teratur.
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Penilaian
terutama

untuk

ini

dilakukan

mengetahui

dengan

adanya

pendekatan

disharmoni

normatif,

pengaturan

mengenai: 1) kewenangan, 2) penegakan hukum, 3) perlindungan,
dan 4) hak dan kewajiban.
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Sd
Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan

Pasal 1 angka 14
Urusan
Pemerintahan
Wajib adalah
Urusan
Pemerintahan yang
wajib
diselenggarakan
oleh semua
Daerah.

Pasal 18
Kewenangan Desa
meliputi
kewenangan di
bidang
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa, pelaksanaan
Pembangunan
Desa, pembinaan
kemasyarakatan
Desa, dan
pemberdayaan
masyarakat Desa
berdasarkan
prakarsa
masyarakat, hak
asal usul, dan adat
istiadat Desa.

Pasal 3
Penyelenggaraan
Pangan dilakukan
untuk memenuhi
kebutuhan dasar
manusia yang
memberikan
manfaat secara
adil, merata,
berkelanjutan
berdasarkan
Kedaulatan
Pangan,
Kemandirian
Pangan, dan
Ketahanan Pangan

Pasal 3
Koperasi bertujuan
memajukan
kesejahteraan
anggota pada
khususnya dan
masyarakat pada
umumnya serta
ikut membangun
tatanan
perekonomian
nasional dalam
rangka
mewujudkan
masyarakat yang
maju, adil, dan
makmur
berlandaskan
Pancasila dan
Undang-Undang
Dasar 1945.

Pasal 40
(1) Pemerintah
provinsi dan
pemerintah
kabupaten/kota
sesuai dengan
kewenangannya
menyusun dan
melaksanakan
kebijakan
mengenai
perbaikan Gizi
masyarakat.

Pasal 2
(1) Dewan
mempunyai tugas
membantu
Presiden dalam :
a. Merumuskan
kebijakan dalam
rangka
mewujudkan
ketahanan pangan
nasional;
b. Melaksanakan
evaluasi dan
pengendalian
dalam rangka
mewujudkan
ketahanan pangan
nasional.
(2) Tugas Dewan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1), meliputi
kegiatan di bidang
penyediaan
pangan, distribusi
pangan,

Pasal 9 ayat (3)
Urusan
pemerintahan
konkuren
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) adalah
Urusan
Pemerintahan yang
dibagi
antara Pemerintah
Pusat dan Daerah
provinsi dan
Daerah
kabupaten/kota.

Pasal 18 UU Desa
memberikan
keleluasaan
kepada desa untuk
menjalankan 4
bidang :

Pasal ini untuk
memenuhi amanah
ketentuan Pasal 33
UUD 1945, demi
terwujudnya
sebesar-besarnya
kemakmuran
rakyat

Pasal 4
Fungsi dan peran
Koperasi adalah:
a. membangun dan

Pasal 43 ayat (5)
Kepala Lembaga
Pemerintah,
gubernur, dan
bupati/wali kota
sesuai dengan
kewenangannya
sebelum menyusun
program
kesiapsiagaan
Krisis Pangan
sebagaimana
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Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Pasal 11 ayat (1)
(1) Urusan
pemerintahan
konkuren
sebagaimana di
maksud dalam
Pasal 9 ayat (3)
yang menjadi
kewenangan
Daerah
terdiri atas Urusan
Pemerintahan
Wajib dan Urusan
Pemerintahan
Pilihan.
Pasal 11 ayat (2)
Urusan
Pemerintahan
Wajib sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas
Urusan
Pemerintahan yang
berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
dan Urusan

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian

pemerintahan,
pembangunan,
pembinaan,
pemberdayaan.

Pasal 4
Penyelenggaraan
Pangan bertujuan
untuk:
a. meningkatkan
kemampuan
produksi
Pangan mandiri;
b. menyediakan
Pangan yang
berragam dan
memenuhi
persyaratan
keamanan,
mutu, dan Gizi
bagi konsumsi
masyarakat;
c. mewujudkan
tingkat
kecukupan
Pangan,
terutama
Pangan Pokok
dengan harga
yang wajar dan
terjangkau
sesuai dengan
kebutuhan
masyarakat;

mengembangkan
potensi dan
kemampuan
ekonomi anggota
pada khususnya
dan masyarakat
pada umumnya
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
ekonomi dan
sosialnya;
b. berperan serta
secara aktif dalam
upaya
mempertinggi
kualitas kehidupan
manusia dan
masyarakat;
c. memperkokoh
perekonomian
rakyat sebagai
dasar kekuatan
dan ketahanan
perekonomian
nasional dengan
Koperasi sebagai
sokogurunya;
d. berusaha untuk

Pasal 19
Kewenangan Desa
meliputi:
a. kewenangan
berdasarkan
hak asal usul;
b. kewenangan
lokal berskala
Desa;
c. kewenangan
yang
ditugaskan oleh
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi, atau
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kot
a; dan
d. kewenangan
lain yang
ditugaskan oleh
Pemerintah,

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi
dimaksud pada
ayat (4) melakukan
kajian.
Pasal 59
(1) Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya
bertanggung jawab
terhadap Distribusi
Pangan.
Pasal 63
Pada hari-hari
besar keagamaan
dan nasional,
Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya
memberikan
prioritas
kelancaran
Distribusi Pangan.

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan
cadangan pangan,
penganekaragama
n pangan,
pencegahan dan
penanggulangan
masalah pangan
dan gizi.
Pasal 7
Untuk
mengupayakan
terwujudnya
ketahanan pangan
Provinsi sebagai
bagian dari
ketahanan pangan
nasional,
Pemerintah
Provinsi
membentuk
Dewan Ketahanan
Pangan Provinsi
yang selanjutnya
dalam Peraturan
Presiden ini
disebut Dewan
Provinsi
yang diketuai oleh

63

Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
Pemerintahan yang
tidak berkaitan
dengan Pelayanan
Dasar.
Pasal 12 ayat (2)
Urusan
Pemerintahan
Wajib yang tidak
berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 11
ayat (2) meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan
perempuan dan
pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan
hidup;
f. administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil;
g. pemberdayaan
masyarakat dan
Desa;

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa
Pemerintah
Daerah
Provinsi, atau
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kot
a sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian

d. mempermudah
atau
meningkatkan
akses Pangan
bagi
masyarakat,
terutama
masyarakat
rawan Pangan
dan Gizi

mewujudkan dan
mengembangkan
perekonomian
nasional yang
merupakan usaha
bersama berdasar
atas asas
kekeluargaan dan
demokrasi
ekonomi.

Pasal 20
Pelaksanaan
kewenangan
berdasarkan hak
asal usul dan
kewenangan lokal
berskala Desa
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 19 huruf a
dan huruf b diatur
dan diurus oleh
Desa.

Pasal 12
(1) Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
bertanggung jawab
atas Ketersediaan
Pangan.
(2) Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
bertanggung jawab
atas Ketersediaan
Pangan di daerah
dan pengembangan
Produksi Pangan
Lokal di daerah.

Penjelasan Pasal
19 huruf b.

Pasal 31

Pasal 5
(1) Koperasi
melaksanakan
prinsip Koperasi
sebagai berikut:
a. keanggotaan
bersifat sukarela
dan terbuka;
b. pengelolaan
dilakukan secara
demokratis;
c. pembagian sisa
hasil usaha
dilakukan secara
adil sebanding
dengan besarnya
jasa usaha masingmasing anggota;

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi
Pasal 69
(1) Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
memberikan
Bantuan Pangan
kepada masyarakat
miskin dan
masyarakat yang
mengalami rawan
Pangan dan Gizi.
Pasal 71
(1) Dalam
melaksanakan
Ketahanan Pangan
dan Gizi,
Pemerintah
berwenang
melakukan
pengawasan.
Pasal 75
(1) Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan
Gubernur.
Pasal 8
Dewan Provinsi
mempunyai tugas
membantu
Gubernur dalam:
a. merumuskan
kebijakan dalam
rangka
mewujudkan
ketahanan pangan
Provinsi dengan
memperhatikan
kebijakan yang
ditetapkan Dewan;
b. merumuskan
kebijakan dalam
rangka mendorong
keikutsertaan
masyarakat dalam
penyelenggaraan
ketahanan
pangan;
c. melaksanakan
evaluasi dan
pengendalian
perwujudan
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Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian

h. pengendalian
penduduk dan
keluarga
berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan
informatika;
k. koperasi, usaha
kecil, dan
menengah;

Yang dimaksud
dengan
“kewenangan lokal
berskala Desa”
adalah
kewenangan untuk
mengatur dan
mengurus
kepentingan
masyarakat Desa
yang telah
dijalankan oleh
Desa atau mampu
dan efektif
dijalankan oleh
Desa atau yang
muncul karena
perkembangan
Desa dan prakasa
masyarakat Desa,
antara lain
tambatan perahu,
pasar Desa, tempat
pemandian umum,
saluran irigasi,
sanitasi
lingkungan, pos
pelayanan terpadu,
sanggar seni dan

Dalam hal tertentu
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 24,
Pemerintah berhak
mengatur
penyaluran
Cadangan Pangan
Pemerintah
Daerah.

d. pemberian balas
jasa yang terbatas
terhadap modal;

Pemda wajib
menjalankan
Pangan sebagai
urusan wajib non
pelayanan dasar
yang diberikan,
untuk dikelola
bersama
Pemerintah Pusat
secara kolaboratif.
Pengabaian akan
diberikan warning
sebagaimana Pasal
68 UU Pemda yang
akan memberikan
sanksi kepada
Pemda yang
menolak

Pasal 33
(1) Masyarakat
mempunyai hak
dan kesempatan
seluas-luasnya
dalam upaya
mewujudkan
Cadangan Pangan
Masyarakat.
(2) Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
memfasilitasi
pengembangan
Cadangan Pangan
Masyarakat sesuai
dengan kearifan
lokal.

Pasal 9
Koperasi
memperoleh status
badan hukum
setelah akta
pendiriannya
disahkan oleh
Pemerintah.
Sejak lahirnya
Permen Desa, PDT
dan Transmigrasi
terkait dengan
BUMDes, kiprah
koperasi mulai
dipertanyakan,
namun saat ini
BUMDes belum
ada yang berbadan
hukum karena
kebingungan
menentukan
pilihan PT atau
badan hukum
lainnya (Koperasi).

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi
berkewajiban
membangun,
menyusun, dan
mengembangkan
Sistem Informasi
Pangan dan Gizi
yang terintegrasi.

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan
ketahanan pangan
Provinsi.
(2) Tugas Dewan
Provinsi
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) meliputi
kegiatan di bidang
penyediaan
pangan, distribusi
pangan, cadangan
pangan,
penganekaragama
n pangan,
pencegahan dan
penanggulangan
masalah pangan
dan gizi.
Pasal 10
Untuk
mengupayakan
terwujudnya
ketahanan pangan
Kabupaten/Kota
sebagai bagian
dari ketahanan
pangan nasional,
Pemerintah
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Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa

menjalankan
Program Strategis
Nasional. Pangan
adalah salah satu
Program strategis
nasional

belajar, serta
perpustakaan
Desa, embung
Desa, dan jalan
Desa.

Pasal 16
Pemerintah Pusat
dalam
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
konkuren
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3)
berwenang untuk:
b. melaksanakan
pembinaan dan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan yang
menjadi
kewenangan
Daerah.

UU Desa secara
tegas menyebutkan
sejumlah
infrastruktur
terkait pertanian
dan pangan, yaitu
saluran irigasi dan
embung desa
merupakan bagian
dari kewenangan
lokal berskala desa
yang
pengaturan dan
pengurusannya
dilakukan oleh
Desa.
Pasal 22
(1) Penugasan dari
Pemerintah
dan/atau
Pemerintah Daerah

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

Pasal 46
(1) Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
bertanggung jawab
dalam
mewujudkan
keterjangkauan
Pangan bagi
masyarakat, rumah
tangga, dan
perseorangan.
(2) Dalam
mewujudkan
keterjangkauan
Pangan
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1),
Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
melaksanakan
kebijakan
Pemerintah di
bidang:
a. distribusi;
b. pemasaran;
c. perdagangan;
d. stabilisasi

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian
Budaya hukum
kelembagaan
keuangan desa
selama ini
bersandar pada
Badan Hukum
koperasi seperti
Koperasi Unit
Desa.
Namun masyarakat
trauma dengan
pengelolaan KUD
sebelum
berlakunya UU
Desa. KUD dinilai
tidak
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat, alihalih menciptakan
kemudahan akses
pangan dan
pemerataan hasil
pembangunan.

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan
Kabupaten/Kota
membentuk
Dewan Ketahanan
Pangan
Kabupaten/Kota
yang selanjutnya
dalam Peraturan
Presiden ini
disebut Dewan
Kabupaten/Kota
yang diketuai oleh
Bupati/Walikota.
Pasal 11
(1) Dewan
Kabupaten/Kota
mempunyai tugas
membantu
Bupati/Walikota
dalam :
a. merumuskan
kebijakan dalam
rangka
mewujudkan
ketahanan pangan
Kabupaten/Kota
dengan
memperhatikan
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Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

Pasal 27 ayat 1
(1) Daerah provinsi
diberi
kewenangan
untuk
mengelola
sumber daya
alam di laut
yang ada di
wilayahnya
(2) Kewenangan
Daerah provinsi
untuk
mengelola
sumber daya
alam di laut
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
meliputi:
a. eksplorasi,
eksploitasi,
konservasi,
dan
pengelolaan
kekayaan
laut di luar
minyak dan
gas bumi;

kepada Desa
meliputi
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa, pelaksanaan
Pembangunan
Desa, pembinaan
kemasyarakatan
Desa, dan
pemberdayaan
masyarakat Desa.

pasokan dan harga
Pangan Pokok; dan
e. Bantuan
Pangan.

Pangan adalah
salah satu bidang
yang dapat dikelola
secara otonom
mengacu pada
perencanaan
kab/kota berdasar
azas subsidiaritas.
Pengelolaan pangan
secara otonom
merupakan
perwujudan dari
azas subsidiaritas,
yakni penetapan
kewenangan
berskala lokal dan

Pasal 47
(3) Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
bertanggung jawab
terhadap distribusi
Pangan sesuai
dengan
kewenangannya.

Pasal 58
Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
bertanggung jawab
dalam
penyediaan dan
penyaluran Pangan
Pokok dan/atau
Pangan lainnya
sesuai dengan
kebutuhan, baik
bagi masyarakat

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan
kebijakan yang
ditetapkan oleh
Dewan dan Dewan
Provinsi;
b. merumuskan
kebijakan dalam
rangka mendorong
keikutsertaan
masyarakat dalam
penyelenggaraan
ketahanan
pangan;
c. melaksanakan
evaluasi dan
pengendalian
perwujudan
ketahanan pangan
Kabupaten/Kota.
(2) Tugas Dewan
Kabupaten/Kota
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) meliputi
penyediaan
pangan, distribusi
pangan,
cadangan pangan,
penganekaragama
n pangan,
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Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
b. pengaturan
administrati
f;
c. pengaturan
tata ruang;
d. ikut serta
dalam
memelihara
keamanan
di laut; dan
e. ikut serta
dalam
mempertaha
nkan
kedaulatan
negara
Banyak nelayan
dan masyarakat
pesisir lainnya
dilarang memasuki
zona yang telah
diprivatisasi. Jika
mereka memaksa,
maka akan
dipidanakan. Oleh
karena itu, mereka
mengalami

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

pengambilan
keputusan secara
lokal untuk
kepentingan
masyarakat desa.

miskin, rawan
Pangan dan Gizi,
maupun dalam
keadaan darurat.

Pasal 80
(1) Perencanaan
Pembangunan
Desa
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 79
diselenggarakan
dengan
mengikutsertaka
n masyarakat
Desa.
(2) Dalam
menyusun
perencanaan
Pembangunan
Desa
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1),
Pemerintah
Desa wajib
menyelenggarak

Pasal 109
Dalam
melaksanakan
pengawasan,
lembaga
pemerintah
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (3)
sesuai dengan
urusan dan/atau
tugas serta
kewenangan,
masing-masing
mengangkat
pengawas.

Pasal 114
Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
berkewajiban
membangun,

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan
pencegahan dan
penanggulangan
masalah pangan
dan gizi.
Pasal 13 ayat (1)
Dewan
mengadakan rapat
pleno yang
dipimpin langsung
oleh Ketua Dewan
untuk
menentukan
kebijakan pangan
nasional
dan membahas
laporan
pelaksanaan tugas
Dewan, secara
berkala sekurangkurangnya 2 (dua)
kali dalam
setahun
dan/atau
sewaktu-waktu
sesuai keperluan.
Pasal 14 ayat (1)
Dewan
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Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

kesulitan untuk
mengakses laut
(menangkap ikan).
Mereka dihalangi
untuk mengakses
pangan, padahal
nelayan tradisional
menyumbang
produksi ikan lebih
dari 80% pangan
nasional.

an musyawarah
perencanaan
Pembangunan
Desa.
Selama ini desa
mengusulkan
program dan
rencana kegiatan
yang
dihasilkan di dalam
musrembangdes
kepada
musrembang di
tingkat yang lebih
tinggi. Tidak semua
usulan
musrembangdes
lolos di dalam
rangkaian
musrebang di
atasnya
(Kecamatan dan
Kabupaten/Kota).

menyusun, dan
mengembangkan
sistem informasi
Pangan yang
terintegrasi.
(2) Sistem
informasi
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) paling
sedikit
digunakan untuk:
a. perencanaan;
b. pemantauan dan
evaluasi;
c. stabilitas
pasokan dan harga
Pangan; dan
d. sistem
peringatan dini
terhadap Masalah
Pangan serta
kerawanan
Pangan dan Gizi.
(3) Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya
berkewajiban

Pasal 68 ayat (1)
Kepala daerah
dan/atau wakil
kepala daerah yang
tidak
melaksanakan
program strategis
nasional
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 67 huruf f
dikenai sanksi
administratif
berupa teguran
tertulis oleh
Menteri untuk
gubernur dan/atau

Pasal 85
Pembangunan
Kawasan
Perdesaan
dilakukan oleh

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan
mengadakan rapat
konsultasi
dan/atau
koordinasi dengan
Ketua Dewan
Provinsi sekurangkurangnya sekali
dalam 2 (dua)
tahun yang
disebut Konferensi
Dewan Ketahanan
Pangan.
Pasal 16
(1) Dewan
Kabupaten/Kota
menyampaikan
laporan mengenai
ketahanan pangan
di wilayahnya
kepada Dewan
Provinsi
dengan tembusan
kepada Dewan
secara berkala
sekali dalam 6
(enam) bulan dan
sewaktu-waktu
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Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

wakil gubernur
serta oleh gubernur
sebagai wakil
Pemerintah Pusat
untuk bupati
dan/atau wakil
bupati atau wali
kota dan/atau
wakil wali kota.

Pemerintah,
Pemerintah Daerah
Provinsi, dan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
melalui satuan
kerja perangkat
daerah, Pemerintah
Desa, dan/atau
BUM Desa dengan
mengikutsertakan
masyarakat Desa.
(2) Pembangunan
Kawasan
Perdesaan yang
dilakukan oleh
Pemerintah,
Pemerintah Daerah
Provinsi,
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota,
dan pihak ketiga
wajib
mendayagunakan
potensi sumber
daya alam dan
sumber daya
manusia serta
mengikutsertakan

mengumumkan
harga komoditas
Pangan.
Diperlukan sistem
monitoring
ketahanan pangan
wilayah sebagai
sarana bagi
Pemerintah Pusat
maupun
Pemerintah Daerah
Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
dalam hal
penentuan
sasaran/target dan
memberikan
rekomendasi untuk
intervensi
kerawanan pangan
dan gizi sampai
dengan tingkat
desa

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan
sesuai keperluan.
(2) Dewan Provinsi
menyampaikan
laporan mengenai
ketahanan
pangan di
wilayahnya
kepada Dewan
secara berkala
sekali
dalam 1 (satu)
tahun dan
sewaktu-waktu
sesuai keperluan.

Pasal 126
Dalam hal
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Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

Pemerintah Desa
dan masyarakat
Desa.
(3) Pembangunan
Kawasan
Perdesaan yang
berskala lokal Desa
wajib diserahkan
pelaksanaannya
kepada Desa
dan/atau kerja
sama antar-Desa.

mewujudkan
Kedaulatan
Pangan,
Kemandirian
Pangan, dan
Ketahanan Pangan
nasional, dibentuk
lembaga
Pemerintah yang
menangani bidang
Pangan yang
berada di bawah
dan bertanggung
jawab kepada
Presiden.

Pengembangan
BUMDes
merupakan amanat
UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.
Terdapat
permasalahan
terkait pilihan
Badan Hukum
BUM Desa dengan.
Peraturan Menteri
Desa dan
Pembangunan
Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan

Lemahnya
koordinasi serta
birokrasi yang
berbelit-belit serta
maraknya praktek
kartel, salah
satunya
disebabkan
ketiadaan lembaga
ini hingga saat ini.
Pasal 132
(1) Selain pejabat
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Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

2015 tentang
Badan Usaha Milik
Desa.

polisi negara
Republik
Indonesia, pejabat
pegawai negeri sipil
tertentu yang
lingkup tugas dan
tanggung jawabnya
di bidang Pangan

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan

diberi wewenang
khusus sebagai
penyidik untuk
melakukan
penyidikan dalam
tindak pidana di
bidang Pangan
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan di
bidang Hukum
Acara Pidana.
(2) Penyidik
pegawai negeri sipil
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) berwenang:
a. melakukan
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Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan

pemeriksaan atas
kebenaran laporan
atau keterangan
berkenaan dengan
tindak pidana di
bidang Pangan;
b. melakukan
pemanggilan
terhadap seseorang
untuk didengar
dan diperiksa
sebagai tersangka
atau sebagai saksi
dalam tindak
pidana di bidang
Pangan;
c. melakukan
penggeledahan dan
penyitaan terhadap
barang bukti
tindak pidana di
bidang Pangan;
d. meminta
keterangan dan
barang bukti dari
orang atau badan
hukum
sehubungan
dengan tindak
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Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan

pidana di bidang
Pangan;
e. membuat dan
menandatangani
berita acara;
f. menghentikan
penyidikan apabila
tidak terdapat
cukup bukti
tentang adanya
tindak pidana di
bidang Pangan;
dan
g. meminta
bantuan ahli dalam
rangka
pelaksanaan tugas
penyidikan tindak
pidana di bidang
Pangan.
(3) Penyidik
pegawai negeri sipil
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
memberitahukan
dimulainya
penyidikan kepada
pejabat penyidik
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Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan

kepolisian negara
Republik
Indonesia.
(4) Apabila
pelaksanaan
kewenangan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (2)
memerlukan
tindakan
penangkapan dan
penahanan,
penyidik pegawai
negeri sipil
melakukan
koordinasi dengan
pejabat penyidik
kepolisian negara
Republik Indonesia
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Pasal ini sudah
memberikan
kewenangan
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Undang-Undang
No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang
No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa

Undang-Undang
No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan

Undang-Undang
No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian

Peraturan
Pemerintah No.
17 Tahun 2015
tentang
Ketahanan
Pangan dan Gizi

Peraturan
Presiden No. 83
Tahun 2006
tentang Dewan
Ketahanan
Pangan

penyidikan
di
bidang
pidana
guna
menindaklanjuti
laporan
yang
didapatkan, akan
tetapi
belum
terdapat
satuan
tugas yang dapat
menindaklanjuti
laporan
masyarakat
di
bidang
pangan,
minimal
untuk
mengklarifikasi
permasalahan yang
dihadapi
masyarakat terkait
pangan.
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BAB IV
EFEKTIVITAS HUKUM
Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, efektivitas hukum

dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: 1) Faktor hukumnya
sendiri; 2) Faktor penegak hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas
yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat dan 5)
Faktor Kebudayaan.7
Penilaian terhadap efektivitas hukum dalam kegiatan analisi
dan evaluasi perlu dilakukan untuk melihat efektif tidaknya
peraturan perundang-undangan dalam implementasinya sehingga
tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dengan pembentukan
peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan.
Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris terkait yang
menjadi fokus dari kegiatan analisis dan evaluasi ini yaitu
pemerataan pembangunan antarwilayah terutama Kawasan Timur
Indonesia dengan fokus akses pangan.
Data empiris dalam kegiatan analisis dan evaluasi ini
diperoleh dari beberapa kegiatan, yaitu melalui rapat dengan
narasumber, penyelenggaraan diskusi public di daerah dan
penyelenggaraan focus group discussion.
Berikut adalah hasil penilaian terhadap efektivitas tiap
peraturan perundang-undangan terkait pemerataan pembangunan
antarwilayah terutama Kawasan Timur Indonesia dengan fokus
akses pangan yang menjadi obyek analisis dan evaluasi.
A. Efektivitas

Undang-Undang

No.

23 Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah
7

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT.
Raja
Grafindo Persada, 2008), hlm.8
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Penegakan Asas Hukum Hak Menguasai Negara oleh Pemda
memerlukan

reward

and

punishment.

Apabila

Pemda

berdasarkan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemda mampu
menjalankannya maka layak untuk diberikan penghargaan.
Sebaliknya, jika Pemda tidak dapat menjalankan amanah
tersebut maka akan dikenai sanksi. Hingga saat ini telah diatur
18 jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada Pemda, yakni
berupa

teguran,

program

pembinaan

khusus,

tidak

dibayarkannya hak keuangan selama 3 sampai dengan 6 bulan,
hingga pemberhentian tetap Kepala Daerah dan atau wakilnya.
Namun aturan pelaksanaan tentang sanksi tersebut belum juga
tuntas.
Saat

ini

Kementerian

Dalam

Negeri

merencanakan

menyusun 31 jenis aturan pelaksanaan terhadap UU no 23
Tahun 2014 terkait dengan pengawasan. Dari jumlah tersebut
baru 1 Peraturan Pemerintah (PP), 1 Peraturan Presiden
(Perpres) dan 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
yang telah diterbitkan, yaitu :
1. PP no 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
2. Perpres no 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah
3. Permendagri no 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan
Perda terkait Tata Ruang Daerah
Terkait dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Provinsi diberi
kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang
ada

di

wilayahnya,

Pemerintah

Daerah

menganggap

mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola sumber daya
alam. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 60 ayat (1) UU
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No. Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau

Kecil

yang

menyebutkan

bahwa

masyarakat

mempunyai 12 hak untuk memperoleh akses terhadap bagian
Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin
Pengelolaan:
a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang
sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional
ke dalam RZWP-3-K;
c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam
RZWP-3-K;
d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku
dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang
berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang
berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil;
h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang
sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan
pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah
Pesisir
dan
Pulau-Pulau
Kecil
yang
merugikan
kehidupannya;
j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai
masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang
merugikan kehidupannya;
k. memperoleh ganti rugi; dan
l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap
permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pada tataran pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber
daya alamnya, banyak hak masyarakat sekitar (penduduk yang
biasanya berprofesi sebagai nelayan, pembudi daya ikan dan
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petambak garam) dinafikan oleh Pemerintah Daerah, bahkan tidak
jarang

masyarakat

sekitar

diusir

dan

dikriminalisasikan,

walaupun juga terdapat penduduk yang mendapatkan ganti rugi
namun tidaklah rasional/proporsional.
Terlebih baru saja terbit UU No. 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,
dan Petambak Garam yang dalam Pasal 9 juga mengamanatkan
keterlibatan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam
sejak dalam perencanaan yang terkait dengan perlindungan dan
pemberdayaan, seperti:
a) rencana tata ruang wilayah;
b) rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
c)perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
B. Efektivitas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pengembangan BUMDes merupakan amanat UU Nomor 6
Tahun

2014

tentang

Desa.

Masih

belum

dapat/sulit

diimplementasikan karena mensyaratkan adanya pembentukan
Badan Hukum (legalisasi) yang dilekatkan pada BUMDes.
Sejauh ini ketentuan Badan Hukum bagi BUMDes juga belum
ada meski dalam Pasal 8 Permendesa No. 4 Tahun 2015
tentang

BUMDES

disebutkan

bahwa

Badan

Hukum

kelembagaan BUMDES mengacu pada Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang
No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, sehingga
peluang badan hukum yang dapat dibentuk adalah Perusahan
Terbatas dan Koperasi.
Secara hukum/yuridis apabila UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa lahir lebih dahulu, maka UU. No. 6 Tahun 2014
tentang Desa bukan menjadi bagian atau tidak dapat mengacu
kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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C. Efektivitas Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Salah satu tujuan penyelenggaraan Pangan sebagaimana
tercantum pada Pasal 4 huruf e adalah untuk meningkatkan
nilai tambah dan dan daya saing komoditas. Penentuan
harga

wajar

dan

mekanisme Harga

terjangkau

Pembelian

dilakukan dengan

Pemerintah

(HPP) yang

berpotensi menekan harga beli di tingkat petani. Tujuan
meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas
pasar berbau pendekatan pangan sebagai komoditi. Perlu
dipikirkan

agar

Pemerintah

dapat

melindungi

dan

mengembangkan kekyaan sumber daya pangan nasional,
apakah dengan mekanisme Hak atas kekayaanintelektual
(HAKI)

yang

dalam

kenyataannya

banyak

dianggap

merugikankaum tani.
Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang gizi
masih belum maksimal jika melihat kenyataannya bahwa
masyarakat hanya tergantung pada beberapa jenis pangan bagi
kebutuhan gizinya. Sehingga tujuan penyelenggaraan Pangan
sesuai Pasal 4 huruf f. UU Pangan untuk meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat perlu dioptimalkan
melalui edukasi dan sosialisasi sumber pangan bergizi.
Perencanaan pangan (Pasal 10 UU Pangan) ditetapkan oleh
Pusat,

Pemda

Provinsi

dan

Pemda

Kab/kota

yang

didesentralisasikan kepada Desa dimusyawarahkan di Desa
melalui Musyawarah Desa. Di dalam UU Desa, pangan diatur
dalam Bidang Pembangunan Desa pada huruf d tentang
pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan
pemanfaatan

dan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

ekonomi, khususnya pada sub bidang pembibitan tanaman
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pangan (Permendagri no 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan

Desa).

Mekanisme

ini

tidak

didapati

di

kelurahan karena kelurahan bukan SKPD menurut UU Pemda.
Perencanaan pangan sebagaimana diatur dalam UU Pangan
maupun

UU

Perlindungan

Lahan

pertanian

tidak

diimplementasikan dengan baik. Padahal Peta jalan (road map)
pangan sebagai acuan diperlukan agar tidak selalu mengambil
jalan pintas. Peta jalan pangan berperan penting untuk :
a Menjaga Keberlanjutan swasembada pangan
b Menghubungkan sektor hulu hingga hilir
c Membuka akses petani terhadap pasar dan industri
dengan memposisikan nilai tambah terbesar bagi petani
selaku produsen
d Menjaga sektor pangan memberikan kontribusi yang
cukup besar terhadap industri makanan dan minuman
mengingat selama ini 65 % bahan baku industri
makanan masih diimpor
e Mengupayakan subtitusi impor bahan baku dengan
sumberdaya
lokal
dengan
jalan
memperkuat
pengelompokan lahan dan produksi pangan agar mampu
menopang kebutuhan industri makanan dan minuman.
Perlunya

perubahan

paradigma

bagi

generasi

muda

selanjutnya agar berminat menjadi pelaku usaha produsen
pangan, petani, nelayan dan lain lain. Pasal 18 huruf b, UU
Pangan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban
memberikan penyuluhan dan pendampingan, akan tetapi
penyuluhan

pertanian

yang

ada

selama

ini

hanya

menitikberatkan pada optimalisasi hasil pertanian. Diperlukan
juga penyuluhan mental petani, sehingga petani dan generasi
mudanya sadar dan bangga akan profesi mereka yang menjadi
salah satu penggerak roda perekonomian bangsa dan menjadi
ujung tombak swasembada pangan.
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Mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana pangan,
Pasal 132 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sudah
memberikan kewenangan penyidikan di bidang pidana guna
menindaklanjuti laporan yang didapatkan, akan tetapi belum
terdapat satuan tugas yang dapat menindaklanjuti laporan
masyarakat di bidang pangan, minimal untuk mengklarifikasi
permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pangan.
Lemahnya koordinasi serta birokrasi yang berbelit-belit serta
maraknya praktik kartel menghambat upaya mewujudkan
keaulatan pangan, kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan
Nasional, maka sesuai amanat Pasal 126 UU Pangan, perlu
dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kelembagaan Pangan. Kelembagaan Panga harus dikelola oleh
lembaga-lembaga yang otonom dan bisa menggerakan lintas
sektor

hingga

di

level

Desa.

Pada

Desa

berlaku

asas

subsidiaritas (kewenangan lokal skala Desa) yang dapat
mengorganisikan kelembagaan desa secara otonom untuk
mengusahakan pemerataan akses pangan.
Pemerintah berkewajiban melindungi dan memberdayakan
Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan
sebagai produsen Pangan,

sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 17 UU Pangan, namun demikian walaupun konsumen
selalu ada, bagaimana perlindungan terhadap produsen pangan
dalam menentukan, karena yang menentukan harga adalah
pihak pedagang yang membeli untuk memperdagangkannya
kembali, maka sangat perlu dikaji lebih jauh mengenai
perlindungan

secara

khusus

terhadap

produsen

pangan/pelaku usaha pangan dalam menentukan harga jual.
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Terkait kedaulatan pangan lokal, Pasal 9 UU No. 18 Tahun
2012 tentang Pangan, menyebutkan:
(1)
(2)

(3)

Perencanaan Pangan tingkat nasional dilakukan
dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional
serta kebutuhan dan usulan provinsi.
Perencanaan Pangan tingkat provinsi dilakukan dengan
memperhatikan rencana pembangunan provinsi dan
memperhatikan kebutuhan dan usulan kabupaten/kota
serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana
Pangan nasional.
Perencanaan Pangan tingkat kabupaten/kota dilakukan
dengan
memperhatikan
rencana
pembangunan
kabupaten/kota dan rencana Pangan tingkat provinsi
serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana
Pangan nasional.

Hubungan hirarkis dalam Pasal di atas dapat mengancam
kedaulatan pangan lokal jika tidak
yang

kuat

sejak

pengembangan

awal.

produksi

disertai

Kebanyakan

pangan

lokal

rambu-rambu
kegagalan
disebabkan

arahan kebijakan nasional selalu berfokus pada satu dua
jenis komoditi pangan (padi dan jagung). Secara nasional
dan

provinsi,

mengacu

arah

pada

umbi-umbian

dan

besaran

area pesawahan

dan

sagu

tidak

anggaran cenderung

dan

irigasi, sementara

mendapat tempat dalam

politik anggaran dan program.
D. Efektivitas

Undang-Undang-Undang

No.

25

Tahun

1992

tentang Perkoperasian
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terdapat beberapa
permasalahan terkait dengan efektivitas dari Undang-UndangUndang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu
dipertahankan karena diatur sesuai dengan filsafat bangsa dan
UUD 1945. Berdasarkan Analytical Hierarchy Process, UU ini
harus dijabarkan dengan dalam Peraturan/Keputusan Menteri
terkait untuk melaksanakan program pangan. Sebagai contoh
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Keputusan Menteri Koperasi dan UKM tentang Linkage Program
antara koperasi dan Perbankan.
Sejak lahirnya Permen Desa, PDT dan Transmigrasi terkait
dengan BUMDes, kiprah koperasi mulai dipertanyakan, namun
saat ini BUMDes belum ada yang berbadan hukum karena
kebingungan menentukan pilihan PT atau badan hukum
lainnya (Koperasi). Budaya hukum kelembagaan keuangan
desa selama ini bersandar pada Badan Hukum koperasi seperti
Koperasi Unit Desa. Namun masyarakat trauma dengan
pengelolaan KUD sebelum berlakunya UU Desa. KUD dinilai
tidak

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat,

alih-alih

menciptakan kemudahan akses pangan dan pemerataan hasil
pembangunan namun demikian keduanya diharapkan dapat
seiring sejalan menyejahterakan bangsa.
E. Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi
Dari hasil analisis dan evaluasi terkait dengan efektivitas
dari PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
maka Peraturan Pemerintah ini perlu dipertahankan karena
merupakan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan.
F. Peraturan Presiden No. 83

Tahun 2006 tentang Dewan

Ketahanan Pangan
Dari hasil analisis dan evaluasi terdapat permasalahan
terkait dengan efektivitas dari Peraturan Presiden No. 83 Tahun
2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan sebagai berikut:
Dewan Ketahanan Pangan (DKP), yang beranggotakan 16
kementerian dan dua lembaga dengan fungsi sebagai lembaga
fungsional koordinatif antarkementerian/lembaga yang diketuai
86

langsung presiden, dengan ketua harian menteri pertanian,
dan ex

officio adalah

Badan

Ketahanan

Pangan,

pada

kenyataannya beberapa kelembagaan pangan tersebut belum
maksimal dalam mengatasi problematika pangan di negeri ini
dan sering kali termentahkan pada tingkat koordinasi.
Saat ini terdapat desakan pembentukan lembaga pangan
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan,

Pasal 126 dalam UU pangan No. 8 tahun 2012

berbunyi,

“Dalam

hal

mewujudkan

kedaulatan

pangan,

kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional, dibentuk
lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden”

serta

pemerintah

pada

Pasal

sebagaimana

127

disebutkan,

dimaksud

dalam

“Lembaga
Pasal

126

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pangan”.
Pemerintah saat ini sedang merancang Peraturan Presiden
tentang

Badan

Pangan

Nasional

(BPN)

yang

diharapkan

mempunyai otoritas, integritas, dan tugas serta fungsi yang
kuat untuk mempersingkat rantai birokrasi yang begitu
panjang

dan

tumpang

tindih

tugas

dan

fungsi

selama

ini.Konsekuensinya Badan Ketahanan Pangan dan Dewan
Ketahanan Pangan dilebur dalam lembaga pangan tersebut.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Pangan selalu menjadi persoalan klasik dan tidak pernah
tuntas. Peta jalan swasembada pangan yang selalu digaungkan
tidak

pernah

menjawab

persoalan

kekurangan

stok

dan

kenaikan harga pangan. Dengan demikian paradigma pangan
tidak berdiri sendiri, tetapi terus dipengaruhi oleh isu-isu lain.
Selain isu Hak Menguasai Negara dan pertanahan, kedaulatan
pangan juga dipengaruhi oleh isu industrialisasi, urbanisasi,
penataan ruang dan globalisasi. Pergerakan pangan tidak hanya
antar daerah dalam satu wilayah atau negara, tetapi juga
mendunia.
Pemahaman mengenai ketahanan pangan juga berubah.
Ketahanan pangan bukan sekadar ketersediaan stok, melainkan
juga hak atau akses masyarakat atas pangan, resiko dan
kerentanan

pangan,

keaman

pangan,

serta

kesehatan

masyarakat. Di Indonesia, hal paling mendasar dari tata kelola
pangan adalah ketersediaan stok yang masih belum terpenuhi.
Impor yang setiap kali dikatakan sebagai upaya darurat dan
jangka pendek selalu menjadi jalan pintas.
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B. Rekomendasi
Dalam analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat
beberapa rekomendasi yang ditemukan melalui metode analisis
evaluasi maupun masukan dari para stakeholder dan narasumber.
Beberapa rekomendasi yang diperoleh dari stakeholder dan
narasumber adalah:
1. Untuk memeratakan akses pangan masyarakat Pemerintah
dapat menanggulangi kenaikan harga pangan terhadap kaum
miskin dan rentan. Ada sejumlah aspek kebijakan yang dapat
mendorong stabilitas untuk mencegah guncangan. Salah satu
aspek penting adalah harga pangan, terutama beras. Ketentuan
perundang-undangan sudah dapat disinergikan antara UU
Desa, UU Pangan dan UU Perlindungan Lahan Pertanian.
Ketiga UU tersebut mengatur substansi yang sama mengenai
upaya mengadvokasi petani sebagai produsen pangan utama di
Indonesia,

pelibatan

perencanaan
kelompok

pangan,

tani,

masyarakat
partisipasi

penguatan

dalam

penyusunan

masyarakat,

pemasaran

produk

penguatan
pertanian

maupun kelembagaannya. Tinggal penegakan hukum diranah
implementasinya

yang

perlu

konsisten

dilakukan

secara

berkelanjutan.
2. Kelembagaan pangan di tingkat Pemda perlu diorganisir sesuai
amanah

Pasal

126

UU

Pangan

yang

mengamanahkan

Pemerintah untuk membentuk lembaga pangan. Dalam hal
mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan
Ketahanan Pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah
yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Pasal 127 menegaskan bahwa lembaga tersebut bergerak di
bidang pangan. Lembaga pangan nasional nantinya berupa
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badan atau lembaga apapun yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tidak seperti
Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang saat ini masih berada di
bawah Kementerian Pertanian. Dengan struktur seperti itu,
lembaga pangan nasional nantinya dapat mengkoordinasikan
tugas di antara kementerian terkait untuk melaksanakan
amanat

UU

Pangan.

menciptakan

Beberapa

dan

menjaga

tugas

utamanya

Kedaulatan,

adalah

Kemandirian,

Ketahanan, dan Keamanan Pangan.
4. Kelembagaan pangan tingkat nasional harus mulai dibangun
inter-sektor. Dengan adanya lembaga Pangan lintas lintas K/L,
Kementrian Pertanian nantinya bisa lebih berkonsentrasi
melaksanakan

budidaya

dan

riset

pertanian

sesuai

rekomendasi lembaga pangan nasional dalam hal mewujudkan
kedaulatan dan kemandirian pangan. Menurut desain para
pengambil kebijakan, Kementerian pangan menggarap sektor
hulu sedangkan dan lembaga pangan nasional di sektor hilir.
Lembaga pangan nasional, nantinya juga bertugas mengatur
tata niaga komoditas pertanian penting seperti beras, termasuk
memotong rantai distribusi. Dengan begitu, harga pasar tidak
akan memberatkan konsumen namun menyejahterakan petani.
Kementerian pertanian tidak lagi disibukkan oleh peran-peran
ini, yang kadang diluar jangkauan Kementerian Pertanian.
Rantai distribusi dan tata niaga bersifat lintas sektor sehingga
perlu banyak mengkoordinasikan peran kementerian.
5. Lima hal pokok yang menjadi isu strategis pangan adalah pola
makan yang keliru, regulasi (beleid) yang berorientasi pasar,
penyerahan

semua

urusan

pangan

ke

daerah,

hanya

memikirkan konsumen, dan alpa memikirkan konsekuensi
keberhasilan

(Sapuan

Gafar;

Kompas,

1/8/2012)

harus
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menjadi perhatian. Melalui tata kelola yang baik secara
kelembagaan diharapkan terjadi perbaikan secara sistemik.
Kelembagaan adalah aturan main, baik bersifat struktural
maupun

kultural.

Kelembagaan

lebih

luas

dari

sekadar

organisasi. Sebagai aturan dan hak yang tegas memberikan
naungan, sanksi, dan konstrain terhadap individu-individu dan
kelompok dalam menentukan pilihan. Kelembagaan dapat
diprediksi,

stabil,

dan

dapat

diaplikasikan

pada

situasi

berulang (Arifin, 2012). Sebagai kebijakan publik, kelembagaan
(pangan) bisa disidik dari tiga tingkatan yakni: politis-strategis
(kebijakan),

organisasi

(institusi

dan

aturan

main),

dan

implementasi (untuk evaluasi dan umpan balik).
a. Pada level politis-strategis, UUD 1945 mengamanatkan
negara menyediakan penghidupan yang layak bagi warga,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan, akses pendidikan, dan hak dipelihara bagi
fakir miskin dan anak-anak telantar. Pendek kata,
konstitusi

mengakui

pangan

merupakan

kebutuhan

dasar yang asasi. Pemenuhannya menjadi kewajiban
(mutlak) negara. Masalahnya, UUD 1945 tidak selalu jadi
acuan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan yang mencakup kebijakan dan tata kelola
organisasi pemerintah di bidang pangan meletakkan
pangan sekadar ”soal teknis”. Pangan hanya diletakkan
pada

satu

sudut

(sektor)

bukan

masalah

sentral.

Seharusnya, sebagai bagian usaha negara memenuhi hak
warga, pangan harus diperlakukan sebagai soal hidupmati, seperti disampaikan Bung Karno saat meletakkan
batu pertama Fakulteit Pertanian IPB, 27 April 1952.
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Sebagai soal hidup-mati, pangan merupakan masalah
bangsa, bukan sektoral.
b. Pada level organisasi, Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
yang diketuai Presiden dan secara harian diketuai
Menteri Pertanian merupakan kelembagaan tertinggi di
bidang pangan. Selain Bulog dan pemerintah daerah
(provinsi/kabupaten/kota), DKP melibatkan 14 menteri
yang terkait langsung soal pangan. Di Thailand, lembaga
serupa

bernama

National

Food

Commision

(NFC)

membawahkan 11 kementerian. Berkat kinerja NFC,
pangan

di

Thailand

maju

luar

biasa.

Indonesia

sebaliknya. Masalah terjadi karena gerak DKP sehari-hari
diserahkan kepada eselon I: Ketua Badan Ketahanan
Pangan

(BKP)

kesulitan

di

untuk

Kementerian

Pertanian.

mengoordinasikan

sesama

Terdapat
pejabat

eselon I lintas kementerian terlebih untuk menggerakkan
menteri terkait.
6. Kinerja

akses

ketahanan

pangan

pangan.

akan

berpengaruh

Walaupun

pada

ketersediaan

capaian
pangan

mencukupi, namun masih terjadi masalah pangan dan gizi
(penduduk rawan pangan, stunting, kurang gizi). Permasalahan
akses

pangan

adalah

ketimpangan

PDRB

antar

wilayah/provinsi dan pembangunan sarana dan prasarana,
geografi

wilayah,

besaran

dan

ketimpangan

pendapatan

rumahtangga, kenaikan harga pangan dan non pangan, serta
perilaku konsumsi pangan yang menyimpang. Berdasarkan
permasalahan tersebut, upaya peningkatan akses pangan
rumahtangga dapat ditempuh melalui pengembangan dan
pembangunan

infrastruktur

terutama

di

wilayah

KTI,
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pembangunan pulau mandiri pangan, peningkatan pendapatan
masyarakat, stabilisasi harga pangan dan non pangan, dan
peningkatan pengetahuan rumahtangga akan pola pangan
bergizi dan sehat, serta bantuan pangan (pemerintah, swasta,
masyarakat).
7. Produksi beras telah menurun dalam beberapa dasawarsa
terakhir

karena

sejumlah

alasan,

antara

lain

buruknya

infrastruktur dan konektivitas. Oleh sebab itu infrastruktur
dan

konektivitas

harus

diperbaiki

dan

ditingkatkan

kualitasnya.
8. Peningkatan

belanja

pemerintah

belum

berhasil

memacu

produksi pertanian. Stabilisasi harga belum efektif dan bahkan
turut

menyebabkan

masalah.

Skema

impor

beras

juga

berdampak buruk meski cukup beralasan karena Pemerintah
sedang menargetkan swasembada beras tahun 2017. Data
pangan sebaiknya dibenahi lebih akurat agar surplus beras
terus-menerus tidak diinformasikan terus-menerus, sementara
faktanya stok kurang dan harga tinggi, sehingga memicu
spekulasi pedagang.
9. Keamanan stok beras membutuhkan sistem peringatan dini
efektif, informatif dan real time. Perbaikan struktural jangka
panjang diperlukan untuk memperbaiki keamanan stok beras
dalam meningkatkan produktivitas.
10. Tata kelola pangan yang baik membutuhkan dukungan data
yang akurat agar Pemerintah dapat mengambil keputusan
dengan benar. Orientasi pembangunan ekonomi juga perlu
diubah,

dari

sekedar

produksi

menjadi

peningkatan

kesejahteraan petani. Penetapan harga acuan merupakan
upaya positif yang berorientasi pada peningkatan pendapatan
petani. Selain itu petani juga membutuhkan akses untuk
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sumberdaya produktif, terutama lahan, baik melalui reforma
agraria, kredit pertanian, asuransi pertanian. Serta kebijakan
perdagangan yang berkeadilan. Dengan demikian pertanian
tidak diserahkan ke mekanisme pasar untuk dikuasai hukum
pasar.
11. Dalam

menggarap

direkomendasikan
pembangunan

sektor

pangan,

menetapkan

sektor

pangan,

terlebih
apakah

Pemerintah
dahulu

arah

swasembada

atau

kemandirian pangan dengan mempertimbangkan kekuatan dan
kelebihan sumberdaya dalam negeri. Hingga saat ini peta jalan
(roadmap)

penyediaan

pangan

nasional

belum

ada.

Perencanaan sebagaimana diatur dalam UU Pangan maupun
UU Perlindungan Lahan pertanian tidak diimplementasikan
dengan baik. Padahal Peta jalan (road map) pangan sebagai
acuan diperlukan agar tidak selalu mengambil jalan pintas.
Peta jalan pangan berperan penting untuk :
f

Menjaga Keberlanjutan swasembada pangan

g Menghubungkan sektor hulu hingga hilir
h Membuka akses petani terhadap pasar dan industri
dengan memposisikan nilai tambah terbesar bagi petani
selaku produsen
i

Menjaga sektor pangan memberikan kontribusi yang
cukup besar terhadap industri makanan dan minuman
mengingat

selama

ini

65 %

bahan baku

industri

makanan masih diimpor
j

Mengupayakan subtitusi impor bahan baku dengan
sumberdaya

lokal

dengan

jalan

memperkuat

pengelompokan lahan dan produksi pangan agar mampu
menopang kebutuhan industri makanan dan minuman.
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12.

Kelembagaan pangan lokal. Kelembagaan pangan sebaiknya
tidak hanya di level nasional, tetapi dikembangkan juga di
Kab/Kota.

Salah

satu

yang

menunjang

terlembaganya

kelembagaan pangan adalah UU no 6 Tahun 2016 tentang
Desa. Pengorganisasian petani dalam kelembagaan BUMDES
sebagaimana amanah UU Desa dapat memperkuat eksistensi
kelompok tani dalam pengelolaan produk-produk pertanian
unggulan secara mandiri. Pemberdayaan petani sebagai basis
pengorganisasian petani ke dalam BUMDES merupakan
bagian penting dalam membangun korelasi pengembangan
kawasan perdesaan dengan pemberdayaan masyarakat.
13.

Pengorganisasian

petani

dalam

kelembagaan

BUMDES

sebagaimana dimaksud dalam UU Desa secara tidak langsung
akan meningkatkan produktivitas petani dan pemasaran hasil
pertanian sebagai bagian dari pengembangan rural-urban
linkage yang memperlancar interaksi antara perkotaan dan
perdesaan terutama dalam :
i. memasok produk unggulan pertanian ke “pusat
kota” ke Kab/Kota lain.
ii. Mengakses

manfaat

dari

interaksi

perkotaan-

perdesaan
14.

Peningkatan

pertumbuhan

desa

melalui

pengembangan

jaringan desa-kota oleh kelembagaan BUMDES berorientasi
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap aset-aset
penting dalam

pentagon aset peningkatan penghidupan

berkelanjutan, antara lain 1)SDM (human capital), 2) SDA
(natural capital), 3) modal social (social capital), 4)modal
keuangan (financial capital), dan 5)modal prasarana fisik
(infrastructure capital). Sejauh ini infrastructure capital inilah
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yang dijadikan titik masuk (entry point) untuk peningkatan
akses pangan.
15.

Kelembagaan

pangan

harus

berperan

termasuk BUMDES di level desa sebab

komprehensif,
pangan tidak bisa

berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh isu-isu tata niaga,
pertanahan,

tata

niaga,

infrastruktur,

industrialisasi,

pertumbuhan ekonomi, ketimpangan desa-kota,urbanisasi,
penataan ruang serta globalisasi,
16.

BUMDES bisa menjadi penggerak produktivitas pertanian,
pengembangan ekonomi masyarakat desa, perluasan pasar,
peningkatan pelayanan usaha, pelayanan kebutuhan dasar
untuk memudahkan akses pangan dengan

memanfaatkan

sumberdaya lokal seperti :
a. air minum Desa;
b. usaha listrik Desa;
c. lumbung pangan; dan
d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

17. Tumpang tindih kewenangan mungkin terjadi jika DKP hanya
dianggap
Pertanian.

sektor
Karena

dan

diletakkan

meletakkan

di

SKPD/OPD/Dinas

pangan

sebagai

sektor

menyulitkan penyelesaian permasalahan pemerataan akses
pangan karena DKP sulit mengkoordinir lintas sektor. Pasal
yang mengatur kelembagaan Pangan harus diganti.
Selain rekomendasi yang didapatkan dari stakeholder tersebut,
terdapat juga rekomendasi yang bersifat normatif dalam
perspektif materi, struktur, penegakan, dan budaya hukum
sebagai berikut:
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1. Materi Hukum
Rekomendasi


Penjelasan

Peraturan Presiden No.
83 Tahun 2006 tentang
Dewan Ketahanan
Pangan perlu diubah.

Perlu diubah karena tidak sesuai lagi
dengan UU Pangan No. 18 Tahun 2012
dalam hal perkembangan jaman yang
sudah jauh berbeda.



UU No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian
perlu dipertahankan

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
diatur sesuai dengan filsafat bangsa dan
UUD 1945. Berdasarkan Analytical
Hierarchy Process, UU ini harus
dijabarkan
dengan
dalam
Peraturan/Keputusan Menteri terkait
untuk melaksanakan program pangan.
Sebagai contoh
Keputusan Menteri
Koperasi dan UKM tentang Linkage
Program antara koperasi dan Perbankan



UU No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman
Modal perlu direvisi.





Perlu
dicarikan
mekanisme
perlindungan
dan
pengembangan
kekayaan sumber daya
pangan nasional

Pasal 4 huruf e UU No. 18 Tahun 2012
tentang Panganmenyebutkan bahwa
Penyelenggaraan Pangan bertujuan
untuk:

UU No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal perlu direvisi
karena menyangkut perubahan UU
UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Dalam revisi ini
juga harus diatur kerjasama antara
investor dengan Koperasi dan
BUMDes

e. meningkatkan nilai tambah dan daya
saing komoditas
Penentuan harga wajar dan
terjangkau dilakukan
dengan mekanisme Harga Pembelian
Pemerintah (HPP)
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yang berpotensi menekan harga beli
di tingkat petani.
Tujuan meningkatkan nilai tambah
dan daya saing
komoditas pasar berbau pendekatan
pangan sebagai
komoditi. Perlu dipikirkanagar
Pemerintah dapat melindungidan
mengembangkan kekyaan sumber
daya pangannasional, apakah dengan
mekanisme Hak atas
kekayaanintelektual (HAKI) yang dalam
kenyataannya banyak dianggap
merugikankaum tani.


Perlu
memperjelas
keterlibatan
publik/
masyarakat
dan
mekanismenya di dalam
proses
perencanaan
pangan

Pasal 8 Undang-undang No. 18 Tahun
2012 tentang Pangan menyebutkan
bahwa
(1) Perencanaan Pangan harus
terintegrasi dalam rencana
pembangunan nasional dan rencana
pembangunan daerah.
(2) Perencanaan Pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah dengan melibatkan peran
masyarakat
Undang-undang No. 18 Tahun 2012
tentang Pangan tidak menjelaskan
secara memadai bagaimana bentuk
dan kualitas keterlibatanmasyarakat
yang dimaksud. Sementara kenyataan
yang berlangsung hingga kini,
perencanaan pembangunannasional
dan daerah bukanlah sebuah
prosesdemokratis yang menjamin
kualitas partisipasi publik.
Kewajiban pemerintah sebagai
penanggung jawab rencana hanyalah
sebatas mengonsultasikan dan
menerima masukan dari
masyarakat. Tidak ada jaminan
apakah keputusan (yang seringkali
berada di tangan pemerintah) harus
sesuai dengan masukan dari
masyarakat.
Demikian pula Undang-Undang
Perencanaan Pembangunan dan
berbagai
produk hukum
operasionalnya tidak terdapat
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definisi yang secara tegas dan
jelas mengenai apa dan
bagaimana partisipasi masyarakat di
dalam proses perencanaan. Yang
selama ini berlaku, partisipasi
warga hanya sebatas
mengusulkan lokasi bagi programprogram yang telah direncanakan
pemerintah. Sementara di sisi
lain, kedaulatan pangan adalahsebuah
sistem yang demokratis dimana
produsen dan konsumen dilibatkan
secara penuh untuk menentukan
sistem pangan.
2. Struktur Hukum
Rekomendasi


Perlunya PP No. 18
Tahun 2016 perlu
diubah terkait rumpun
dinas pangan

Penjelasan
Pengorganisasian kelembagaan pangan
dalam PP no 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat daerah masih meletakkan
urusan pangan diintegrasikan dengan
urusan pertanian dan urusan lain yang
memiliki kedekatan untuk disatukan
dalam 1 rumpun dinas yang disarankan
untuk
mengurusnya,
sebagaimana
dimuat dalam Pasal 40 ayat (4) huruf f,
yakni
Organisasi
Perangkat
Dinas
perumahan dan kawasan permukiman,
pekerjaan umum dan penataan ruang,
pertanahan, perhubungan, lingkungan
hidup, kehutanan, pangan, pertanian,
serta kelautan dan perikanan;
Isu pangan lebih dari sekedar isu
pertanian, tetapi terkait dengan isu
konservasi lahan, pertumbuhan
ekonomi, pemerataan (indeks gini),
urbanisasi, koneksivitas pembangunan
kawasan perdesaan-perkotaan,
industrialisasi, konsolidasi lahan,
koversi lahan pertanian dan aksesibilitas
layanan kesehatan serta infrastruktur
dan transportasi
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Perlunya Kelurahan
memiliki kewenangan
perencanaan pangan

Pasal 10
Perencanaan Pangan diwujudkan dalam
bentuk rencana Pangan, terdiri atas:
a rencana Pangan nasional;
b rencana Pangan provinsi;
c rencana Pangan kab/kota.
Rencana Pangan ditetapkan oleh
Presiden, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
Perencanaan pangan yang ditetapkan
oleh pusat, Pemda Provinsi dan Pemda
Kab/kota
yang
didesentralisasikan
kepada Desa dimusyawarakan di desa
melalui Musyawarah desa. Di dalam UU
Desa, pangan diatur dalam Bidang
Pembangunan Desa pada huruf d
tentang pengembangan usaha ekonomi
produktif
serta
pembangunan
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana ekonomi, khususnya
pada sub bidang pembibitan tanaman
pangan (Permendagri no 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa). Mekanisme ini tidak didapati di
kelurahan karena kelurahan bukan
SKPD menurut UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah



UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah seharusnya
menjadi acuan bagi UU
No. 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Secara hukum/yuridis apabila UU No. 6
lahir lebih dahulu, maka UU. No. 6
Tahun 2014 tentang Desa bukan
menjadi bagian atau tidak dapat
mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
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3. Penegakan Hukum



Rekomendasi

Penjelasan

Perlunya dibentuk
satuan tugas yang
seketika dapat
diturunkan ke lapangan
ketika terjadi
permasalahan di bidang
pangan terkait
permasalahan hukum
yang dihadapi
masyarakat

Pasal 132 ayat (1) UU No. 18 Tahun
2012 tentang Pangan menyebutkan
bahwa selain pejabat polisi negara
Republik Indonesia, pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya dibidang Pangan
diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untukmelakukan penyidikan
dalam tindak pidana di bidang Pangan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Hukum
Acara Pidana.
Pasal 132 ayat (2) UU No. 18 Tahun
2012 tentang Pangan menyebutkan
bahwa Penyidik pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas
kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Pangan;
Pasal
ini
sudah
memberikan
kewenangan penyidikan di bidang
pidana guna menindaklanjuti laporan
yang didapatkan, akan tetapi belum
terdapat satuan tugas yang dapat
menindaklanjuti laporan masyarakat di
bidang
pangan,
minimal
untuk
mengklarifikasi
permasalahan
yang
dihadapi masyarakat terkait pangan.
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Perlu dikaji lebih jauh
mengenai perlindungan
secara khusus kepada
produsen
pangan/pelaku usaha
pangan dalam
penentuan harga jual.

Pasal 17 UU No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan menyebutkan bahwa Pemerintah
dan Pemerintah Daerah berkewajiban
melindungi danmemberdayakan Petani,
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku
Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.

Perlu memperjelas arah
pengembangan produksi
pangan lokal serta
anggaran

Pasal 9 UU No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan:

Konsumen selalu ada, tetapi bagaimana
perlindungan terhadap produsen pangan
dalam menentukan karena yang
menentukan harga adalah pihak
pedagang yang membeli untuk
memperdagangkannya kembali ke
masyarakat.

(1) Perencanaan Pangan tingkat
nasional dilakukan dengan
memperhatikan rencana pembangunan
nasional serta kebutuhan dan usulan
provinsi.
(2) Perencanaan Pangan tingkat provinsi
dilakukan dengan memperhatikan
rencana pembangunan provinsi dan
memperhatikan kebutuhan dan usulan
kabupaten/kota serta dilakukan dengan
berpedoman pada rencana Pangan
nasional.
(3) Perencanaan Pangan tingkat
kabupaten/kota dilakukan dengan
memperhatikan rencana pembangunan
kabupaten/kota dan rencana Pangan
tingkat provinsi serta dilakukan dengan
berpedoman pada rencana Pangan
nasional.
Hubungan hirarkis pada pasal ini dapat
dapat mengancam kedaulatan pangan
lokal jika tidak disertai rambu-rambu
yang kuat sejak awal.
Kebanyakan kegagalan
pengembangan produksi pangan
lokal disebabkan arahan kebijakan
nasional selalu berfokus pada satu
atau dua jenis komoditi pangan (padi
dan jagung). Secara nasional dan

102

provinsi, arah dan besaran
anggaran cenderung mengacu pada
area pesawahan dan irigasi, sementara
umbi-umbian dan sagu tidak
mendapat tempat dalam politik
anggaran dan program.


Pemerintah daerah wajib
melibatkan masyarakat
dan dengan
memperhatikan
perlindungan bagi
masyarakat sekitarnya
dalam melaksanakan
kewenangannya
mengelola sumber daya
alam di laut.

Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
menyebutkan
Kewenangan Daerah provinsi untuk
mengelola sumber daya alam di laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi,
dan pengelolaankekayaan laut di luar
minyak dan gas bumi;
b. pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d. ikut serta dalam memelihara
keamanan di laut; dan
e. ikut serta dalam mempertahankan
kedaulatan negara.
(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk
mengelola sumber dayaalam di laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling jauh12 (dua belas) mil laut diukur
dari garis pantai ke arah laut
lepas dan/atau
kepulauan

ke

arah

perairan

Pemerintah
Daerah
menganggap
mempunyai
kewenangan
penuh,
Kewenangan Daerah provinsi untuk
mengelola sumber daya alam, padahal
sesuai dengan amanat Pasal 60 ayat (1)
UU No. 1 Tahun 2014 tentang Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulaupulau Kecil, menyebutkan bahwa dalam
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, Masyarakat mempunyai (12)
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hak untuk:
m. memperoleh akses terhadap bagian
Perairan Pesisir yang sudah diberi
Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
n. mengusulkan wilayah penangkapan
ikan secara tradisional ke dalam
RZWP-3-K;
o. mengusulkan wilayah Masyarakat
Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
p. melakukan
kegiatan
pengelolaan
Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil berdasarkan hukum adat yang
berlaku dan tidak bertentangan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan;
q. memperoleh
manfaat
atas
pelaksanaan Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
r. memperoleh
informasi
berkenaan
dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil;
s. mengajukan laporan dan pengaduan
kepada pihak yang berwenang atas
kerugian yang menimpa dirinya yang
berkaitan
dengan
pelaksanaan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil;
t. menyatakan
keberatan
terhadap
rencana pengelolaan yang sudah
diumumkan dalam jangka waktu
tertentu;
u. melaporkan kepada penegak hukum
akibat
dugaan
pencemaran,
pencemaran, dan/atau perusakan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
yang merugikan kehidupannya;
v. mengajukan
gugatan
kepada
pengadilan
terhadap
berbagai
masalah Wilayah Pesisir dan PulauPulau
Kecil
yang
merugikan
kehidupannya;
w. memperoleh ganti rugi; dan
x. mendapat
pendampingan
dan
bantuan
hukum
terhadap
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permasalahan yang dihadapi dalam
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Pada tataran pelaksanaan kewenangan
pengelolaan sumber daya alamnya,
banyak
hak
masyarakat
sekitar
(penduduk yang biasanya berprofesi
sebagai nelayan, pembudi daya ikan dan
petambak
garam)
dinafikan
oleh
Pemerintah Daerah, bahkan tidak jarang
masyarakat
sekitar
diusir
dan
dikriminalisasikan.
Terlebih baru saja terbit UU No. 7 Tahun
2016
tentang
Perlindungan
dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam yang dalam
Pasal
9
juga
mengamanatkan
keterlibatan nelayan, pembudidaya ikan,
dan petambak garam sejak dalam
perencanaan
yang
terkait
dengan
perlindungan
dan
pemberdayaan,
seperti:
• a) rencana tata ruang wilayah;
• b) rencana zonasi wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil; dan
• c)perkembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi

4. Budaya Hukum.
Rekomendasi


Perlu edukasi dan
sosialisasi bahwa
sumber pangan yang

Penjelasan
Pasal 4 huruf f:
Penyelenggaraan
Pangan
bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan dan
105

dapat dikonsumsi
untuk kebutuhan gizi
contohnya karbohidrat
tidak hanya beras.



kesadaran masyarakat tentang Pangan
yang aman, bermutu, dan bergizi bagi
konsumsi masyarakat;
Upaya peningkatan pengetahuan dan
kesadaran tentang gizi ini masih belum
maksimal
jika
melihat
pada
kenyataannya bahwa masyarakat hanya
tergantung pada beberapa jenis pangan
bagi kebutuhan gizinya.
Pasal 18 Undang-Undang No. 18
Tahun 2012 tentang Pangan
menyebutkan bahwa Pemerintah
dan Pemerintah Daerah dalam
memenuhi
kebutuhan
Pangan
berkewajiban:
Huruf b. memberikan penyuluhan
dan pendampingan;

Perlunya perubahan
paradigma bagi
generasi muda
selanjutnya agar
berminat menjadi
pelaku usaha produsen
pangan, petani, nelayan
dan lain lain.


Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang No. 39 Tahun
2014
tentang
Perkebunan
menyebutkan
(2) Pengembangan sumber daya
manusia
Perkebunan
dilaksanakan melalui pendidikan
dan
pelatihan,
penyuluhan,
dan/atau metode pengembangan
lainnya.
(3) Pengembangan sumber daya
manusia Perkebunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bertujuan
untukmeningkatkan pengetahuan,
keterampilan,
profesionalisme,
kemandirian, dan dedikasi.

Penyuluhan pertanian yang ada selama
ini
hanya
menitikberatkan
pada
optimalisasi hasil pertanian. Diperlukan
juga penyuluhan mental petani, sehingga
petani dan generasi mudanya sadar dan
bangga akan profesi mereka yang
menjadi salah satu penggerak roda
perekonomian bangsa dan menjadi
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ujung tombak swasembada pangan.
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