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Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal
penting, Pertama, Ketepatan Jenis dan Hierarki perundang-undangan yang
terkait dengan masalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Kedua, Kejelasan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ketiga,
penilaian kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Keempat, ada potensi
disharmoni dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kelima, implementasi
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Dalam melakukan analisis dan evaluasi tersebut, Pokja Perlindungan
Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan

mengundang

narasumber,

menyelenggarakan Focus Group Discussion, dan melaksanakan Diskusi Publik di
daerah guna memperoleh masukan dari para pakar, praktisi, akademisi, serta
para pemangku kepentingan, baik LPNK, LPNS, maupun dari Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Pokja Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan memberikan rekomendasi terkait Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, baik melalui perubahan beberapa peraturan
perundang-undangan terkait, perbaikan kebijakan di bidang tata ruang, serta
penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan
saran-sarannya, baik tertulis maupun tidak tertulis, khususnya kepada para
narasumber yang telah memberikan pemikirannya dalam berbagai forum Pokja
ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan belum banyak memberikan
sumbangan pemikiran untuk melakukan evaluasi hukum mengenai Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengingat keterbatasan waktu,
kemampuan dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kritik, saran dan
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masukan

dari

semua

pihak

sangat

kami

harapkan

dalam

rangka

menyempurnakan analisis dan evaluasi ini.

Semoga Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini dapat menjadi bahan
untuk pembangunan hukum di bidang tata ruang.

Jakarta, Desember 2017
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Pocut Eliza, S.Sos., SH., MH.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya
bermata pencaharian di bidang pertanian. Bicara mengenai pertanian maka tidak
terlepas dari lahan. Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan
pertanian. Lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan
memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan,
lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada
kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola
pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka
karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu
meningkat.
Ketentuan Pasal 28A dan 28C ayat (1) menentukan bahwa: “Setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal
28C ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan Pasal 33
ayat (3) menentukan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut. Salah satu
faktor penting dalam pembangunan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan
pangan adalah ketersediaan lahan pertanian pangan. Lahan pertanian pangan
merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu lahan pertanian pangan di
Indonesia semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian
menjadi non pertanian.
Sebagaimana tercantum dalam Buku II Lampiran Perpres No. 2 Tahun 2015
tentang RPJMN 2015-2019. Salah satu arah kebijakan dalam agenda pembangunan
sub bidang pembangunan kawasan perdesaan adalah penataan ruang kawasan
perdesan melalui strategi: (i) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desadesa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan; (ii)
menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan
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alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi.1Dalam agenda Nawa Cita,
khususnya dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik, difokuskan padapeningkatan kedaulatan
pangan. Untuk itu arah kebijakan dan strategi perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan di antaranya:
-

-

mengamankan lahan padi beririgasi teknis didukung dengan pengendalian
konversi salah satunya melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B) diiringi dengan kebijakan harga serta perbaikan
ketepatan sasaran subsidi berdasar data petani, serta perluasan sawah baru
seluas 1 juta ha di luar Pulau Jawa; dan
Pemanfaatan lahan terlantar, lahan marjinal, lahan di kawasan transmigrasi,
lahan perkebunan, dan lahan bekas pertambangan untuk mendukung
peningkatan produksi padi.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan
dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup penataan yang terkait
dengan penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/pemanfaatan sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam.
Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh penatagunaan
lahan dan pemanfaatan lahan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah telah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B). Terdapat tujuh simpul kritis dalam
implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mendukung ketahanan
pangan yang mencakup, sebagai berikut2:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Dukungan Peraturan Daerah;
Pemahaman terhadap karakteristik sumberdaya lahan pertanian;
Identifikasi tipe lahan berdasarkan jenis irigasi dan kelas lahan;
Struktur penguasaan lahan petani;
Fenomena alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali;
Perpecahan (division) dan perpencaran (fragmentation) lahan; dan;
Pentingnya pengembangan pusat informasi.
Guna memperkuat kedudukan UU PLP2B, selanjutnya pemerintah
mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi memperjelas fungsi
dan kedudukan UU PLP2B tersebut, yaitu:
1

Buku 1 RPJMN 2015-2019 hal.199
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http://pse.litbang.pertanian.go.id
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a.
b.
c.

PP No.1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian;
PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan;
PP No. 25 Tahun 2012 tentang sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan; dan
d. PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.
Arah pengaturan dari UU PLP2B adalah untuk melindungi lahan pertanian
pangan dari derasnya arus degradasi, alihfungsi dan fragmentasi lahan sebagai
akibat dari meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan
industri. Ketentuan yang dibangun dalam UU ini dimaksudkan agar bidang-bidang
lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai.
Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat
meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga
petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.
Untuk pelaksanaan dari UU ini diperlukan pengaturan lebih lanjut pada
peraturan perundang-undangan di bawahnya, dari Peraturan Pemerintah sampai
Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dewasa ini
baru beberapa daerah yang aktif mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2009 dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah
diperlukan untuk mendukung secara legal dan formal pengaturan teknis
pelaksanaan dan tindak lanjut di lapangan. Misalnya Peraturan Daerah yang
mengatur secara ketat perizinan penggunaan lahan dan pendirian bangunan di
lahan yang diairi oleh irigasi teknis. Dengan adanya peraturan yang mengatur
hingga masalah teknis tersebut, peluang untuk alih fungsi lahan pertanian pangan
semakin kecil dan secara tidak langsung berkontribusi dalam menjaga ketahanan
pangan secara Nasional.

B. PERMASALAHAN
Permasalahan yang dibahas dalam analisis dan evaluasi hukum ini adalah:
1.

2.

Apakah materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
masalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sudah sesuai dengan jenis
dan hierarkinya?
Apakah rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dirumuskan secara
jelas?
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3.

4.
5.

Bagaimana penilaian kesesuaian materi muatan peraturan perundangundangan yang terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan asas
materi muatan perundang-undangan?
Apakah ada potensi disharmoni dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?
Apakah implementasi peraturan perundng-undanganyang terkait dengan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah efektif?

C. TUJUAN KEGIATAN
Tujuan dilaksanakannya kegiatan analisis dan evaluasi hukum dalam rangka
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:
1. Menilai kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;
2. Menganalisis kejelasan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan asas materi muatan peraturan
perundang-undangan;
4. Menilai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan berpotensi tumpang tindih atau disharmoni;
5. Menganalisis efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan terkait
dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
D. RUANG LINGKUP
Lingkup Peraturan perundang-undangan yang dianalisis merupakan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan. Analisis dan Evaluasi hukum yang dilakukan,
bersifat ex-post dalam arti analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap
peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diberlakukan. Dan
hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditemukan sebanyak 37 (tiga puluh
tujuh) Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri dari: 24 (dua puluh empat)
Undang-Undang, 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah, 3 (tiga) Peraturan
Presiden, dan 9 (sembilan) Peraturan Menteri.
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Hasil inventarisir peraturan perundang-undangan tersebut dibuat dalam
bentuk tabel, tabel inventarisasi tersebut dibagi tiap-tiap jenis peraturan
perundang-undangan dan trerbagi dalam 3 kolom, dengan rincian yaitu kolom
pertama berisi nomor urut, kolom kedua berisi judul dari peraturan perundangundangan, dan kolom 3 berisi tentang dasar hukum untuk UU dan Delegasi
untuk PP, Perpres, Kepmen dan Perda, yang tercantum di bagian Dasar Hukum
pada masing-masing Peraturan Perundang-undangan. Kolom Dasar hukum
untuk mengetahui dasar kewenangan pembentukan peraturan perundangundangan, dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan
pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil inventarisasri peraturan
perundang-undangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
1. Undang-Undang
No.
Judul UU
UU No. 41 Tahun 2009 tentang
1.
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
2.

UU No. 2 Tahun 1960 tentang
Perjanjian Bagi Hasil

3.

UU No. 38 Prp Tahun 1960 tentang
Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah
untuk Tanaman Tertentu Sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 20 Tahun
1964 tentang Perubahan dan
Tambahan UU No. 38 prp Tahun 1960
UU No. 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria
UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian

4.
5.

6.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

7.

UU No. 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian sebagaimana telah di
ubah dengan UU No. 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas UUNo. 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagaimana telah diubah

8.

Dasar Hukum
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2),
Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33
ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI
1945
Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (1)
dan (3), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal
20 ayat (1) UUD.
Pasal 33 dan pasal 22 ayat (1) UUD
NRI 1945, Pasal 14, 24 dan 53 UU
No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, Prpu 10 tahun 1960.
Pasal 22 ayat (1) UUD, Paal 2, 7,
17 dan 53 UU No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33
ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3)
UUDNRI 1945
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),
Pasal 27, dan Pasal 33 UUD NRI
1945

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27
ayat (2), dan Pasal 33 UUDNRI
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No.

9.

Judul UU
dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU No. 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi UU
UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang

10.

UU No. 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum

11.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

12.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal
UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

13.

14.
15.

16.

17.

18.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah Sebagaimana telah
Diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015
UU No. 18 Tahun 2001 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan
dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
UU No. 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan

19.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengeloaan LH

20.

UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman
UU No. 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman

21.

Dasar Hukum
1945

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat
(2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan
Pasal 33 UUDNRI 1945
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat
(1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2),
dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3),
serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) UU UUD NRI 1945
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal
25A, Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat
(3) dan ayat (4) UUD NRI 1945
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),
dan Pasal 33 UUDNRI 1945
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat
(1) UUDNRI 1945
Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI
1945
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat
(1), serta Pasal 33 ayat (3) dan
ayat (4) UUD NRI 1945
Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 dan Pasal
33 UUD NRI 1945

Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal
25A, dan Pasal 33 ayat (3) UUD
NRI 1945
Pasal 5 ayat (I), Pasal 20 dan Pasal
33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI
1945
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 (H)
ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 UUD NRI
1945
Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1)
dan pasal 33 UUD NRI 1945
Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1),
dan Pasal 33 UUD NRI 1945
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No.
22.

Judul UU
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

23.

UU No. 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Pemberdayaan Petani
UU No. 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan

24.

2. Peraturan Pemerintah
No.
Judul PP
1. PP No. 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana
telah diubah dengan PP No.41 Tahun
1964
2. PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai Atas Tanah

3.

PP No.16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah

4.

PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi

5.

PP No. 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar

6.

PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

7.

PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

8.

PP No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem
Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

9.

PP No. 30 Tahun 2012 tentang

Dasar Hukum
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945
Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal
21, dan Pasal 33 UUD NRI 1945

Delegasi
UU No. 5 Tahun 1960

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945,
Bab II Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang ketentuan
mengenai hak guna usaha, hak
guna bangunan dan hak pakai
Pasal 16 ayat (2) Undang-undang
Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang
Pasal 41 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air
Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria
Pasal 26 dan Pasal 53 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 43 Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan
Pasal 60 Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan
Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang
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No.

Judul PP
Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

10. PP No. 17 tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi

3. Peraturan Presiden
No.
Judul Perpres
1.
Perpres No. 154 Tahun 2014 tentang
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
2.

3.

Perpres No. 71 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Perpres No. 30 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum
Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019

4. Peraturan Menteri
No.
Judul Perpres
1. Permentan No.
56/Permentan/RC.40/11/2006 tentang
Pedoman Pengembangan Kawasan
Pertanian
2. Permentan No. 41 Tahun 2009 tentang
Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan
Pertanian
3.

Permentan No. 7 Tahn 2012 tentang
Pedoman Teknis Tentang Kriteria Dan

Delegasi
Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan
Pasal 28 ayat (4), Pasal 43, Pasal
45 ayat (3), Pasal 48 ayat (2),
Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat
(3), Pasal 112, Pasal 116, dan
Pasal 131 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan

Delegasi
Pasal 18 Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
dan Kehutanan
Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

Melaksanakan ketentuan Pasal
19 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Delegasi
Peraturan yang dilaksanakan

Delegasi Pasal 66 Peraturan
Pemerintah Nomor 26 tahun
2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional
Delegasi Pasal 10, 24 dan 32
Peraturan Pemerintah Nomor 1
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No.

4.

5.

6.

7.

Judul Perpres
Persyaratan Kawasan, Lahan, Lahan
Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Permentan No.79 Tahun 2013 tentang
Pedoman Kesesuaian Lahan Pada
Komoditas Tanaman Pangan

Permenatr No. 18 Tahun 2016
Pengendalian Penguasaan Tanah
Pertanian
Permenatr/Kepala BPN No. 19 Tahun
2016 tentang Penetapan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada
Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana
Tata Ruang Wilayah
Permentan No.81 Tahun 2013 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

8.

Permentan No.80 Tahun 2013 tentang
Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani
Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

9.

Permenpu No. 41 Tahun 2007 tentang
Kawasan Budi Daya

Delegasi
Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan
Delegasi Pasal 10, 24 dan 32
Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan
Delegasi pasal 17 UU No.5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria
Melaksanakan PP No. 1 Tahun
2011 tentang Penetapan dan Alih
Fungsi LP2B

Delegasi Pasal 49 Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Delegasi Pasal 18 ayat 3
Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2012 tentang Insentif
Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan
Implementasi Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang

Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melakukan analisis terhadap 37 (tiga puluh
tujuh) peraturan perundang-undangan, yaitu: 24 (dua puluh empat) UndangUndang, 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah, 3 (tiga) Peraturan Presiden.
Sedangkan Peraturan Menteri diharapkan dapat dilakukan oleh masing-masing
Kementerian/Lembaga non Kementerian terkait.
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E. METODE
Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum
terhadap peraturan perundang-undangan menggunakan penilaian berdasarkan 5
dimensi, yaitu:
1. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
2. Kejelasan Rumusan ;
3. Kesesuaian Norma;
4. Potensi Disharmoni Pengaturan;
5. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.
Setiap dimensi memiliki variable dan indikator penilaiannya masingmasing. Berikut variable dan indikator dari masing-masing dimensi tersebut:
1. Variabel dan Indikator Penilaian Ketepatan
Undangan
NO.
JENIS
VARIABEL
PUU
1.
UU
Mengatur lebih lanjut ketentuan
UUD NRI Tahun 1945, yang
diamananatkan secara tegas
dalam Pasal UUD 1945
Mengatur lebih lanjut ketentuan
UUD NRI Tahun 1945, yang
diamanatkan tidak secara tegas
dalam Pasal UUD 1945

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

Jenis Peraturan PerundangINDIKATOR
ada 39 pasal, yang
memerintahkan secara
tegas (lihat ket.)
Terkait pelaksanaan HAM
dan pembatasan HAM
Terkait Pembatasan hak dan
kewajiban warga Negara
Terkait Pelaksanaan dan
penegakan kedaulatan
Negara serta pembagian
kekuasaan Negara
Terkait Wilayah Negara dan
pembagian daerah
Terkait Keuangan Negara
Pengaturan yang dapat
membebani harta kekayaan
warga negara

Terkait masalah politik,
perdamaian, pertahanan,
dan keamanan negara;
Terkait perubahan wilayah
atau penetapan batas
wilayah negara Republik
10

NO.

2.

JENIS
PUU

Perppu

VARIABEL

Dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa

Materi muatan

3.

PP

Melaksanakan ketentuan

INDIKATOR
Indonesia;
Terkait kedaulatan atau hak
berdaulat negara;
Terkait hak asasi manusia
dan lingkungan hidup;
Terkait pembentukan
kaidah hukum baru;
Terkait pinjaman dan/atau
hibah luar negeri.
Adanya kebutuhan yang
mendesak untuk
menyelesaikan masalah
hukum secara cepat
Adanya kekosongan UU/
belum ada UU yang
mengatur
Mengatasi kekosongan UU
dengan proses
pembentukan UU secara
normal/biasa (yang dimulai
dari perencanaan,
penyusunan, pembahasan,
pengesahan dan
pengundangan) tidak dapat
dilakukan, karena kondisi
yang mendesak
membutuhkan kepastian
dan penyelesaian dengan
cepat
Materi yang diatur dalam
perpu harus termasuk
dalam kewenangan
Presiden, tidak boleh di luar
kewenangan Presiden
Materi muatan tidak boleh
bertentangan dengan
konstitusi
Materi yang diatur adalah
materi yang harus diatur
dengan UU, bukan materi
yang sejatinya untuk
melaksanakan UU
Diperintahkan secara tegas
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NO.

JENIS
PUU

VARIABEL

INDIKATOR

Undang-undang

Tindak lanjut Putusan MA
4.

Perpres

5.

Permen

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

Atribusi

6.

Perda

Tidak diperintahkan secara
tegas, namun diperlukan
untuk melaksanakan
ketentuan UU
Materi muatan PP tidak
melebihi hasil Putusan MA
Diperintahkan secara tegas
(delegasian)
Diperintahkan secara tegas
(delegasian)
Tidak ada perintah dari PUU
yang lebih tinggi

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

Penyelenggaraan otonomi
daerah (kewenangan atributif)
Penyelenggaraan tugas
pembantuan (kewenangan
delegatif)
Penjabaran lebih lanjut dari
Peraturan PerundanganUndangan yang lebih tinggi
(kewenangan delegatif)
Tindak lanjut Putusan MA dan
Keputusan Menteri

2. Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan
NO.
VARIABEL
INDIKATOR
1 Kesesuaian dengan
Judul
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NO.

2

VARIABEL
sistematika dan teknik
penyusunan PUU

Penggunaan bahasa,
istilah, kata

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

3. Variabel dan Indikator Penilaian Kesesuaian Norma
NO.
VARIABEL
INDIKATOR
1
Pengayoman
Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan
masyarakat / Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat
menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan
masyarakat
Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan
generasi kini dan generasi yang akan datang/ Tidak
ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak
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NO.

2

VARIABEL

Kemanusiaan

3

Kebangsaan

4

Kekeluargaan

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

VARIABEL

5

Kenusantaraan

6

Bhineka
Tunggal Ika

INDIKATOR
ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak
terjaminnyapelibatan seluruh pihak terdampak dalam
pembentukan kebijakan.
Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik
dalam proses pengambilan keputusan / Tidak
ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak
terjaminnya akses informasi publik dalam proses
pengambilan keputusan.
Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang
kepada masyarakat dalam memberikan pendapat
terhadap pengambilan keputusan / Tidak ditemukannya
ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya
pemberian peluang kepada masyarakat dalam
memberikan pendapat terhadap pengambilan
keputusan.
Adanya ketentuan yang menjamin masyarakat
memberikan penilaian proses politik dan pemerintahan /
Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak
terjaminnya masyarakat memberikan penilaian proses
politik dan pemerintahan.
Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang
kooperatif dan kolaboratif / Tidak ditemukannya
ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem
kerja yang kooperatif dan kolaboratif.
Adanya ketentuan yang mengedepankan Kepentingan
nasional / Tidak ditemukannya ketentuan yang
mengesampingkan kepentingan nasional
Adanya ketentuan yang mengedepankan kepemilikan
dan keikutsertaan nasional / Tidak ditemukannya
ketentuan yang mengesampingkan kepemilikan dan
keikutsertaan nasional
Adanya ketentuan yang jelas mengenai Pembagian
kewenangan antar sektor secara proporsional
Adanya ketentuan yang jelas mengenai Pembagian
kewenangan Pusat dan Daerah
Adanya ketentuan yang menjamin Kepentingan seluruh
wilayah Indonesia / tidak ada ketentuan yang
mengandung resiko yang membahayakan bagi
Kepentingan seluruh wilayah Indonesia
Memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan
golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional /
Tidak ditemukannya ketentuan yang mengabaikan
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,
kondisi khusus daerah serta budaya nasional
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NO.

7

8

9

VARIABEL

Keadilan

INDIKATOR
Adanya ketentuan yang menjamin Pengakuan dan
perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal)/
Tidak ditemukannya ketentuan yang berpotensi
mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai
budaya lokal (kearifan lokal)
Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan
masyarakat hukum adat
Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama
bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses
pemanfaatan sumber daya / Tidak ditemukannya
ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya
peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk
mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.
Adanya ketentuan yang menjamin penggantian
kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif
Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan
masyarakat marjinal / Tidak ditemukannya ketentuan
yang menyebabkan tidak terjaminnya keterlibatan
masyarakat marjinal

Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat
daerah terpencil / Tidak ditemukannya kebijakan yang
menyebabkan tidak terjaminnya kepentingan
masyarakat daerah terpencil.
Adanya ketentuan mengenai afirmatif action sebagai
ikhtiar mengatasi kesenjangan sosial
Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai
keadilan / Tidak ditemukan ketentuan yang
bertentangan dengan nilai-nilai keadilan
Kesamaan
Adanya ketentuan Pengakuan pada hak kelompok
Kedudukan
minoritas / Tidak ditemukan ketentuan yang
Dalam Hukum menghambat hak kelompok minoritas
Dan
Adanya ketentuan yang menjamin non diskriminasi, baik
Pemerintahan secara eksplisit, maupun implisit (dampak/efek) / Tidak
ditemukannya ketentuan yang diskriminatif, baik secara
eksplisit, maupun implisit (dampak/efek)
Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan
perempuan/ Tidak ditemukannya ketentuan yang
menghambat keterlibatan perempuan
Ketertiban Dan Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi
Kepastian
Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian
Hukum
konflik
Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap
pelanggaran
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NO.

10

VARIABEL

INDIKATOR
Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang
melakukan pengawasan dan penegakan hukum
Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang
harus diambil atas peraturan-peraturan yang
bertentangan atau tumpang tindih.
Adanya ketentuan yang menjamin transparansi
(keterbukaan) / Tidak ditemukannya ketentuan yang
menyebabkan tidak terjaminnya tranparansi
(keterbukaan)
Adanya ketentuan yang menjamin akuntabilitas
pengelolaan / Tidak ditemukan ketentuan yang dapat
menyebabkan tidak terjaminnya akuntabilitas pengelola
Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas
dan efisien / Tidak ditemukannya ketentuan mengenai
prosedur yang jelas dan efisien.
Keseimbangan, Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi
Keserasian,
kepentingan umum / Tidak ditemukannya ketentuan
Dan
yang menyebabkan terabaikannya fungsi kepentingan
Keselarasan
umum.
Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehatihatian / Tidak ditemukannya ketentuan yang
menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian
Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada
kepemilikan individu dan korporasi / Tidak ditemukannya
ketentuan yang membatasi kepemilikan individu dan
korporasi.
Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada
kepentingan individu dan korporasi / Tidak
ditemukannya ketentuan yang membatasi kepentingan
individu dan korporasi.

4. Variabel dan Indikator Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
NO.
VARIABEL
INDIKATOR
1
Kewenangan
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan
kewenangan yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan
yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama
pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi
dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)
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NO.

VARIABEL

2

Hak

3

Kewajiban

4

Perlindungan

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

5

VARIABEL

Penegakan
Hukum

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

5. Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan PerudangUndangan
NO.
VARIABEL
INDIKATOR
1.
Aspek operasional atau
Pengaturan dalam PUU masih diberlakukan
tidaknya PUU
secara efektif
2.
Aspek rasio beban dan
Perhitungan manfaat harus lebih besar
manfaat (cost and benefit
daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit
ratio)
terhadap cost harus di atas angka 1 (B/C > 1)
3.
Aspek Relevansi dengan
Pengaturan dalam PUU masih relevan untuk
situasi saat ini
diberlakukan secara efisien
4.
Aspek Kekosongan
Dari segi peraturan pelaksananya
pengaturan
5.
Aspek Koordinasi
Kelembagaan yang melaksanakan
kelembagaan/tata organisasi pengaturan dalam PUU jelas dan tidak
tumpang tindih
Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.
6.
Aspek Sumber Daya Manusia Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam
menerapkan pengaturan dalam PUU
Terpenuhinya kepasitas, integritas dan
kualitas SDM yang dibutuhkan dalam
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NO.

VARIABEL

7.

Aspek Sarana Prasarana

8.

Aspek Budaya Hukum
Masyarakat

9.

Aspek Akses Informasi
Masyarakat

10.

Aspek Penegakan hukum

11.

Aspek Partisipasi Masyarakat

12.

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

13.
14.
15.
16.

INDIKATOR
menerapkan pengaturan dalam PUU
Terpenuhinya kuantitas SDM yang
dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan
dalam PUU
Infrasturktir dan anggaran sudah tersedia
dalam menerapkan pengaturan dalam PUU
Dari segi pemahaman masyarakat pada
pengaturan PUU
Dari segi kesadaran/kepatuhan masyarakat
pada pengaturan PUU
Ketersediaan informasi dalam menerapkan
pengaturan PUU
Kemudahan akses informasi
Ditnjau dari rumusan sanksi pidananya
Ditinjau dari aparat penegak hukumnya
Dari segi partisipasi aktif dari masyarakat
pemangku kepentingan
Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi
masyarakat
Dari segi kemudahan prosedur akses
partisipasi masyarakat
Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan
benar-benar diterapkan

Penentuan Standar Pelayanan Minumum
(SPM)
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BAB II
ANALISIS
KETEPATAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan telah ditentukan
dalam pasal 7 dan pasal 8 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentuan Peraturan
Perundang-Undangan. Peniliaan terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan
bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan
hierarki peraturan perundang-undangan.
Penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangan ditinjau dari nama
peraturan perundang-undangan, politik hukumnya, dasar hukumnya, dan materi
muatannya. Nama suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan isi
peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II
UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
petunjuk No.3. Disebutkan dalam petunjuk tersebut bahwa nama peraturan
perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata
atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan
perundang-undangan.
Politik hukum suatu peraturan perundang-undangan dapat diketahui dari
konsiderans menimbang dan penjelasan umumnya, dari penjelasan tersebut dapat
diketahui arah kebijakan yang ingin dicapai dengan PUU dimaksud. Dengan demikian
dapat dianalisis apakah materi muatan yang tercantum dalam ketentuan pasal sudah
sejalan dengan arah yang ingin dicapai.
Analisis juga ditinjau dari dasar hukum yang mengamanatkan dibentuknya suatu
PUU. Pada dasarnya UU merupakan pelaksanaan dari amanat atau penjabaran dari
ketentuan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, PP pelaksanaan amanat atau
menjalankan ketentuan pasal dalam UU, Perpres pelaksanaan amanat atau penjabaran
ketentuan pasal dari UU atau PP dan/atau dalam rangka melaksanakan
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan Peraturan Menteri
pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam PP atau perpres,
Peraturan Menteri dapat pula mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan
pendelegasian dari UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis
administrative (petunjuk No. 211 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011). Pada bagian
dasar hukum dalam suatu PUU, memuat dasar kewenangan pembetnukan PUU (dasar
hukum formil) dan PUU yang secara materiil dirujuk dalam membentuk PUU lebih
lanjut (dasar hukum materiil). Dengan kata lain, dimensi penilaian ini ingin
mengevaluasi kelayakan suatu pengaturan yang dituangkan dalam suatu jenis
peraturan perundang-undangan tertentu.
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Dari hasil analisis berdasarkan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan
(PUU), terhadap 37 (tiga puluh tujuh) Peraturan perundang-undangan, ditemukan 7
(tujuh) UU yang dinilai tidak tepat jenis PUU nya dan beberapa catatan penting
terhadap 4 (empat) PUU.
Hasil analisis peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak tepat jenis
peraturan perundang-undangannya yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil;
-

-

Dari segi politik hukum dengan merujuk pada dasar mengingatnya (yaitu
Pasal 33 UUD 1945), maka sebenarnya UU ini memiliki jiwa yang sejalan
dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu mencerminkan jiwa sosialisme
Indonesia, pada sektor pertanian (tanah pertanian). Namun dari materi
pokok yang diatur, merujuk pada nama dan ketentuan normanya, bersifat
teknis pelaksanaan. Sehingga lebih tepat diatur dengan PUU di bawah UU.
Jenis PUU yang direkomendasikan adalah PP, dalam rangka melaksanakan
Pasal 34 UU 41/2009 ttg PLP2B dan Pasal 84 UU 19/2013 ttg Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani.
UU No. 2 Tahun 1960 ttg Perjanjian Bagi Hasil jika dinilai dari segi
“namanya” maka direkomendasikan untuk direvisi agar lebih memperjelas
sebagai cermin dari isinya, yaitu dengan nama PUU tentang “Perjanjian Bagi
Hasil Pengusahaan Tanah Pertanian”.

2. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah;
- UU 56 Prp/1960 Mengingat pentingnya penetapan luas tanah pertanian
sebagai bagian dari membangun masyarakat yang adil dan makmur dan
tidak merugikan kepentingan umum. Namun materi yang ada dalam UU 56
Prp ini merupakan materi dari PP, sehingga direkomendasikan untuk
mengubah UU 56 Prp Tahun 1960 ini menjadi Peraturan Pemerintah
3. Undang-Undang Nomor 38 Prp Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan
Luas Tanah Untuk Tanaman tertentu sebagaimana diubah dengan UU No. 20
Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 38 Prp Tahun 1960;
- Lebih tepat jika diatur dalam jenis Peraturan Pemerintah, karena isinya
mengatur masalah teknis mengenai penggunaan dan besarnya batas luas
tanah untuk tanaman tertentu yang harus diadakan di wilayah-wilayah
tertentu, dan penetapan jumlah sewa menyewa yang layak untuk petani.
Dalam Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1960 tidak mendelgasikan secara tegas
untuk dibentuk suatu UU yang mengatur masalah penggunaan dan
penetapan luas tanah untuk tanaman tertentu. Ditinjau dari nama UU
inipun, lebih tepat menjadi materi muatan peraturan pemerintah.
4. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- Materi pengaturan ini sangat bersifat teknis, sehingga kurang tepat jika
dituangkan dalam jenis UU. Sedangkan arah pengaturan yang ingin dicapai
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sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum nya, bahwa UU ini juga
ingin mengatasi maraknya pengalihfungsian lahan budi daya tanaman
pangan untuk ketahanan pangan. Untuk hal ini telah ada UU No. 41 Tahun
2009 tentang PLP2B. Di samping itu, untuk masalah budidaya tanaman
perlu ditinjau ulang lagi apakah masih memerlukan sanksi pidana,
mengingat beberapa kasus dari UU ini telah memakan korban dari para
petani pemulia tanaman yang dipidana penjara, yang justru para petani
inilah yang seharusnya dilindungi. Mengingat pentingnya masalah budi daya
tanaman dalam rangka peningkatan hasil produksi tanaman pangan dalam
rangka ketahanan dan kedaulatan pangan, maka pengaturan masalah
Sistem Budi Daya Tanaman dapat dituangkan dalam bentuk Perpres
5. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tidak
tepat dituangkan dalam jenis UU sebab secara substansi tidak dalam rangka
mengatur lebih lanjut dari Pasal tertentu dalam UUD NRI Tahun 1945. Jenis
peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan adalah dalam
bentuk Peraturan Presiden.
6. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan;
- Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tidak tepat
dituangkan dalam jenis UU. Namun demikian, mengingat pentingnya
masalah penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk
meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan khususnya
pada masa perubahan lingkungan strategis saat ini, maka pengaturan
tentang sistem penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan
dapat dituangkan dalam PP yang mana UU No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan sebagai UU pendelegasi pengaturan penyuluhan pertanian, UU No.
31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagai
pendelegasi pengaturan penyuluhan perikanan, dan UU 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan sebagai UU pendelegasi pengaturan penyuluhan
kehutanan.
7. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Walaupun semangat UU No. 6 Tahun 2014 ini adalah dalam rangka
melaksanakan amanat Pasal 18B ayat (2), namun dalam rangka penataan
regulasi, UU Desa bukanlah penuangan regulasi yang tepat untuk
melaksanakan lebih lanjut Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2). Idealnya
UU Desa ini dicabut dan diganti dengan PUU lain (PP atau Perpres) yang
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melaksanakan UU Pemda agar tidak ada pemisahan urusan
kepemerintahan, kelembagaan dan pemberdayaan desa, sehingga dapat
dilaksanakan secara efektif.
Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki catatan penting
untuk dievaluasi adalah:
1. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- UU ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga ada
persoalan yang penting untuk segera ditindaklanjuti, yaitu dengan
membentuk UU baru yang relevan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- PP ini masih layak diberlakukan, hingga ada perubahannya yang didasarkan
pada UU No.26 Tahun 2007
3. PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;
- Materi muatan yang diatur sudah tepat dituangkan dalam jenis PP, namun
untuk alasan simplifikasi regulasi, PP dapat direkomendasikan untuk
diintegrasikan dengan PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang pada dasarnya sama-sama mengatur
mengenai pembiayaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
4. PP No. 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.
- Materi muatan yang diatur sudah tepat dituangkan dalam jenis PP, namun
untuk alasan simplifikasi regulasi, PP dapat direkomendasikan untuk
diintegrasikan dengan PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang pada dasarnya sama-sama mengatur
mengenai pembiayaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
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BAB III
PENILAIAN KEJELASAN RUMUSAN
Penilaian kejelasan rumusan ini akan menilai apakah peraturan perundangundangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundangundangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik
penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas
dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata,
ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau
batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam
interpretasi dalam pelaksanaannya.
Variabel dan indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian kejelasan
rumusan yaitu:
1. Variabel kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan dengan menggunakan indikator:
- Judul: mencerminkan isi PUU; tidak mengandung singkatan atau akronim
- Ketentuan Umum : berisi batasan pengertian atau definisi; berisi hal-hal lain
yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya,
ditulis dengan sistematika umum-khusus
- Materi pokok yang diatur : ditulis dengan sistematika umum-khusus; apakah
perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan
petunjuk
- Ketentuan pidana: mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas; tidak
merujuk kembali ketentuan di PUU lain; diatur setelah pengaturan materi
pokok; mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau
kumulatif alternatif); ketentuan peralihan (jika ada): lihat petunjuk no.127 s/d
135 Lampiran II UU No.12 tahun 2011
- Ketentuan penutup: lihat petunjuk No.136 s/d 159 Lampiran II UU No.12 tahun
2011.
2. Variabel penggunaan bahasa, istilah dan kata dengan menggunakan indikator:
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir
- Tepat
- Tegas
- Jelas
- Efisien
- Mudah dipahami
- Tidak subjektif
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Dari 37 (tiga puluh tujuh) peraturan perundang-undangan yang dianalisis
berdasarkan kejelasan rumusannya, pada umumnya peraturan perundang-undangan
tersebut masih terdapat ketentuan yang inkonsisten, ambigu, kurang tepat dalam
penggunaan bahasa, istilah, kata, ataupun belum sesuai dengan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagia Hasil
Ketentuan pada Pasal 6 ayat 5, pasal 7 ayat 1 dan 2, Pasal 15, Pasal 16
Pasal 6 ayat 5, pasal 7 ayat 1 dan 2, Pasal 15, Pasal 16tidak sesuai dengan
indikator/variabel penilaian:
- Tidak sesuai dengan sstematika dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan.
2. UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Ketentuan pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 1 – pasal 58 tidak sesuai dengan
indikator/variabel penilaian:
- Penulisan dan penggunaa bahasa, istilah ataupun kata masih perlu adanya
revisi
3. UU No.56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
Ketentuan pada Pasal 1, pasal 9, Pasal 10 tidak sesuai dengan indikator/variabel
penilaian:
- Penggunaan bahasa yang kurang disesuaikan dan perlu memperhatikan asasasas umum yang dimasukkan didalamnya.
4. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
Ketentuan pada Bab Pengertian tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Perlu adanya penyesuaian terhadap penggunaan bahasa, istilah ataupun kata.
5. UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
Ketentuan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tidak sesuai dengan indikator/variabel
penilaian: (perlu dicabut)
- Perlu adanya penyesuaian terhadap penggunaan bahasa, istilah ataupun kata
6. UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat
Ketentuan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 47, Pasal 48 tidak sesuai dengan
indikator/variabel penilaian:
- Perlu adanya penyesuaian terhadap penggunaan bahasa, istilah ataupun kata,
dan perlu adanya penegasan dan kejelasan dalam beberapa pasal terutama
dalam perumusan ancaman pidana.
7. UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Ketentuan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 19, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63
tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Perlu adanya penyesuaian terhadap penggunaan bahasa, istilah ataupun kata
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Ketentuan pada Pasal 9 tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Pada beberapa pasal tidak mengandung kesesuaian dengan sistematika dan
teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Ketentuan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 29, Pasal 30 tidak sesuai dengan
indikator/variabel penilaian:
- Perlu adanya penegasan pada beberapa pasal, selain itu efisiensi diperlukan
agar tidak terlalu banyak pengaturan dengan pasal-pasal yang terpisah.
UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Ketentuan pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 54, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 80, Pasal
83A dan Pasal 83B tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Adanya penegasan pada beberapa pasal, selain itu efisiensi diperlukan agar
tidak terlalu banyak pengaturan dengan pasal-pasal yang terpisah
UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Ketentuan pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 8, dan Pasal 17
tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Adanya penegasan pada beberapa pasal, selain itu efisiensi diperlukan agar
tidak terlalu banyak pengaturan dengan pasal-pasal yang terpisah.
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Ketentuan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat 3, Pasal 10 ayat 7, Pasal 11 ayat 6,
Pasal 57, Pasal 61, 62 dan 63, 64, Bab XI, Ketentuan Pidana (Pasal 69, Pasal 70,
Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75 tidak sesuai dengan
indikator/variabel penilaian:
- Adanya kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, dan perlu
ada kejelasan dan ketegasan di dalam perumusan sanksi pidananya.
UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Ketentuan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 51-Pasal 62 tidak sesuai dengan
indikator/variabel:
- adanya kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, dan perlu
ada kejelasan dan ketegasan di dalam perumusan sanksi pidananya
UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah
dengan UU No.29 tahun 2009
Ketentuan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal 35E, Pasal
35F, dan Pasal 35G tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Adanya kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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Ketentuan Pasal 3, Pasal 20, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 46, Pasal 66, Pasal
69 ayat (1), Pasal 98, Pasal 99, Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 108 tidak sesuai
dengan indikator/variabel:
- Adanya kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, dan di
beberapa Pasalnya perlu adanya kejelasan terhadap pemilihan bahasa, istilah
maupun kata.
16. UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Ketentuan Pasal 70, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8 tidak sesuai dengan
indikator/variabel:
- Adanya kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU.
17. UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 27 tidak sesuai dengan indikator/variabel:
- Adanya kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
18. UU No.18 Tahun 212 tentang Pangan
Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 133-Pasal 148 tidak sesuai
dengan indikator/variabel:
- Adanya teknik penyusunan yang lebih baik dengan integrasi di dalam pasal per
pasalnya.
19. UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 tidak sesuai dengan indikator/variabel:
- Adanya kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU.
20. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
Ketentuan Pasal 14 tidak sesuai dengan indikator/variabel:
- Adanya penyesuaian terhadap penggunaan bahasa, istilah ataupun kata.
21. UU No.23 Tahn 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan UU No.9 tahun 2015
Ketentuan Pasal 18 ayat (3) tidak sesuai dengan indikator/variabel:
- Adanya penyesuaian terhadap penggunaan bahasa, istilah ataupun kata.
22. UU No.39 Tahun 2014 tentan Perkebunan
Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 8 tidak sesuai dengan
indikator/variabel:
- tidak mengandung kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunaan
PUU.
23. PP No.224 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pemberian Tanah dan Ganti Kerugian
Ketentuan Pasal 19, Bab VI Ketentuan Lain-Lain tidak sesuai dengan
indikator/variabel:
- Adanya penyesuaian terhadap bahasa, istilah ataupun kata.
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24. PP NO.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai Atas Tanah
Ketentuan Bab VI Ketentuan Lain-Lain tidak sesuai dengan indikator/variabel:
- Tidak mengandung kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan
PUU.
25. PP No.16 tahun 204 tentang Penatagunaan Tanah
Ketentuan Pasal 2, Pasal 3 tidak sesuai dengan indikator/variabel:
- Adanya penyesuaian terhadap penggunaan bahasa, istilah ataupun kata.
26. PP No.20 tahun 206 tentang Irigasi
Ketentuan Pasal 4, Pasal 34 tidak sesuai dengan indikator/variabel:
- Tidak mengandung kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunaan
PUU.
27. PP No.11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Ketentuan Pasal 1 tidak sesuai denga indikator/variabel:
- Tidak mengandung kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunaan
PUU
28. PP No.1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Ketentuan Pasal 2, Pasal 3 tidak sesuai dengan indikator/variabel:
- Adanya penyesuaian terhadap penggunaan bahasa, istilah ataupun kata
29. PP No.12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 tidak sesuai dengan indikator/variabel:
- Adanya penyesuaian terhadap penyusunannya dan beberapa hal yang tidak
perlu dimasukan didalam UU tersebut
30. PP No.25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Ketentuan Pasal 1 dan Pasal tidak sesuai dengan indikator/variabel:
- Adanya penyesuaian terhadap penggunaan bahasa, istilah ataupun kata
31. PP No.30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 dengan indikator/variabel:
- Adanya penyesuaian terhadap penggunaan bahasa, istilah ataupun kata
32. PP No.17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
Ketentuan Pasal 2 tidak sesuai dengan indikator/variabel:
- Adanya penyesuaian terhadap penggunaan bahasa, istilah ataupun kata.
33. Perpres No.154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
Ketentuan Pasal 6 tidak sesuai dengan indikator/variabel:
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- Adanya penyesuaian terhadap penggunaan bahasa, istilah ataupun kata
34. Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
Ketentuan pasal 2 tidak sesuai dengan indikator/variabel:
- Adanya penyesuaian terhadap penysunan dan beberapa hal yang tidka perlu
dimasukkan dalam UU
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BAB IV
PENILAIAN KESESUAIAN NORMA
Penilaian kesesuaian norma dimaksudkan untuk memastikan bahwa
ketentuan norma sudah sesuai dengan asas materiil umum peraturan perundangundangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 dan asas
materiil khusus yang harus menjiwai suatu peraturan perundang-undangan. Asas
materiil umum peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 6
UU No. 12 Tahun 2011, yaitu:
1) Asas Pengayoman
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi
memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.
2) Asas Kemanusiaan
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta
harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara
proporsional.
3) Asas Kebangsaan
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan
tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Asas Kekeluargaan
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.
5) Asas Kenusantaraan
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi
muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
6) Asas Bhineka Tunggal Ika
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,
kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
7) Asas Keadilan
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
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mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8) Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh
memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang,
antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian
hukum.
10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Kesepuluh asas materiil umum dan asas materiil khusus dari suatu peraturan
perundang-undangan (jika ada) menjadi variabel penilaian terhadap ketentuan pasal
yang ada dalam masing-masing peraturan perundang-undangan terkait dengan
masalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dari variabel tersebut
diturunkan lagi menjadi beberapa indikator penilaian, sehingga dapat dihasilkan
rekomendasi terhadap ketentuan pasal dimaksud.
Dari 37 (tiga puluh tujuh) peraturan perundang-undangan terkait perlindungan
lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dianalisis, terdapat 24 (dua puluh empat)
PUU yang masih terdapat ketentuan pasal yang tidak sesuai dengan asas materiil.
Berikut data hasil penilaian peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan, yang ditinjau dari dimensi kesesuaian norma:
1. UU No. 1 Tahun 1974 tentan Pengairan
Ketentuan pada Pasal 6, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 tidak sesuai dengan
indikator/ variabel penilaian:
- Tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan
kepentingan seluruh wilayah Indonesia;
- Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan perananan
nasional;
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai saksi terhadap pelanggaran.
2. UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
Ketentuan pada Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
Pasa 59, Pasal 60 dan Pasal 61 tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepemilikan individu
dan korporasi;
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

- Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak
asing;
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran;
- Tidak diketemukanya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya
terlibatan masyarakat marjinal.
UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat
Ketentuan pada Pasal 50 tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik.
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Ketentuan pada Pasal 22, Pasal 28 tidak sesuai dengan indikator/variabel
penilaian:
- Ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik;
- Mengedepankan fungsi kepentingan umum.
UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Ketentuan pada pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 58 tidak sesuai
dengan indikator/variabel penilaian:
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas
peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan tumpang tindih;
- Adanya ketentuan yaang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan;
- Adanya ketentuan pengakuan padahak kelompok minoritas;
- Adanya ketentuan yang menjamin penggantian kerugian kepada masyarakat
UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Ketentuan pada pasal 54 tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Tidak diketemukannya ketentuan yang membatasi keikutsertaan pihak asing
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Ketentuan pada Pasal 3, Pasal 12, Pasal 12 ayat (4) tidak sesuai dengan
indikator/variabel penilaian:
- Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak
asing
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Ketentuan pada Pasal 10 ayat (4) tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Pembagian Kewenangan antar pusat dan daerah
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Ketentuan pada Pasal 6, Pasal 22, Pasal 14-Pasal 16 tidak sesuai dengan
indikator/variabel penilaian:
- Mengedepankan fungsi kepentingan umum
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10. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ketentuan pada Pasal 14 tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Aturan dan kebijaka berdasarkan kajian ilmiah
11. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Ketentuan pada Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10-16, Pasal 18-25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal
30, Pasal 31-pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal
39, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 54-pasal 57, Pasal 58- pasal 60, Pasal 62 ayat
(1), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67-69, Pasal 70, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74
tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi
yang akan datang;
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik;
- Adanya kebijakan yang berpihak pada masyarakat daerah terpecil;
- Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara
untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya;
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan
penegakan hukum;
- Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa;
- Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian;
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas
peraturan-peraturan yang bertentangan dan tumpang tindih.
12. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
Ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2) tidak sesuai dengan indikator/variabel
penilaian:
- Adanya ketentuan yang mengedepankan pada fungsi kepentingan umum
13. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Ketentuan Pasal 14 Pasal 17, Pasal 36, Pasal 123, dan Pasal 124 tidak sesuai
dengan indikator/variabel penilaian:
- Tidak diketemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terbatasnya
keikutsertaan pihak asing;
- Adanya ketentuan yag dapat mendorong peningkatan kemandirian bangsa;
- Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara
untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.
14. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Peluang yang sama pada setiap warga negara.
15. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ketentuan Pasal 7 tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 9 Tahun 2015
Ketentuan Pasal 246-251 (kecuali butir ketentuan/frasa yang telah dibatalkan MK)
tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien
UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Ketentuan Pasal 12, Pasal 18, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 107, Pasal 113
tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat marjinal;
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi tehadap pelanggaran;
- Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak
asing;
- Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepemilikan individu
dan korporasi
PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai Atas Tanah
Ketentuan Pasal 5, Pasal 8 da Pasal 15 tidak sesuai dengan indikator/variabel
penilaian:
- Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara
untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya;
- Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepemilkan indvidu
dan korporasi;
- Adana ketentuan yan menjamin penggatian kerugian kepada masyarakat
tekena dampak negatif.
PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Ketentuan Pasal 7 tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.
PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapandan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20 adn Pasal 45 tidak sesuai dengan
indikator/variabel penilaian:
- Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian
PP No.12 ahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Ketentuan Pasal 34 tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Mengedepankan prinsip kehati-hatian.
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22. PP No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Ketentuan Pasal 4 tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Mengedepankan prinsip kehati-hatian.
23. PP no. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 tidak sesuai dengan
indikator/variabel penilaian:
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai hubungan tata kerja.
24. Perpres No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Perpres No. 30 Tahun 2015
Ketentuan Pasal 23 ayat (1), pasal 63, pasal 73, pasal 74, pasal 86, dan pasal 112
tidak sesuai dengan indikator/variabel penilaian:
- Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara
untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya;
- Adanya ketentuan yang menjamin penggatian kerugian kepada masyarakat
terkena dampak negatif.
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BAB V
POTENSI DISHARMONI PENGATURAN
Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan ini dilakukan dengan pendekatan
normatif, untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2)
hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, dan 5) penegakan hukum. Dari hasil penilaian
potensi disharmoni pengaturan terhadap kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan
dan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait PLP2B
maka didapat beberapa potensi tumpang sebagai berikut:
1.

Pasal 5 UU No.41 Tahun 2009 terdapat disharmoni dengan Pasal 10 ayat (1) UU
No. Tahun 1960 terkait dengan perbedaan istilah lahan pertanian.
2. Pasal 65 ayat (3) huruf b terdapat disharmoni dengan Pasal 48 ayat (2) huruf d dan
e UU No.19 Tahun 2013, Pasal 54 ayat (2) huruf e UU No.6 Tahun 2016, Pasal 12
UU No.5 Tahun 1960 terkait dengan perbedaan istilah yang diakai dalam rangka
penguatan dan pemberdayaa petani ada istilah koperasi, kelompk tani/gabungan
kelompok tani dan BUMDesa.
3. Pasal 63 huruf e UU No.41 Tahun 2009 terdapat disharmoni dengan Pasal 37,
Pasal 38, dan Pasal 39 UU No.19 Tahun 2013 terkait Bank Petani dan Asuransi
Petani.
4. UU No.41 Tahun 2009 terdapat disharmoni dengan UU No.26 Tahun 2007 terkait
dengan perbedaan istilah lahan.
5. Pasal 74 ayat (1) UU No.41 Tahun 2009 terdapat disharmoni dengan Pasal 70 ayat
(1) UU No.26 Tahun 2007 terkait pemidanaan.
6. Pasal 17 UU No.18 Tahun 2012 terdapat disharmoni dengan Pasal 9 ayat (1) dan
ayat (2) UU No.5 Tahun 1960 terkait pelaku usaha pertanian.
7. Pasal 18 huurf c UU No,18 Tahun 2012 terdapat disharmoni dengan Pasal 12 ayat
(1) UU No.5 Tahun 1960 terkait peran petani dalam industri agri bisnis.
8. Pasal 17 UU no.18 Tahun 2012 terdapat disharmoni dengan Pasal 15 ayat (1) UU
No.19 Tahun 2013 terkait variabel perlindungan terhadap pemihakan kepada
petani.
9. Pasal 39 UU No.18 Tahun 2012 terdapat disharmoni dengan Pasal 15 ayat (1) UU
No.19 tahun 2013 terkait variabel perlindungan dengan kebijakan impor pangan.
10. Pasal 29 UU No.39 Tahun 2014 terdapat disharmoni dengan Pasal 9 dan Pasal 12
UU No.12 Tahun 1992 terkait perlakuan terhadap pembudidaya pertanian kecil
dan besar.
11. Pasal 6 ayat (1) terdapat disharmoni dengan Pasal 30 ayat (3) huruf c terkait
variabel perlindunag terhadap kebebasan dalam menanam jenis tanaman.
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12. Pasal 12 UU No.12 tahun 1992 terdapat disharmoni dengan Pasal 29 UU No.39
Tahun 2014 terkait variabel perlindungan dengan tidak ada pembedaan antara
pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar.
13. Permentan No.41/Permentan/OT.140/9/2009 terdapat disharmoni dengan
Permentan No.07/Permentan/OT.140.2/2012 terkait perbedaan pengertian
mengenai kawasan pertanian.
14. UU No.41 Tahun 2009 terdapat disharmoni dengan UU No.18 Tahun 2012 terkait
variabel Perlindungan terhadap keanekaragaman pangan.
15. Pasal 5 ayat (3) jo.Pasal 15 terdapat disharmoni dengan PP No.444 tahun 2004
terkait variabel Kewenangan terhadap penerbitan sertipikat tanah.
16. Pasal 1 huruf 9, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 36 dan Pasal 37 terdapat
disharmoni dengan UU No.5 Tahun 1990 terkait variabel perlindungan (perbedaan
konsep terminologi) terhadap konsep konservasi.
17. Pasal 3 huurf b dan Pasal 6 UU NO.41 Tahun 1999 terdapat disharmoni dengan
Pasal 1 huruf 20 dan huruf 21, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 33
UU No.26 Tahun 2007 terkait variabel perlindungan (perbedaan terminologi)
terhadap konsep fungsi lindung.
18. Pasal 5 ayat (3) terdapat disharmoni dengan Pasal 15 PP No.44 Tahun 2004 tekait
variabel kewenangan terhadap kewenangan pengaturan.
19. Pasal 24 UU No.41 Tahun 1999 terdapat disharmoni dengan Pasal 78A UU No.1
Tahun 2014 terkait variabel perlindungan (perbedaan terminologi) terhadap
perbedaan konsep taman nasional.
20. UU No.32 Tahun 2009 terdapat disharmoni dengan UU No.5 tahun 1990 terkait
variabel perlindungan terhadap peraturan pelaksana kedua UU ini belum
bersinergi satu dengan yang lain.
21. UU No.41 Tahun 2009 terdapat disharmoni dengan Pasal 10 ayat (1) UU No.5
Tahun 1960 dan UU No.26 Tahun 2007 trekait variabel perlindungan (aspek
peristilahan) terhadap perbedaan istilah antara lahan dan tanah.
22. Pasal 74 UU No.41 Tahun 2009 terdapat disharmoni dengan Pasal 70 ayat (1) UU
No.26 Tahun 2009 terkait variabel penegakan hukum terhadap perbedaan tindak
pidana.
23. UU No.32 Tahun 2009 terdapat disharmoni dengan UU No.5 Tahun 1990 terkait
variabel perlindungan terhadap perebdaan konsep konservasi.
24. Pasal 27 ayat (2) huruf c UU No.23 Tahun 2014 terdapat disharmoni dengan Pasal
26 ayat (4) UU No.29 Tahun 2007 terkait variabel kewenangan terhadap perizinan
bidang tata ruang.
25. Pasl 361 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 terdapat disharmoni dengan UU No.26
Tahun 2007 Jo. PP No.15 Taun 2010 terkait variabel kewenangan terhadap
terminologi RDTR.
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BAB VI
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang
hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 huruf a s/d huruf e UU No.12 tahun 2011.Penilaian terhadap
efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk melihat
sejauh mana manfaat dari suatu peraturan perundang-undangan tersebut, apakah
sesuai dengan yang diharpkan. Efektivitas pelaksanaan PUU ini didukung dengan data
empiris hasil pelaksanaan diskusi publik di daerah dan FGD, narasumber, dan
kelompok pakar serta hasil temuan tim pokja.
Variabel yang digunakan dalam melakukan penilaian efektivitas peraturan perundangundangan meiputi:
- Operasional atau tidaknya suatu PUU;
- Rasio beban dan manfaat (cost and benefit ratio);
- Relevansi dengan situasi saat ini;
- Kekosongan pengaturan;
- Koordinasi kelembagaan/tata organisasi;
- Sumber daya manusia;
- Sarana dan prarsarana;
- Budaya hukum;
- Akses informasi masyarakat;
- Penegakan hukum;
- Partisipasi masyarakat;
- SOP;
- Teknologi penunjang pelayanan;
- Pelayanan dan batasan waktu;
- Public complain; dan
- Pengawasan
Hasil penilaian terhadap efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan
terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilihat berikut ini:
A. Masalah Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Secara Umum
Ditinjau dari variabel penilaian efektivitas pelaksanaan PUU maka ada beberapa
masalah:
1. Ditinjau dari aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi ada beberapa hal
yang bermasalah:
- Belum samanya data luas lahan pertanian antara BPS, BIG, Kementan, dan
Kemenkoperekonomian;
39

Belum sinkronnya kewenangan pengelolaan jaringan irigasi antara pusat
dan daerah;
- Belum optimalnya peran kelembagaan di perdesaan;
- Kementerian Pertanian tidak punya otoritas da;am penataan ruang di
daerah;
Ditinjau dari aspek kekosongan hukum ada beberapa hal yang bermasalah:
- Belum ada kebijakan yang mengatur tentang kawasan perdesaan dalam
penaaan ruang
Ditinjau dari aspek SDM ada beberapa hal yang bermasalah:
- Masih ada tumpang tindih perizinan pada satu objek lahan;
- SDM Petani masih rendah;
Ditinjau dari aspek budaya hukum masyarakat ada beberapa hal yang
bermasalah:
- Problem kemiskinan petani;
- Banyak lahan pertanian yang dikuasai orang di luar daerah;
- Pertambahan jumlah penduduk yang berpengaruh pada kebutuhan rumah
tinggal dan lahan pertanian semakin sempit;
- Kurangnya minat pemuda untuk bertani;
- Maraknya alih fungsi lahan pertanian pangan yang tidak terlepas dari
campur tangan pemerintah.
- Pemda belum mau menetapkan data spasial dan numerik dikarenakan
belum siap nya Pemda.
Ditinjau dari aspek sarana dan prasarana ada beberapa hal yang bermasalah:
- Harus diperhatikan perlindungan coverage area yang menjadi daerah
penyangga;
- Belum ada anggaran untuk pemberian insentif dan disinsentif.
Ditinjau dari aspek penegakan hukum ada beberaa hal yang bermasalah:
- Ada indikasi pembiaran alih fungsi lahan subur.
Ditinjau dari aspek operasional atau tidaknya ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan ada beberapa hal yang bermasalah:
- Ketiadaan sanksi bagi daerah yang belum memasukkan PLP2B kedalam
RTRW nya membua bayak daerah yang belum menetapkan LP2B dalam
RTRW.
Ditinjau dari aspek standar operasional pelaksana ada beberapa hal yang
bermasalah:
- Belum ada evaluasi terahdap Perda yang sudah di bentuk.
-

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

B. Masalah Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Masing-Masing Peraturan
Perundang-Undangan
Ditinjau dari variabel / indikator penilaian efektivitas implementasi PUU pada
masing-masing PUU maka ada beberapa masalah:
1. UU NO.41 Tahun 2009
- Pasal 19 ayat (2) tidak sesuai dengan Variabel aspek kekosongan hukum
pada indikator belum ada pengaturan,
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-

-

-

Pasal 28, Pasal 29, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 62 ayat (1), Pasal 66,
Variabel aspek sarana dan prasarana terhadap indikator infrastruktur dan
anggaran sudah tersedia dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan
perundang-undangan
Pasal 63 Variabel aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi pada
indikator kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan
perundang-undangan belum terbentuk
Pasal 70 ayat (1), ayat (2), ayat (3) , Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 Variabel
aspek penegakan hukum pada indikator rumusan sanksi pidana
Pasal 71 Variabel aspek sumber daya manusia pada indikator tercukupinya
SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan
perundang-undangan.

2. UU No. 26 Tahun 2007
- Ketentuan Umum variabel aspek kekosongan hukum pada indikator segi
peraturan pelaksanaannya.
3. UU No.32 Tahun 2009
- Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 43 ayat (4), Pasal 58 ayat (2), Pasal
86 ayat (3), Pasal 111, Pasal 126 Variabel aspek kekosongan hukum pada
indikator belum ada pengaturan.
4. PP No.1 Tahun 2011
- Pasal 9, Pasal 42 variabel aspek kekosongan hukum pada indikator belum
ada pengaturan.
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BAB VII
PENUTUP

A. Simpulan
1. Dari hasil analisis berdasarkan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan,
terhadap 37 (tiga puluh tujuh) peraturan perundang-undangan, terdapat 7
(tujuh) peraturan perundang-undangan yang tidak tepat jenis peraturan
perundang-undangannya, dan beberapa catatan penting terhadap 4 (empat)
peraturan perundang-undangan yang perlu dievaluasi. Peraturan perundangundangan yang dimaksud adalah:
Peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak tepat jenis peraturan
perundang-undangannya yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil;
2. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang PenetapanLuas Tanah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Prp Tahun 1960 tentang Penggunaan dan
Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman tertentu sebagaimana diubah
dengan UU No. 20 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan UU No.
38 Prp Tahun 1960;
4. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
5. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan;
7. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sedangkan peraturan perundang-undangan yang memiliki catatan penting
untuk dievaluasi adalah:
1. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
3. PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan;
4. PP No. 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.
2. Dari hasil analisis berdasarkan kejelasan rumuasan, 34 (tiga puluh empat) di
antara peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan yang dievaluasi, masih belum memenuhi kejelasan
rumusannya. Berikut data hasil penilaiannya:
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1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
Perlu diubah pada Pasal 6 ayat (5), pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal
16 karena tidak sesuai dengan variabel penilaian tidak mengandung
kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunaan PUU;
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria perlu diubah pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 1 – pasal 58 karena
tidak sesuai dengan variabel Penulisan dan penggunan bahasa, istilah
ataupun kata masih perlu adanya revisi;
3) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian perlu diubah pada Pasal 1 , Pasal 9, Pasal 10 karena tidak sesuai
dengan variabel Penggunaan bahasa yang kurang disesuaikan dan perlu
memperhatikan asas-asas umum yang dimasukkan didalamnya;
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan perlu diubah
pada BAB I PENGERTIAN karena tidak sesuai dengan variabel penggunaan
bahasa, istilah ataupun kata;
5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
perlu dicabut pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 karena tidak sesuai dengan
variabel penggunaan bahasa, istilah ataupun kata;
6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu diubah pada Pasal 2, Pasal 47,
Pasal 48 dan dicabut pada Pasal 3 karena tidak sesuai dengan variabel
penggunaan bahasa, istilah ataupun kata;
7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
perlu diubah pada Pasl 2, dan Pasal 3 karena tidak sesuai dengan Variabel
penggunaan bahasa, istilah ataupun kata;
8) Undang – Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
Tanaman perlu diubah pada Pasal 9 karena tidak sesuai dengan variabel
tidak mengandung kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunaan
PUU
9) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi perlu
diubah pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 29, Pasal 30 karena tidak sesuai
dengan variabel perlu adanya penegasan pada beberapa pasal, selain itu
efisiensi diperlukan agar tidak terlalu banyak nya pengaturan dengan pasal
pasal yang terpisah;
10) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang perlu diubah pada
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Pasal1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 54 dan dicabut pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 80,
Pasal 83A, Pasal 83B karena tidak sesuai dengan variabel perlu adanya
penegasan pada beberapa pasal, selain itu efisiensi diperlukan agar tidak
terlalu banyak nya pengaturan dengan pasal pasal yang terpisah;
11) Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu
diubah pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 8, Pasal 17 dn dicabut
pada Pasal 3 karena tidak sesuai dengan variabel perlu adanya penegasan
pada beberapa pasal, selain itu efisiensi diperlukan agar tidak terlalu
banyak nya pengaturan dengan pasal pasal yang terpisah;
12) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu
diubah pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat 3, Pasal 10 ayat 7, Pasal 11 ayat 6,
Pasal 57, Pasal 61, 62 dan 63, 64, Bab XI, Ketentuan Pidana (Pasal 69, Pasal
70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75) karena tidak sesuai
dengan variabel kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan
PUU;
13) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik perlu diubah pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 51, Pasal 62 karena
tidak sesuai dengan variabel kesesuaian dengan sistematika dan teknik
penyusunan PUU, dan perlu ada kejelasan dan ketegasan di dalam
perumusan sanksi pidananya;
14) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
perlu diubah pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal
35E, Pasal 35F, Pasal 35 G karena tidak sesuai dengan variabel kesesuaian
dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU;
15) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup perlu diubah pada Pasal 3, Pasal 20, Pasal 26 ayat (2) dan
(4), Pasal 46 , Pasal 66, Pasal 69 ayat (1) , Pasal 98 dan 99, Pasal 101, 102,
dan 108 dn dicabut pada Pasal 2 karena tidak sesuai dengan kesesuaian
dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, dan di beberapa Pasalnya
perlu adanya kejelasan terhadap pemilihan bahasa, istilah maupun kata
16) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu di ubah pada Pasl 70 dan cabut pada
Pasal 2, Pasal 3, Pasal , Pasal 8 karena tidak sesuai dengan variabel
kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU;
17) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum perlu diubah pada Pasal 2, Pasal
3,Pasal 27 karena tidak sesuai dengan variabel kesesuaian dengan
sistematika dan teknik penyusunan PUU;
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18) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan perlu diubah pada
Pasal 4, Pasal 5, Pasal 133 – pasal 148 dan dicabut Pasal 2, Pasal 3 karena
tidak sesuai dengan variabel teknik penyusunan yang lebih baik dengan
integrasi di dalam pasal per pasalnya;
19) Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
pemberdayaan pertanian perlu dicabut pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5
karena tidak sesuai dengan variabel kesesuaian dengan sistematika dan
teknik penyusunan PUU;
20) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diubah pada
Pasal 14 karena tidak sesuai dengan variabel kesesuaian dengan
sistematika dan teknik penyusunan PUU;
21) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 perlu diubah pada Pasal 18 ayat
(3) karena tidak sesuai dengan variabel penggunaan bahasa, istilah ataupun
kata;
22) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perlu dicabut
pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 8 karena tidak sesuai dengan
variabel kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU;
23) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tanah dan Ganti Kerugian perlu diubah pada Pasal 19 dan dicabut pada Bab
VI Ketentuan Lain-Lain karena tidak sesuai dengan penggunaan bahasa,
istilah ataupun kata;
24) Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah perlu dicabut pada BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN karena tidak sesuai dengan kesesuaian dengan
sistematika dan teknik penyusunan PUU;
25) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
perlu dicabut pada Pasal 2 dan Pasal 3 karena tidak sesuai dengan variabel
penggunaan bahasa, istilah ataupun kata;
26) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi perlu diubah
pada Pasal 4 dan Pasal 34 karena tidak sesuai dengan variabel tidak
mengandung kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU;
27) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar perlu diubah pada Pasal 1 karena tidak
sesuai dengan variabel tidak mengandung kesesuaian dengan sistematika
dan teknik penyusunan PUU;
28) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu dicabut pada Pasal 2
dan Pasal 3 karena tidak sesuai dengan variabel penggunaan bahasa, istilah
ataupun kata;
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29) PP Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan perlu diubah pada Pasal 1 dan Pasal 2 karena tidak sesuai dengan
variabel Perlu adanya penyesuaian terhadap penyusunannya dan beberapa
hal yang tidak perlu dimasukan didalam UU tersebut;
30) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu dicabut pada Pasal 1 dan Pasal
2 karena tidak sesuai dengan variabel penggunaan bahasa, istilah ataupun
kata;
31) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diubah pada
Pasal 1 dan Pasal 2 karena tidak sesuai dengan variabel penggunaan
bahasa, istilah ataupun kata;
32) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan
Gizi perlu dicabut pada Pasal 2 karena tidak sesuai dengan variabel
penggunaan bahasa, istilah ataupun kata;
33) Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan perlu diubah pada Pasal6
karena tidak sesuai dengan variabel pengunaan bahasa istilah ataupun
kata;
34) Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 perlu ada diubah pada Pasal 2
karena tidak sesuai dengan variabel Perlu adanya penyesuaian terkhadap
penyusunannya dan beberapa hal yang tidak perlu dimasukan didalam UU
tersebut.

3. Dari hasil analisis berdasarkan kesesuaian norma dengan asas materiil
terhadap 37 (tiga puluh tujuh) peraturan perundang-undangan yang dinilai
masih terdapat 24 (dua puluh empat) ketentuan pasal dalam peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dengan asas materiil. Berikut hasil
penilaian tersebut:
1) Undang-Undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan perlu diubah pada
Pasal 6, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 karena tidak sesuai dengan variabel:
- Tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan
bagi kepentingan seluruh wilayah Indonesia;
- Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan
peranan nasional;
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran.
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2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
perlu diubah pada Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,
Pasal 13, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 karena tidak sesuai dengan variabel:
- Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepemilikan
individu dan korporasi;
- Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan
pihak asing;
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran;
- Tidak diketemukan-nya ketentuan yang menyebabkan tidak
terjaminnya keterlibatan masyarakat marjinal.
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu diubah pada Pasal 50 karena tidak
sesuai dengan variabel adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian
konflik;
4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
perlu diubah pada Pasal 22, Pasal 28 karena tidak sesuai dengan variabel:
- Ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik;
- Mengedepankan fungsi kepentingan umum.
5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
Tanaman perlu dibah pada Pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 58
karena tidak sesuai dengan variabel :
- Adanya ketentuan yang jelas mengeani tindakan yang harus diambil
atas peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan tumpang
tindih;
- Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan;
- Adanya ketentuan pengakuan pada hak kelompok minoritas;
- Adanya ketentuan yang menjamin penggantian kerugian kepada
masyarakat terkena dampak negatif.
6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang perlu diubah Pasal 54
karena tidak sesuai dengan variabel tidak diketemukannya ketentuan yang
membatasi keikutsertaan pihak asing;
7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu
diubah pada Pasal 3, Pasal 12, Pasal 12 ayat (4) karena tidak sesuai dengan
variabel adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan
keikutsertaan pihak asing;
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8) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu
diubah pada Pasal 10 ayat (4) karena tidak sesuai dengan variabel
pembagian kewenangan antara pusat dan daerah;
9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik perlu diubah pada Pasal 6, Pasal 22, Pasal 14-Pasal 16 karena tidak
sesuai dengan variabel mengedepankan fungsi kepentingan umum;
10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diubah pada Pasal 14 karena tidak
sesuai dengan variabel aturan dan kebijakan berdasarkan kajian ilmiah;
11) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diubah pada Pasal 5, Pasal 8, Pasal
10-16, Pasal 18-25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31-pasal 32, Pasal 33
ayat (1), Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 48,
Pasal 50, Pasal 54-pasal 57, Pasal 58- pasal 60, Pasal 62 ayat (1), Pasal 63,
Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67-69, Pasal 70, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 karena
tidak sesuai dengan variabel:
- Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan
generasi yang akan datang;
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik;
- Adanya kebijakan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil;
- Adanya ketentuan yang mengatur Peluang yang sama bagi setiap warga
negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya;
Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan
pengawasan dan penegakan hukum;
Adanya ketentuan yang daat mendorong peningkatan kesejahteraan
bangsa;
- Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian;
- Adanya ketentuan yang jeas menegnai tindakan yang harus diambil atas
peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang-tindih.
12) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum perlu diubah pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2)
tidak sesuai dengan variabel adanya ketentuan yang mengedepankan pada
fungsi kepentingan umum;
13) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan perlu diubah pada
Pasal 14, Pasal 17, Pasal 36, Pasal 123, Pasal 124 karena tidak sesuai
dengan variabel :
- Tidak diketemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak
terbatasnya keikutsertaan pihak asing
- Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kemandirian
bangsa
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Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga
negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya
14) Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani perlu diubah pada Pasal 55 dan Pasal 56 karena tidak
sesuai dengan variabel peluang yang sama pada setiap warga Negara;
15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diubah pada
Pasal 7 karena tidak sesuai dengan variabel adanya ketentuan yang
mengedepankan prinisp kehati-hatian;
16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
perlu diubah pada Pasal 249-251 (kecuali butir ketentuan/frasa yang telah
dibatalkan MK) karena tidak sesuai dengan variabel adanya ketentuan yang
menjamin prosedur yang jelas dan efisien;
17) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perlu diubah
pada Pasal 12, Pasal 18, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 107, Pasal 113
karena tidak sesuai dengan variabel :
- Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat marjinal;
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran;
- Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan
pihak asing;
- Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepemilikan
individu dan korporasi.
18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah perlu diubah pada Pasal 5, Pasal
8, Pasal 15 karena tidak sesuai dengan variabel :
- Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagis etiap warga
negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya;
- Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepemilikan
individu dan korporasi;
- Adanya ketentuan yang menjamin penggantian kerugian kepada
masyarakat terkena dampak negative.
19) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar perlu diubah pada Pasal 7 karena tidak
sesuai dengan variabel adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip
kehati-hatian;
20) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapandan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diubah pada Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 20, Pasal 45 karena tidak sesuai dengan variabel adanya
ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian;
-
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21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2012 Tentang Insentif
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan perlu diubah pada Pasal 34 karena
tidak sesuai dengan variabel mengedepankan prinsip kehati-hatian;
22) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diubah pada Pasal 41 karena
tidak sesuai dengan variabel adanya ketentuan yang mengedepankan
prinsip kehati-hatian;
23) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diubah pada
Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 karena tidak sesuai dengan variabel adanya
ketentuan yang jelas mengenai hubungan tata kerja;
24) Perpres No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Perpres No. 30 Tahun 2015 perlu diubah pada Pasal 23
ayat (1), pasal 63, pasal 73, pasal 74, pasal 86, pasal 112 karena tidak sesuai
dengan variabel:
- Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga
-

negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.
Adanya ketentuan yang menjamin penggantian kerugian kepada masyarakat
terkena dampak negatif.

4. Dari hasil penilaian berdasarkan potensi disharmoni, terdapat beberapa
ketentuan pasal yang disharmoni, baik dari aspek kewenangan, perlindungan
maupun penegakan hukumnya.
a. Aspek kewenangan:
- Perbedaan pengaturan kewenangan terhadap peran petani kecil antara
UU No. 18 tahun 2012 Pasal 18 huruf c dengan Pasal 12 ayat (1)UU
No.tahun 1960.
- Perbedaan pengaturan kewenangan antara UU No. 18 Tahun 2012 pasal
39 dengan UU No. 19 tahun 2013 pasal 15 ayat (1).
- Aspek pengaturan antara UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Ps.
5 ayat (3) dengan PP 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Ps.
15.
- Konflik perizinan antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sbgmn tlh diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Ps. 27 ayat (2) huruf c dengan UU 29/2007 tentang Pem. Prov
DKI (Pasal 26 ayat (4)).
- Perbedaan pengaturan kewenangan antara UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU
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No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah pasal 361 ayat (3) dengan UU Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. PP Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
b. Aspek Perlindungan
- Perbedaan definisi antara Ps. 5 UU 41 tahun 2009 dengan Ps. 10 ayat
(1)UU No. 5 tahun 1960.
- Inkonsistensi istilah antara Ps 65 ayat (3) huruf b UU 41 Tahun 2009
dengan UU No. 19 Tahun 2013 Pasal 48 ayat (2) huruf d dan e, UU No. 6
Tahun 2016 Pasal 54 ayat (2) huruf e; UU No. 5 Tahun 1960 pasal 12; UU
No. 6 Tahun 2016 pasal 54 ayat (2) huruf e.
- Perbedaan kelembagaan yang akan dibentuk antara UU No. 41 Tahun
2009 pasal 63 huruf e dengan UU No. 19 Tahun 2013 pasal 37 s/d pasal
39.
- Adanya ketidaksinkronan antara Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2009 dengan
Pasal 48 UU No. 26 Tahun 2007.
- Kontradiktif antara pasal 17 UU No. 18 Tahun 2012 dengan pasal 18 UU
No. 18 Tahun 2012
- Kontradiktif antara UU No. 12 Tahun 1992 pasal 6 ayat (1) dengan UU
No. 41 Tahun 2009 pasal 30 ayat (3) huruf c.
- Kontradiktif antara UU No. 12 Tahun 1992 pasal 12 dengan UU No. 39
Tahun 2014 pasal 29.
- Perbedaan pengertian kawasan pertanian antara Permentan
No.41/Permentan/OT.140/9/2009
dengan
Permentan
No.07/Permentan/OT.140/2/2012.
- Perbedaan terminologi antara UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Ps. 1 huruf 9, Ps. 3, Ps. 6, Ps. 7, Ps. 36 dan Ps. 37 dengan UU
No. 5 Tahun 1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.
- Perbedaan terminologi antara UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehuatan
ps. 3 huruf b dan ps. 6 dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang Ps. 1 huruf 20, 21, Ps. 17, Ps. 20, Ps. 23, Ps. 26 dan Ps. 33.
- Perbedaan terminologi antara UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan pasal 24 dengan UU No. 1 Tahun 2014 pasal 78A.
- Perbedaan terminologi antara UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undangundang No. 5 Tahun 1990.
- Inkonsistensi istilah antara UU No. 41 Tahun 2009 pasal 65 ayat (3)
huruf b dengan UU 19 tahun 2013 pasal 48 ayat (2) huruf d dan e; UU
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No. 6 Tahun 2016 pasal 54 ayat (2) huruf e; UUPA No. 5 Tahun 1960
pasal 12.
Perbedaan konsep antara UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-undang No. 5 Tahun
1990.

c. Aspek hak dan kewajiban:
- Pembedaan kategori pelaku usaha antara UU N0. 18 tahun 2012 pasal
17 dengan UU No. 5 Tahun 1960 pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- Tujuan pembentukan berbeda antara UU No. 41 Tahun 2009 dengan UU
No. 18 Tahun 2012.
- Polemk penguasaan tanah di kawasan hutan antara UU No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 15 dengan PP No. 44
Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
d. Aspek Penegakan Hukum:
- Perbedaan ratio pemidanaan antara UU No 41 tahun 2009 pasal 74 ayat
(1) dengan UU No. 26 Tahun 2007 pasal 70 ayat (1).
- Keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil antara UU No.39 Tahun 2014
pasal 29 dengan UU No. 12 Tahun 19992 pasal 9 dan pasal 12.
- Perbedaan ratio pemidanaan antara UU No. 41 Tahun 2009 pasal 74
dengan Pasal 70 ayat (1) UU No 26 tahun 2009.
5. Dari hasi penilaian berdasarkan efektivitas pelaksanaan peraturan perundangundangan hasil analisis berdasarkan efektivitas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan, masih terdapat beberapa kendala, baik dari aspek substansi
hukum, struktur hukum maupun budaya hukumya, yaitu:
1) Masalah substansi hukum
- Penataan Ruang kawasan perdesaan belum dikawal secara efektif,
karena belum ada kebijakan yang mengatur tentang kawasan
perdesaan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) UU No. 26
Tahun 2007. UU 6/2014 ttg Desa tidak dimaksudkan sebagaimana yang
diamanatkan oleh UU 26/2007, krn UU Desa langsung mendasarkan
pembentukannya dari UUD 1945 Pasal 18 dan 18 B ayat (2).
- Dari 461 Kab/Kota, yang telah menetapkan luasan LP2B dalam RTRW
sebanyak 226 kab/kota, sedangkan Kab/Kota belum menetapkan luasan
LP2B dalam RTRW sebanyak 235 kab/kota. Ketiadaan sanksi bagi daerah
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yang belum memasukkan LP2B kedalam RTRW nya membuat banyak
daerah yang belum menetapkan luasan LP2B kedalam RTRW nya.
Belum ada evaluasi terhadap Perda yang sudah dibentuk apakah sudah
berjalan sgmn mestinya.
Perlu disusun mengenai zonasi kawasan pertanian agar perlindungan
lahan pertanian dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dalam
rangka ketahanan dan kedaulatan pangan.
Program insentifikasi yang dijelaskan pada pasal ini hampir seluruhnya
merupakan program reguler dan tidak terdapat perbedaan perlakuan
antara petani LP2B dan bukan LP2B, sehingga dalam implemetasi
kurang berhasil, seharusnya ada pembedaan program insentfikasi
antara petani LP2B dan bukan LP2B. Pempus dan pemda perlu
menyusun tentang insentif ini.
Program extensifikasi yang dijelaskan pada pasal ini hampir seluruhnya
merupakan program reguler dan tidak terdapat perbedaan perlakuan
antara petani LP2B dan bukan LP2B, sehingga dalam implementasi
kurang berhasil, seharusnya ada pembedaan program extensifikasii
antara petani LP2B dan bukan LP2B sehinga dalam ketentuan pasal ini
perlu ditambahkan mengenai program extensifikasi yang lain yang beda
dengan program reguler pemerintah.
Program extensifikasii yang dijelaskan pada pasal ini hampir seluruhnya
merupakan program reguler dan tidak terdapat perbedaan perlakuan
antara petani LP2B dan bukan LP2B, sehingga dalam implemetasi
kurang berhasil, seharusnya ada pembedaan program extensifikasii
antara petani LP2B dan bukan LP2B sehinga dalam ketentuan pasal ini
perlu ditambahakan mengenai program extensifikasi yang lain yang
beda dengan program reguler pemerintah.
Jika dilihat dari insentif yang diberikan hampir seluruhnya merupakan
program reguler pemerintah, lalu apa insentif yang membedakan antara
petani LP2B dengan non LP2B, sehinga dalam ketentuan pasal ini perlu
ditambahakan mengenai insentif yang lain yang beda dengan program
reguler pemerintah.
Persoalan anggran LP2B menjadi hal yang sangat berat bagi Pemda
karena di beberapa daerah kesulitan masalah keuangan, sehingga untuk
memberikan insentif kepada petani yang ikut LP2B tersebut dirasakan
oleh Pemda sangat berat, hal inilah yang membuat implementasi LP2B
tidak berjalan dengan baik, sehingga perlu adanya perubahan terhadap
norma ini untuk melibatkan pusat dalam hal pembiayaan LP2B.
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- Tidak ada hal khusus yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan
pemberian jaminan pada petani LP2B, seharusnya norma tentang
jaminan ini ditambahkan sehingga akan berbeda dengan petani yang
bukan PLP2B.
2) Masalah struktur hukum
- Masih belum samanya data luas lahan pertanian baik yang
dikeluarkan oleh BPS, BIG Kementerian Pertanian, dan Kemenko
Perekonomian. Sehingga perlu ada satu instansi yang berkompeten
mengeluarkan data mengenai luas sawah. Perbedaan data terjadi
karena 3 hal yaitu perubahan sawah yang sangat dinamis, tidak diukur
secara berjenjang dengan akurat, dan ada kepentingan dari masingmasing instansi. Presiden Jokowi sudah menunjuk BPS sebagai single
institution yang mengurus data.
- Kepedulian daerah terhadap sistem irigasi secara keseluruhan relative
kurang. Sehingga hal ini masih menjadi kendala bagi perbaikan sistem
irigasi pertanian. Secara keseluruhan, persoalan irigasi ini berpengaruh
dalam penghitungan luas lahan sawah, karena definisi sawah dalam
UU PLP2B adalah sawah yang beririgasi.
- Belum optimalnya peran kelembagaan di pedesaan yang terkait
dengan PLP2B sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait kelembagaankelembagaan di daerah yang tidak bekerja dengan optimal, jika perlu
ada perampingan terhadap lembaga-lembaga tersebut.
- Kementerian Pertanian tidak mempunyai otoritas dalam penataan
ruang di daerah, hal ini juga dikarenakan keterlibatan dan kontribusi
dinas pertanian kab/kota dalam pembahasan RTRW kab/kota masih
belum maksimal.
- Masih banyak Pemda yang belum menetapkan data spasial dan
numerik, yang disebabkan oleh beberapa hal,seperti:
- Lahan pertanian memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih rendah dari
pada menjadi lahan non pertanian misalnya untuk industri,
perumahan, dan lain sebagainya.
- Kalau ditetapkan secara spasial pemerintah daerah merasa terikat
dan tidak bisa bebas membangun daerahnya misalnya membangun
jalan tol, membuat kawasan perkantoran, pusat pemerintahan dan
lain sebagainya.
- Dalam PP 12 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif,
konsekwensinya dari penetapan LP2B adalah bahwa Pemda harus
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memberikan insentif untuk penerapan PP 12 tahun 2012, sedangka
Pemda belum siap.
Tidak sinkronnya data hasil pencitraan, data PU, RTRW Kabupaten,
Dinas Pertanian Kabupaten, dan data hasil BPS terhadap luasan lahan
sawah, menjadi andil terhambatnya PLP2B.
Ketersediaan anggaran untuk insentif bagi petani yang
mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LP2B, masih belum
sepenuhnya terwujud, baik di Pemerintah prov maupuan
Pemkab/kota.
Rendahnya harga komoditas pertanian dan mahalnya harga pupuk dan
sarana pertanian. Sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah
untuk meningkatkan harga jual hasil petani.
Pembentukan bank petani sampai saat ini belum ada.
Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Ketentuan ini tentu sangat
memberatkan bagi daerah karena daerah mempunyai anggaran yang
sedikit dan itu harus dibagi-bagi untuk kegiatan yang lain, sehingga
tidak akan efektif dalam hal pelaksanaannya. Sehingga aturan dalam
norma ini perlu di tambahkan tentang pembiayaan pemerintah pusat.
Jumlah PPNS di bidang perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan masih sangat kurang dan tidak mencukupi untuk
melakukan pemeriksaan yang terkait dengan tindak pidana dalam
bidang pelrindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, hal ini
mengakibatkan proses peengawasan dan penindaka terahdap
terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan tidak berjalan dengan
optimal kedepannya perlu penambahan jumlah petugas PPNS
pertanian.
Kawasan pertambangan tidak diperintahkan untuk diatur dalam perda
tata ruang, wilayah pertambangan mempunyai pedoman tersendiri,
sehingga seringkali tidak sinkron dengan RTRW yang sudah
dicanangkan, terutama gesekan antara kawasan hutan, kawasan
pertanian dan kawasan pertambangan. Hal ini juga dikarenakan UU
No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba tidak mengatur bahwa wilayah
pertambangan merupakan bagian integral dari penataan ruang.
UU PPLH tersebut menggantikan UU No 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan dicabutnya UU tersebut dalam
peraturan pelaksanaannya masih menyisakan kurang lebih 11 RPP,
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padalah di dalam ketentuan Pasal 126 UU PPLH menyatakan bahwa
peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU PPLH ditetapkan
paling lama 1 tahun sejak UU ini diberlakukan. RPP dimaksud antara
lain:
- RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karts;
- RPP tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
- RPP tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- RPP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- RPP tentang Pengelolaan Sampah Plastik;
- RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove, Padang
Lamun dan Terumbu Karang;
- RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan
Darat;
- RPP tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;
- RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara;
- RPP tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa LH;
- RPP tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
Dengan belum terbitnya penyusunan RPP tersebut, maka aturan yang
bersifat teknis akan menjadi kendala dalam implementasinya.
Mengingat perintah dalam UU PPLH tersebut jelas disebutkan RPP
dimaksud untuk diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak
diterbitkannya UU, maka pemerintah sangat indisipliner dalam menjalan
UU.
- Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih
belum dibuat oleh pemerintah perlu adanya aturan lebih lanjut
mengenai rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- Hak atas tanah masyarakat yang terkena alih fungsi lahan diberikan ganti
rugi , namun pasal ini tidak menjelaskan bagaimana besaran ganti
ruginya apakah mendapatkan lahan kembali atau mendapatkankan
gantirugi berupa uang.
Catatan :
Perlu ada kejelasan mengenai ganti rugi
3) Masalah Budaya Hukum
- Masih ada problem tumpang tindih perizinan di mana 2 atau lebih
perizinan yang dibebankan pada satu objek lahan (misalnya: izin
pertanian, izin perkebunan, izin pertambangan dalam kawasan hutan)
masih banyak terjadi di kawasan pertanian pangan. Jika kebijakan yang
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dikeluarkan taat pada cara berpikir yang runut dari mulai tata ruang,
maka kawasan pedesaan dan kawasan lahan pertanian pangan
seharusnya tidak terjadi tumpang tindih. Yang menjadi penyebab
utama dari persoalan tata ruang adalah masalah perizinannya, yang
mengabaikan konsepsi dari tata ruang. Fakta di lapangan sudah terlalu
banyak perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah sebelumnya.
Dari segi SDM, Petani kita 75% lulusan SD dan tidak lulus SD, shg sulit
memahami tentang hasil-hasil penelitian khusus di bidang pertanian.
Problem kemiskinan petani masih mendominasi terjadinya alih fungsi
lahan pertanian pangan. Hal ini dapa disebabkan oleh harga komoditas
pertanian yang rendah dan di bawah harga konsumsi, maka tanah
tersebut dengan mudah dijual untuk menutupi problem kemiskinan
tersebut.
Fakta dilapangan banyak lahan yang dimiliki oleh orang-orang yang
tinggal di luar wilayah lahan tersebut (di luar kb/kota atau bahkan di
luar privinsi). Sebagai contoh, lahan-lahan pertanian yang ada di Kutai
Kartanegara (yang memiliki lahan sawah terbesar di Kalimantan Timur)
sebagian besar dimilki oleh orang-orang yang tinggal di Balikpapan dan
Samarinda. Hal ini juga menjadi salah satu penghambat bagi
penyusunan data LP2B by name by address.
Penambahan jumlah penduduk yang berperan dalam meningkatkan
daftar kebutuhan pemanfaatan lahan untuk kegiatan non pertanian
(perumahan, perdagangan, industri, fasulitas umum), menjadi masalah
klasik yang selalu menjadi faktor terus meluasnya alih fungsi lahan
pertanian pangan.
Kurangnya minat para Pemuda Indonesia pada umumnya yang Tertarik
untuk Bertani.
Maraknya allih fungsi lahan pertanian pangan juga tidak terlepas dari
andil Pemerintah daerah, yang saat ini sangat membutuhkan
pengembangan fasilitas umum untuk masyarakat, dengan cara
mencari sumber pendapatan daerah, ekses negatifnya adalah perijinan
penggunaan lahan pertanian untuk mendirikan usaha dan bangunan di
atasnya sgt dipermudah.

4) Masalah penegakan hukum
- Perlu di kaji kembali masalah pemberian sanksi, Sanksi yang diberikan
hanya pada daerah yang telah menentukan PLP2B, sedangkan daerah
yang tidak menerapkan PLP2B tidak dikenakan sanksi.
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- Rumusan sanksi pidana dalam pasl 27 UU 41 tahun 2009 tidak berppla
sehingga perlu dikaji kembali apakah penjatuhan sanksi pidana ini akan
efektif, mengingat UU PLP2B merupakan UU yang mempunyai
semangat untuk menambah lahan bukan untuk mengkriminalisasi.
- Rumusan sanksi dalam Pasl 73 UU No. 41 Tahun 2009 menganut sanksi
pidana minimal khusus, sehingga perlu pengaturan yang memberikan
pedoman bagaimana cara penerapan sanksi pidana minimal khusus
tersebut. Dalam hal ini perlu dikaji kembali apakah penjatuhan sanksi
pidana ini akan efektif, mengingat UU PLP2B merupakan UU yang
mempunyai semangat untuk menambah lahan bukan untuk
mengkriminalisasi.
- Perlu dipertegas kembali rumusan norma dalam pasal 74 UU No. 41
Tahun 2009 terkait dengan tanggung jawab korporasi, jangan hanya
pengurusnya yang diberikan sanksi tapi juga kepada korporasinya.
Sehingga perlu dikaji kembali apakah penjatuhan sanksi pidana ini akan
efektif, mengingat UU PLP2B merupakan UU yang mempunyai
semangat untuk menambah lahan bukan untuk mengkriminalisasi.
- Ada indikasi “pembiaran” alih fungsi lahan subur, yang ditengarai
karena lahan tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi, karena jaringan
infrastruktur telah lengkap di kawasan tersebut. (Contoh, alih fungsi
lahan pertanian di Kab. Karawang ). Sehingga perlu ada tindakan yang
tegas terkait konversi lahan subur tersebut.
- Ketiadaan sanksi bagi daerah yang belum memasukkan LP2B kedalam
RTRW nya membuat banyak daerah yang belum menetapkan luasan
LP2B kedalam RTRW nya.
B. Rekomendasi Umum
- Perlu dilakukan harmonisasi mengenai definisi beberapa istilah di bidang lahan
pertanian pangan berkelanjutan agar semua PUU dapat menggunakan istilah
dan definisi yang seragam, terutama yang digunakan dalam UU No. 41 Tahun
2009 tentang PLP2B, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 5 Tahun
1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan pelaksananya.
- Perlu dukungan Perda untuk mendukung implementasi pelaksanaan UU No. 41
Tahun 2009 tentang PLP2B.
- Sosialisasi LP2B perlu dilakukan secara intensif dan dan menyeluruh diterima
pihak kabupaten sehingga informasi LP2B dapat diterima dengan baik.
- Perlunya adanya pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan PLP2B
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- Perlu dibuat besaran/rumusan penentuan pemberian insentif dan disinsentif
yang akan diterima petani pada saat penetapannya.
- Perlu evaluasi terhadap pasal-pasal yang ambigu dalam UU No. 41 Tahun 2009
beserta turunannya, terutama untuk membedakan perlakuan antara kegiatan
reguler dengan kegiatan LP2B.
- Perlu dilakukan koordinasi terkait LP2B terutama di tingat pusat, yang
dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan
Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan reposisi kembali atas tugas dan
fungsi masing-masing pada program LP2B.
- Perlu adanya pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah
terkait kegiatan LP2B.
C. Rekomendasi Khusus
Rekomendasi terhadap masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan
adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
direkomendasikan untuk diubah menjadi PP;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria direkomendasikan untuk tetap dipertahankan;
3. UU No. 38 Prp Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah
untuk Tanaman Tertentu Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun
1964 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 38 prp Tahun 1960
direkomendasikan untuk dicabut dan dituangkan dalam PP;
4. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian direkomendasikan untuk dicabut dan dituangkan dalam PP;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan direkomendasikan
untuk segera diundangkan dalam UU Pengairan dan atau pengganti UU No.7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
direkomendasikan UU Ini perlu diubah dan dituangkan dalam Perpres;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat direkomendasikan untuk diubah;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
direkomendasikan untuk diubah;
9. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
direkomendasikan untuk diubah;
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10. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
direkomendasikan untuk diubah dan dituangkan dalam Perpres;
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang direkomendasikan untuk diubah;
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan direkomendasikan untuk diubah dan dituangkan
dalam PP;
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
direkomendasikan untuk diubah;
14. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
direkomendasikan untuk diubah;
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
direkomendasikan untuk diubah;
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
direkomendasikan untuk diubah;
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup direkomendasikan untuk diubah;
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan direkomendasikan untuk diubah;
19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum direkomendasikan untuk diubah;
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan direkoemendasikan
untuk diubah;
21. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani direkoemendasikan untuk diubah;
22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direkomendasikan untuk
dipertimbangkan kembali aapak diatur dengan UU atau cukup dengan
peratuan pelaksana dibawahnya;
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan UU No. 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah direkomendasikan untuk diubah;
24. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan direkomendasikan
untuk diubah;
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25. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tanah dan Ganti Kerugian direkomendasikan untuk diubah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah direkomendasikan untuk diubah;
27. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
direkomendasikan untuk diubah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi direkomendasikan
untuk diubah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar direkomendasikan untuk diubah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapandan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan direkomendasikan untuk diubah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan direkomendasikan untuk diintegrasikan dengan PP
No.30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan direkomendasikan tetap hanya saja perlu
disesuaikan dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan direkomendasikan untuk
diintegrasikan dengan PP No.12 Tahun 2011 tentang Insentif Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan;
34. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
direkomendasikan tetap hanya saja perlu disesuaikan dengan UU No.12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
35. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Perpres No. 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
direkomendasikan untuk diubah;
36. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan direkomendasikan untuk tetap hanya saja
perlu disesuaikan dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
37. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 direkomendasikan tetap hanya
saja perlu disesuaikan dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
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Lampiran:
TABEL ANALISIS MASING-MASING PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BERDASARKAN 5 (LIMA) DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
Terdiri dari 17 Pasal
Status Pasal : Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : UU ini perlu dicabut dan dituangkan dalam PP
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
DIANALISIS
- Nama UU
Ketepatan Dari segi politik hukum dengan merujuk pada dasar mengingatnya
1.
- Politik
Jenis PUU
(yaitu Pasal 33 UUD 1945), maka sebenarnya UU ini memiliki jiwa yang
hukum UU
sejalan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu mencerminkan
- Dasar Hukum
jiwa sosilaisme Indonesia, pada sector pertanian (tanah pertanian).
UU
Namu dari materi pokok yang diatur, merujuk pada nama dan
ketentuan normanya, bersifat teknis pelaksanaan. Sehingga lebih tepat
diatur dengan PUU di bawah UU. Jenis PUU yang direkomendasikan
adalah PP, dalam rangka melaksanakan Pasal 34 UU No. 41 Tahun 2009
tentang PLP2B dan Pasal 84 UU No.19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Jika dinilai dari segi
‘namanya’ maka
direkomendasikan untuk
direvisi agar lebih
memperjelas sebagai
cermin dari isinya, yaitu
dengan nama PUU
tentang “Perjanjian Bagi
Hasil Pengusahaan Tanah
Pertanian”. Jenis PUU
yang direkomendasikan
adalah PP, dalam rangka
melaksanakan Pasal 34 UU
41/2009 tentang PLP2B
dan Pasal 84 UU 19/2013
tentang Perlindungan dan
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

2

Pasal 6 ayat 5,
pasal 7 ayat 1
dan 2

Kejelasan Rumusan -

3

Pasal 15

Kejelasan Rumusan

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Pemberdayaan Petani.

4

Pasal 16

Kejelasan Rumusan

Swatantra menurut kbbi adalah pemerintahan sendiri, otonomi.
Ubah
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan swatantra
disesuaikan dengan nomenklatur yang baru yaitu otonomi atau
pemerintahan sendiri.
(1) Dapat dipidana dengan hukuman sebanyak-banyaknya Rp 10.000; a. Ubah
pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11;
b. penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2; c. barang
siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat 3
(2) Perbuatan pidana tersebut pada ayat 1 diatas adalah pelanggaran
Jumlah denda sebesar Rp 10.000,- sudah tidak sesuai dengan
perkembangan jaman dan nilai ekonomi saat ini. Oleh karena itu
besarnya denda harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat
ini.
Penyebutan jabatan menteri muda agrarian dan menteri muda
Ubah
pertanian sudah tidak sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008.

5

Pasal 6 ayat 5,
pasal 7 ayat 1
dan 2

Kejelasan Rumusan

Peristilahan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan bahasa
Indonesia.

6

Pasal 15

Kejelasan Rumusan

(1) Dapat dipidana dengan hukuman sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-; Ubah
a. pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11;
b. penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2; c. barang
siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat 3

-

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI
-

7

Pasal 16

Kejelasan Rumusan
-

ANALISIS
(2) Perbuatan pidana tersebut pada ayat 1 diatas adalah pelanggaran
Jumlah denda sebesar Rp 10.000,- sudah tidak sesuai dengan
perkembangan jaman dan nilai ekonomi saat ini. Oleh karena itu
besarnya denda harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat
ini
Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan undang-undang ini
diatur oleh Menteri Muda Agraria sendiri atau bersama-sama dengan
Menteri Muda Pertanian
Menurut UU Momor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,
tidak mengatur tentang Menteri Muda.
Oleh karena itu penyebutan menteri muda agrarian dan menteri muda
pertanian harus disesuaikan dengan UU Nomor 39 Tahun 2008.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Terdiri dari 58 Pasal
Status Pasal : Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : UU ini tetap dipertahankan.
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
DIANALISIS
Pasal 1
Kejelasan
Penyebutan batasan pengertian atau definisi dapat dituangkan dalam
1.
Rumusan
salah satu butir pasal 1 tentang ketentuan umum dapat dilihat dalam
petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Ubah
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NO.
2.

3.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
Pasal 2

Pasal 1 – pasal
58

DIMENSI

ANALISIS

Kejelasan
Rumusan

Penyebutan Dasar ketentuan yang dipakai dapat dituangkan dalam
dasar hukum dimana materi yang diatur dalam undang-undang yang
akan dibentuk meurpakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal
Undang-Undang Dasar Negera RI Tahun 1945, pasal tersebut
dicantumkan sebagai dasar hukum (petunujuk no.98 Lampiran II UU
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan

Kejelasan
Rumusan

Penulisan Bahasa peraturan perundang-undangan yang ada tidak
sesuai dengan ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara
lain :

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Ubah

Ubah

a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
b. Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
c. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam
mengungkapkan tujuan atau maksud);
d. Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan
secara konsisten;
e. Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
f. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu
dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
g. Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah
didefinisikan atau diberikan batasan pengertian,nama jabatan,
nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan,
dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis
dengan huruf kapital.
(baca petunjuk nomor 112 sampai dengan no. 243 lampiran II UU No.
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
)

3. UU No. 38 Prp Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu Sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 20 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 38 prp Tahun 1960
Terdiri dari 6 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : UU ini perlu dicabut dan dituangkan dalam PP
NO.
1.

BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
DIANALISIS
- Nama UU
Ketepatan A. Analisis terhadap “nama” UU:
- Politik
Jenis PUU
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
hukum UU
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
- Dasar Hukum
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata ataupun frasa, yang
UU
secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri.
Ditinjau dari namanya, “Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk
Tanaman-Tanaman Tertentu” yang memiliki arti mengatur terkait
penggunaan dan penetapan luas tanah khususnya untuk tanaman-

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Lebih tepat jika diatur
dalam jenis Peraturan
Pemerintah, karena isinya
mengatur masalah teknis
mengenai penggunaan
dan besarnya batas luas
tanah untuk tanaman
66

NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS
tanaman tertentu. Yang artinya nama UU ini telah mencerminkan isi
dari PUU tersebut.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
pasal 33 dan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
- Pasal 33
Pasal 33 berisikan (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar asas kekeluargaan, (2) cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara, (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, (4) perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, (5) ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
tertentu yang harus
diadakan di wilayahwilayah tertentu, dan
penetapan jumlah sewa
menyewa yang layak
untuk petani. Dalam Pasal
14 UU No. 5 Tahun 1960
tidak mendelgasikan
secara tegas untuk
dibentuk suatu UU yang
mengatur masalah
penggunaan dan
penetapan luas tanah
untuk tanaman tertentu.
Ditinjau dari nama UU
inipun, lebih tepat
menjadi materi muatan
praturan pemerintah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jiwa dari Pasal 33 UUD NRI Tahun
1945 ini berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan
terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik (seperti
sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan
bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

kehidupan mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di
Indonesia. Di dalam konteks Perpu. No. 38 Tahun 1960 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964 Tentang
Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 38 Prp. Tahun 1960,
Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk TanamanTanaman Tertentu dapat dikatakan bahwa Pasal ini sebagai dasar
untuk perlindungan pertanian di indonesia dan dalam rangka penataan
pertanahan di wilayah Indonesia.
- Pasal 22 Ayat (1)
Pasal 22 memiliki makna yang dapat dikatakan sama dengan Pasal 20
yaitu untuk memenuhi asas kelembagaan atau pembentuk yang tepat.
C. Analisis terhadap Politik Hukum (Arah Pengaturan)
Politik hukum UU No. 38 Prp. Tahun 1960 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 20 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan
Undang-Undang No. 38 Prp. Tahun 1960, Tentang Penggunaan Dan
Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu dapat
ditinjau dari konsiderans menimbang dan/atau penjelasan umumnya.
Dalam rangka usaha mengatur penggunaan tanah secara efisien
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 Undang-undang No. 5
tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria dan khususnya untuk melaksanakan program
Pemerintah akan mencukupi "sandang pangan" rakyat, maka antara
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

lain-lain perlu diadakan perencanaan ("planning") dalam pemakaian
tanah-tanah pertanian. Dengan adanya planning maka dapatlah dicapai
imbangan yang baik dari pada luas jenis-jenis tanaman yang penting
bagi rakyat dan Negara. Bahkan adanya planning itu merupakan suatu
keharusan dari pada pelaksanaan ekonomi terpimpin. Tanpa adanya
planning maka pemakaian tanah-tanah pertanian terutama hanya akan
berpedoman pada kepentingan mereka yang bersangkutan saja serta
pada keuntungan insidentil yang mereka harapkan dari jenis-jenis
tanaman yang tertentu.
Dengan demikian maka tidaklah akan ada jaminan bahwa tanamantanaman yang mempunyai arti yang penting bagi rakyat banyak dan
Negara tidak akan terdesak oleh tanaman-tanaman yang lebih
memberikan keuntungan finansiil bagi pihak yang menguasai tanah.
Dengan demikian maka tidak ada jaminan bahwa kepentingan umum
dan Negara akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
Oleh karena itu bahwa peraturan ini perlu dibuat agar adanya
perlindundungan dan pengaturan terhadap tanaman-tanaman yang
penting bagi rakyat dan Negarayang mulai terdesak oleh jenis-jenis
tanaman lainnya, sehingga membahayakan produksi tanaman-tanaman
yang penting tersebut.
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4. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
Terdiri dari 13 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : UU ini perlu dicabut dan dituangkan dalam PP
NO.
1.

BAGIAN YANG
DIMENSI
DIANALISIS
- Nama UU
Ketepatan
- Dasar Hukum Jenis PUU
UU
- Politik
Hukum UU

ANALISIS
UU ini sebenarnya merupakan pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 1960
tentang UUPA, yaitu Pasal 2, Pasal 7, Pasal 17 dan Pasal 53. Pasal 17
tidak secara tegas mendelegasikan pada jenis undang-undang, namun
mengamanatkan agar diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Dinilai dari nama nya, maka materi muatan UU ini lebih tepat
dituangkan ke dalam jenis peraturan pemerintah, yang mengatur teknis
pembatasan luas maksimum kepemilikan tanah pertanian.
Materi pokok yang diatur ini juga linier dengan PP No. 224 Tahun 1960
sebagaimana PP No. 41 Tahun 1964.

2.

Pasal 1 – pasal Kejelasan
9
Rumusan

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
UU 56 Prp/1960
Mengingat pentingnya
penetapan luas tanah
pertanian sebagai bagian
dari membangun
masyarakat yang adil dan
makmur dan tidak
merugikan kepentingan
umum. Namun materi
yang ada dalam UU 56 Prp
ini merupakan materi dari
PP, sehingga
direkomendasikan untuk
mengubah UU No. 56 Prp
Tahun 1960 ini menjadi
Peraturan Pemerintah.

Penulisan Bahasa peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai
dengan ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain :
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
b. Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
c. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam
mengungkapkan tujuan atau maksud);
d. Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan
secara konsisten;
e. Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
f. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu di
rumuskan dalam bentuk tunggal; dan
g. Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah
didefinisikan atau diberikan batasan pengertian,nama jabatan,
nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan,
dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan
perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf
kapital.
(baca petunjuk nomor 112 sampai dengan no. 243 lampiran II UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan )
3.

Pasal 10

Kejelasan
Rumusan

Rumusan mengenai ketentuan pidana perlu memperhatikan asas-asas
umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu KUHP (baca
petunjuk nomor 112 sampai dengan no. 112 s/d 121 lampiran II UU No.
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Ubah
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
Terdiri dari 17 Pasal
Catatan: berlaku kembali setelah UU 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh MK
Rekomendasi : perlu segera diundangkan UU pengairan dan atau pengganti UU No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
Politik hukum
Ketepatan Sumber daya air merupakan SDA yang menguasai hajat hidup orang
Perlu segera diundangkan
1.
UU
jenis PUU
banyak. Mengingat pentingnya persoalan perairan sebagai bagian dari
UU pengairan atau
amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan pengganti UU 7/2004
dan kemakmuran rakyat, maka potensi tentang pemanfaatan serta
tentang Sumber Daya Air
pengaturan air dan sumber-sumber air perlu dikuasai oleh negara dan
yang telah dibatalkan oleh
pelaksanaan kewenangannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan
MK, dengan
pemerintah daerah. Materi yang terdapat dalam UU ini sudah tepat jika memperhatikan asas
dimasukkan dalam UU.
pengayoman, keadilan,
kekeluargaan, dan
Namun demikian, UU ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan
keserasian, keseimbangan
saat ini, sehingga ada persoalan yang penting untuk segera
dan keselarasan, juga
ditindaklanjuti, yaitu dengan membentuk UU baru yang relevan.
harmonisasinya dengan
Pemberlakuan kembali UU ini merupakan hasil dari Putusan MK No.
UU No. 37 Tahun 2014
85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang
tentang Konservasi Tanah
Sumber Daya Air (SDA) secara keseluruhan.
dan Air dan Pasal 33 ayat
(5) UU 26/2007 yang
Jika meninjau Politik hukum dari UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA,
memerintahkan untuk
maka arah pengaturan mengenai hak guna air yang kurang memenuhi
membentuk PP yang
asas pengayoman, keadilan, kekeluargaan, dan keserasian,
mengatur masalah
keseimbangan dan keselarasan, maka hendaknya menyusunan RUU
penatagunaan air
yang akan menggantikan UU No. 7 Tahun 2004 lebih memperhatikan
asas-asas tersebut, di samping juga harmonisasinya dengan UU No. 37
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Pasal 33 ayat (5) UU
26/2007 yang memerintahkan untuk membentuk PP yang mengatur
masalah penatagunaan air. Hal ini diperlukan untuk menempatkan UU
yang akan dibentuk kelak memenuhi asas kesesuaian antara jenis,
hierarki dan materi muatannya (ketepatan jenis PUU dengan materi
muatannya).
2.

BAB I
PENGERTIAN

Kejelasan
Rumusan

Penyebutan Bab I PENGERTIAN sudah tidak sesuai dengan teknik
penulisan PUU, pengertian merupakan bagian dari Bab I Ketentuan
Umum, sesuai dengan Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan (lihat lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Sistematika
teknik penyusunan peraturan perundang-undangan pada bagian batang
tubuh).

Perlu segera disusun UU
baru yang tenik
penulisannya sesuai
dengan yang diatur dalam
UU 12/2011.

Pada umumnya teknis penulisan dan sistematika dari UU ini sudah tidak
sesuai dengan UU No.12 tahun 2000 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
3.

Pasal 6

Kesesuaian
mater
muatan

Dalam pasal ini pernyataan mengenai akan terjadi bencana dapat
menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda sehingga kata akan
terjadi sebaiknya dihapus.

ubah

4.

Pasal 12

Kesesuaian
mater
muatan

Dalam pasal 12 huruf b sebaiknya masyarakat dapat diikutsertakan juga
dalam bangunan-bangunan yang ditujukan unutk kesejahteraan dan
keselamatan umum.

ubah
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NO.
5.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
Pasal 14

6.

Pasal 15

DIMENSI

ANALISIS

Kesesuaian
mater
muatan

Pasal ini dalam ayat (2) dan ayat (3) terdapat inkonsistensi dimana ayat
(2) ada kalimat dapat diikutsertakan sedangkan dalam ayat (3) wajib
ikut menanggung pembiayaan.

Kesesuaian
materi
muatan

Pasal mengenai sanksi pidana terhadap pelaanggaran ini perlu dikaji
ulang lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
ubah

ubah

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
Terdiri dari 66 pasal
Status pasal: Pasal 9 dan Pasal 12 dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Putusan MK No. 99/PUU-X/2012
Rekomendasi : UU ini perlu diubah dan dituangkan dalam Perpres
NO.
1.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
- Nama UU
- Dasar
Hukum UU
- Politik
Hukum UU

DIMENSI
Ketepatan
Jenis PUU

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Materi pengaturan ini sangat bersifat teknis, sehingga kurang tepat jika Mengingat pentingnya
dituangkan dalam jenis UU. Sedangkan arah pengaturan yang ingin
masalah budi daya
dicapai sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum nya, bahwa UU tanaman dalam rangka
ini juga ingin mengatasi maraknya pengalihfungsian lahan budi daya
peningatan hasil produksi
tanaman pangan untuk ketahanan pangan. Untuk hal ini telah ada UU
tanaman pangan dalam
No. 41 Tahun 2009 tentang PLP2B. Di samping itu, untuk masalah
rangka ketahanan dan
budidaya tanaman perlu ditinjau ulang lagi apakah masih memerlukan
kedaulatan pangan, mala
sanksi pidana, mengingat beberapa kasus dari UU ini telah memakan
pengaturan masalah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS
korban dari para petani pemulia tanaman yang dipidana penjara, yang
justru para petani inilah yang seharusnya dilindungi.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
dituangkan dalam bentuk
Perpres.

A. Analisis terhadap “Nama” Undang-Undang:
Dalam petunjuk no. 3 lampiran II UU no.12 tahun 2011, dinyatakan
bahwa nama PUU dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1
(satu) kata atau frasa yang secara esensial maknanya telah
mencerminkan isi PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya “Sistem
Budidaya Tanaman” dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi tentang
budidaya tanaman. Apakah masalah budi daya tanaman merupkan
materi muatan UU yang ideal. Oleh karenanya harus merujuk pada
dasar hukum mengingatnya. Karena pada dasarnya sebuah UU haruslah
merupakan pengaturan lebih lanjut dari pasal2 dalam UUD NRI Tahun
1945.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
- Pasal 5 ayat (1) Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan
bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat (asas kelembagaan atau pejabat pembentuk
yang tepat pasal 5 huruf b UU 12 tahun 2011). Landasan formil.
- Pasal 20 ayat (1)
Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan
UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

(asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat pasal 5 huruf b
UU 12 tahun 2011). (landasan formil)
- Pasal 33 UUD 1945
Berdasarkan pertimbangan tigas aspek (isi, sejarah dan pendapat MK),
maka makna pasal 33 adalah bahwa dalam menerapkan roda
perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka
menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas
cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang
banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU
tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum
pembentukannya. Beberapa unsur yang hrs ada ketika suatu UU yang
menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945
dpt disebutkan sebagai berikut :
- Adanya cabang2 produksi yang menguasai hajat hidup orang
banyak, yang harus dikuasai oleh negara;
- Terkait dengan Bumi dan air dan kekayan alam alam yang
terkandung di dalamnya, yang harus dikuasai oleh Negara;
- Adanya pembatasan hak – hak individual/swasta untuk kepentingan
kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
yang ingin diatur dengan prinsip2 demokrasi ekonomi.
B. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan)
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Politik hukum UU 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
dapat ditinjau dari konsiderans menimbang dan/atau penjelasan
umumnya.
Dalam konsideran menimbang dijelaskan bahwa Sistem Budidaya
Tanaman merupakan bagian dari pertnaian dan perlu dikembangkan
sejalan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk
mewujudkan pertanian maju, efisien, dan tangguh.
Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa tujuan dari sistem budidaya
tanaman untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman
hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan,
kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor. Masalah
yang timbul adalah terjadinya perubahan peruntukan atau konversi
lahan budidaya tanaman menjadi lahan untuk keperluan bukan
budidaya tanaman. Masalah tersebut dapat mengancam lahan
budidaya tanaman terutama untuk penghasil pangan yang pada
gilirannya dapat mempengaruhi ambang batas tingkat produksi secara
nasional.
C. Analisis terhadap materi muatan:
Bahasan pengaturan dalam UU ini terdiri dari:
-

Media tumbuh tanaman
Pembenihan
Keluar masuk tumbuhan dan benih
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

- Pemanfaatan air
- Pengendalian hama
- Pemerliharaan tanaman
- Panen, pasca panen
- Pupuk, pestisida
- Alat dan mesin
- Tata ruang dan tata guna tanah budidaya tanaman
- Pengusahaan tanaman
- Sanksi pidana dan penyidikan
Ditinjau dari materi muatan UU ini sangat bersifat teknis, sehingga
lebih tepat diatur dengan peraturan pelaksana/di abawah UU, yang
bersifat teknis.
2.

Pasal 2

Kejelasan
Rumusan

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

Ubah

3.

Pasal 3

Kejelasan
Rumusan

Penyebutan tujuan Sistem Budidaya Tanaman tidak diperlukan, karena
tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan Sistem
Budidaya Tanaman dapat dituangkan dalam penjelasan umum dalam
lampiran undang-undang dan dalam naskah akademiknya. Jika

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

ketetentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu PUU, maka
dirumuskan dalam salah satu butir pasal 1 tentang ketentuan umum
(baca petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011
tentang P3).
4.

Pasal 4

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

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

Ubah

5.

Pasal 6

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

Memenuhi asas dan mencerminkan indikator pertanggungjawaban
petani maupun pemerintah. Secara umum ketentuan ini ideal, namun
demikian perlu kiranya dikaji, apakah ketentuan ini sudah benar-benar
berpihak pada petani kecil, yang diwajibkan untuk mengikuti rencana
pengembangan dan produksi budidaya tanaman yang dicanangkan
pemerintah.

Ubah

Agar tidak memberatkan, sebaiknya ayat (2) dihilangkan dan
menghindari konflik dengan ayat (1).
6.

Pasal 8

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

Ketentuan ini merupakan gerbang awal yang membuka peluang bagi
introduksi benih dari luar negeri, sangat rentan pada pemodal asing
yang berorientasi keuntungan, sehingga sangat lemah pada pemenuhan
Asas Kebangsaan. Jika petani membeli benih impor akan memberatkan
dari segi biaya. Oleh karenanya ketentuan ini perlu direvisi untuk
memperkuat Asas Kebangsaan.

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Catatan :
Pasal ini idem dengan pasal 26 UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
7.

Pasal 9

Kesesuaian Ketentuan ini tidak berpihak pada petani kecil (perorangan), karena
denganAsas tidak mengatur disparitas antara petani kecil dengan badan hukum
Materiil
(perusahaan) dan pemerintah. Petani yang sedari awal atau secara
turun temurun melakukan pencarian plasmanutfah kemudian
diharuskan memakai izin, dan kalau tidak maka menjadi terlarang.

Ubah

Pasal ini juga telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK
dalam putusan MK No. 99/PUU-X/2012. Putusan MK memberi
pengecualian kepada petani kecil.
8.

Pasal 10

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

Ayat (2) tidak mencerminkan keberpihakan pada petani (perorangan)
yang melakukan pemuliaan tanaman. Karena disamakan kedudukan
petani dengan pemerintah dan badan hukum (perusahaan). Disparitas
dibutuhkan dibutuhkan modal untuk melakukan hak introduksi benih.

Ubah

9.

Pasal 11

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

Ayat (2) tidak mencerminkan keberpihakan pada petani (perorangan)
yang melakukan pemuliaan tanaman. Karena disamakan kedudukan
petani dengan pemerintah dan badan hukum (perusahaan). Disparitas
dibutuhkan dibutuhkan modal untuk melakukan hak introduksi benih.

Ubah

10.

Pasal 12

Kesesuaian
dengan
Asas

Ketentuan ini berpotensi memberatkan petani kecil, karena melarang
pengedaran hasil karya petani yang melakukan pemuliaan tanaman,
walaupun peredaraannya dilakukan hanya di lingkungan kelompok/

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI
Materiil

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

komunal.
Perlu ada disparitas antara beban yang harus dipikul oleh petani kecil,
perusahaan dan keperluan penelitian/laboratorium. Untuk itu perlu
direvisi agar ketentuan ini benar-benar melindungi petani lokal
khususnya petani kecil yang membutuhkan dukungan.
Pasal ini juga telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK
dalam putusan MK No. 99/PUU-X/2012. Putusan MK memberi
pengecualian kepada petani kecil.

11.

Pasal 13

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

Perlu diatur mengenai disparitas dari varietas hasil pemuliaan yang
dilakukan oleh perorangan (petani) yang sudah dilakukan secara turnun
temurun, karena sertifikasi, pengemasan ,pelebelan memerlukan
prosedur dan mekanisme dan biaya, sehingga harus dipermudah untuk
petani kecil.

Ubah

12.

Pasal 59

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

Penyidikan merupakan hukum formil yang melaksanakan hukum
materiil. Idealnya diletakkan setelah ketentuan pidana (hukum
materiilnya).

Ubah

13.

Pasal 60

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

Sistem sanksi pidana maksimum khusus

Ubah

Sebab

Penjara Denda kualifikasi

sengaja 5 thn

250 jt

kejahatan

Penjatuhan
sanksi
kumulatif
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

lalai
1 thn
50 jt
pelanggaran alternatif
Perlu dipertimbangkan agar penjatuhan sanksi pidana dilakukan secara
alternatif, penjara atau denda hal ini sebagai pertimbangan bagi sistem
hukum pemidanaan yang efektif dan efisien .
14.

Pasal 61

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

Sistem sanksi pidana maksimum khusus
Sebab

Ubah

Penjara Denda kualifikasi

Penjatuhan
sanksi
sengaja 3 thn
150 jt kejahatan
kumulatif
lalai
1 thn
50 jt
pelanggaran alternatif
Perlu dipertimbangkan agar penjatuhan sanksi pidana dilakukan secara
alternatif, penjara atau denda. hal ini sebagai pertimbangan bagi sistem
hukum pemidanaan yang efektif dan efisien .

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terdiri dari 53 pasal
Status pasal : frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjagn tid ak dimaknai
“dan/atau pihak terkait pelaku usaha lain” oleh putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016.
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1. Pasal 2
Kejelasan
- Sebagaimana disebutkan pada Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Ubah
Rumusan
12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

2.

Pasal 3

Kejelasan
Rumusan

3.

Pasal 47

Kejelasan
Rumusan

4.

Pasal 48

Kejelasan

ANALISIS
bahawa pasal yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tidak perlu
dituagkan dalam bab tersendiri.
- Kata ‘mencerminakan’ dalam petunjuk No. 98 tidak dimaksudkan
untuk membentuk pasal atau bab teresndiri yang menyebutkan asas
dan maksud/tujuan dibentuknya UU. Karena maksud dan tujuan
dibentuknya UU seharusnya sudah tercermin dalam Konsiderans
Menimbang dan diuraikan secara sistematis dalam Penjelasan Umum.
- Oleh karenanya, Pasal ini sebaiknya diintegrasikan dengan Bab I
Ketentuan Umum.
- Sebagaimana disebutkan pada Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU
12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
bahawa pasal yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tidak perlu
dituangkan dalam bab tersendiri.
- Kata ‘mencerminakan’ dalam petunjuk No. 98 tidak dimaksudkan
untuk membetuk pasal atau bab teresndiri yang menyebutkan asas
dan maksud/tujuan dibentuknya UU. Karena maksud dan tujuan
dibentuknya UU seharusnya sudah tercermin dalam Konsiderans
Menimbang dan diuraikan secara sistematis dalam Penjelasan Umum.
- Oleh karenanya, Pasal ini sebaiknya dicabut karena sudah tercermin
dalam Konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum.
Sanksi administratif hendaknya diatur secara integral dengan ketentuan
pasal yang megatur (petunjuk No. 64-65 Lampiran II UU No. 12 Tahun
2011).
Dari perumusan di atas jelas terlihat, ancaman pidana kurungan

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Cabut

Ubah

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Rumusan

5.

Pasal 50

pengganti dicantumkan secara tegas sebagai pidana pokok dalam
perumusan delik.
Perumusan demikian sebenarnya berlebihan dan tidak lumrah dilakukan
dalam praktik legislatif selama ini. Tanpa dirumuskan sebenarnya tetap
berlaku aturan umum dalam KUHP mengenai pidana kurungan
pengganti denda ini. Terlebih dalam UU ini, lamanya kurungan
pengganti juga tidak menyimpang dari aturan umum KUHP (yaitu
maksimal 6 bulan). Sekiranya UU ini bermaksud menyimpang dari aturan
umum KUHP, barulah UU ini dapat membuat aturan tersendiri.
Namun tetap tidak perlu dicantumkan sebagai ancaman pidana pokok
dalam perumusan delik, karena pidana kurungan pengganti bukan jenis
pidana pokok, tetapi hanya merupakan jenis pidana pengganti dari
pidana denda. Jadi harus dibedakan antara “jenis pidana” dengan
“pelaksanaan pidana”. Yang dimasukkan/ diformulasikan dalam
perumusan delik, hanya “jenis pidana”-nya. Aturan tentang
“pelaksanaan pidana” diatur tersendiri di luar perumusan delik.
(disadur dari Pendapat Barda Nawawi Arief, dalam Laporan Karya
Ilmiah: Perumusan Ketentuan Pidana dalam Penyusunan/Pembuatan
PUU, BPHN: 2009)
Kesesuaian 9 (sembilan) jenis perjanjian dan kegiatan usaha yang dikecualikan
Ubah
dengan
berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya karena
Asas
berpotensi munculnya penafsiran yang berbeda-beda antara pelaku
Materiil
usaha dan KPPU tentang bagaimana seharusnya melaksanakan sepuluh
jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut tanpa melanggar UU No. 5
Tahun 1999. Bisa jadi suatu perjanjian atau suatu kegiatan usaha
84

NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

dianggap masuk dalam kategori pasal 50 UU No. 5 Tahun1999 oleh
pelaku usaha, tetapi justru dianggap melanggar undang-undang oleh
KPPU. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan lanjutan yang lebih detil
mengatur pelaksanaan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha
tersebut demi menghindarkan salah tafsir dan memberikan kepastian
hukum baik bagi pengusaha maupun bagi KPPU. Pasal ini memerlukan
penjelasan dan pengaturan lebih lanjut.
8.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Terdiri dari 65 pasal
Status pasal: Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3) UU Kepailitan dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 oleh Putusan MK pada perkara No. 071/PUU-II/2004 dan No. 001-002/PUU-III/2005.
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1. Pasal 2
Kejelasan
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan,
Ubah
Rumusan
karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas
adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi
pengaturan.hal ini sejalan dengan petunjuk nomor 98 Lampiran II UU
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam
ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas diubah,
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

2.

Pasal 3

Kejelasan
Rumusan

3.

Pasal 19

Kejelasan
Rumusan

4.

Pasal 60,61,62
dan 63

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau
dimasukkan dalam Bab I ketentuan umum.
Penyebutan tujuan perlindungan konsumen tidak diperlukan, karena
tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat
dituangkan dalam penjelasan umum dari UU, ketentuan umum atau
dalam naskah akademiknya. Tujuan harus dituangkan dalam bentuk
penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan. Oleh karena
itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan Undang-Undang diubah
dan dimasukkan dalam Bab I ketentuan umum atau penjelasan umum
atau tercermin dalam Naskah Akademik.
Di dalam Pasal 19 yang mengatur mengenai Tanggung Jawab pelaku
usaha ini tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut.
Seharusnya ada pembedaan antara tanggung jawab pelaku usaha
kontraktual yaitu pelaku usaha berdasarkan kontrak yang dibuatnya dan
juga tanggung jawab pelaku usaha barang bergerak atas dasar tanggung
jawab langsung (strict liability).
- Pasal 60, Pasal 61 , Pasal 62 dan Pasal 63 mengatur persoalan
sanksi.
- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU pembentukan peraturan
perundang-udangan, dikatakan bahwa substansi berupa sanksi
administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma
dirumuskan menjadi satu bagian dengan norma yang memberikan
sanksi administratif atau sanksi keperdataan, dengan demikian
seharusnya pada pengaturan mengenai sanksi tersebut terintegrasi

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah

Ubah

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

5. Pasal 28

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

6. Pasal 22

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

ANALISIS
dengan norma yang dilanggarnya.
Ketentuan Pasal 28 UUPK menegaskan pembuktian terhadap ada
tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku
usaha. Artinya, pertanggungjawaban perdata masih mensyaratkan
unsur kesalahan, meskipun sudah diatur pembuktian terbalik dalam
ketentuan Pasal 28 tersebut.
Pembuktian terbalik itu pun terbatas pada pembuktian atas unsur
kesalahan. Padahal, pertanggungjawaban hukum (perdata) juga
mencakup unsur hubungan sebab akibat (causal link). Perlu dibuktikan
kerugian yang ditanggung konsumen karena diakibatkan oleh barang
atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha, di samping unsur kesalahan.
Belum adanya kontradiksi mengenai pembuktian terbalik itu.
Pembuktian terbalik sudah cukup baik tertampung dalam ketentuan
Pasal 22 UUPK. Akan tetapi, di dalam penjelasan pasal tersebut, justru
pembuktian dibebankan kepada konsumen. Tentunya, 'lubang'
kontradiksi itu dapat dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik.

9. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Terdiri dari 76 pasal
Status pasal: berlaku seluruhnya
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
DIANALISIS
1. Pasal 1
Kejelasan
Perlu penyesuaian definisi dan nomenklatur agar konsisten dan tidak

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Ubah

Ubah

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

2.

Pasal 7

3.

Pasal 9

DIMENSI

ANALISIS

Rumusan
Kesesuaian
materi
muatan
dengan
Asas
materiil

menimbulkna multitafsir.
Harus disesuaikan dengan konsePasali PVT. Maka apa yang dimaksud
dengan “dikuasai oleh Negara”, seharuasnya dijabarkan lebih lanjut,
termasuk apa sanksinya apabila ketentuan Pasal 7 tersebut dilanggar.
Untuk itu, perlu penjelasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai
konsep“dikuasai oleh Negara”, mekanisme penggunaannya dan sanksi
bagi pelanggarnya, termasuk kompensasi atau insentif bagi pemerintah,
atau komunitas yang melestarikan sumber daya genetika lokal.Hak
SDENGAN milik Negara tidak serta merta bisa digunakan oleh
sembarangan orang. Selain itu, perlu ditegaskan bentuk peraturan
pelaksanaan bagi mekanisme penggunaan, penyebaran dan konservasi
varietas lokal tersebut. Pilihannya adalah dengan PP atau Perpres.
Perlu pengaturan yang mengecualikan pemegang hak PVT perorangan,
mengingat petani di Indonesia pada umumnya merupakan petani kecil.
Karena pada ketentuan Pasal 60 Ayat (2) huruf a menegaskan
pencabutan hak PVT apabila pemegang hak PVTtidak memenuhi
kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan.
Masalahnya, ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b, tersebut dalam
pelaksanaannya akan memberatkan para pemulia perorangan. Oleh
karena itu disarankan agar dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b,
diatur pengecualianterhadap pemegang hak PVT perorangan dan
golongan UMKM
Arahnya, agar biaya tahunan bagi pemohon hak PVT perorangan dan
golongan UMKM ditetapkan untuk ditanggung oleh Negara. Norma
teknis dan administratifnya dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Kesesuaian
materi
muatan
dengan
Asas
materiil

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
ubah

ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

4.

Pasal 10

Kesesuaian
materi
muatan
dengan
Asas
materiil

5.

Pasal 11

6.

Pasal 58

Kesesuaian
materi
muatan
dengan
Asas
materiil
Kesesuaian
materi
muatan
dengan

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Pemerintah atau Peraturan Presiden.
Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan : “Yang dimaksud dengan
ubah
tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan perorangan terutama para
petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan
menyebarluaskan untuk keperluan kelompoknya. Hal ini perlu
ditegaskan agar pangsa pasar bagi varietas yang memiliki PVT tadi tetap
terjaga dan kepentingan pemegang hak PVT tidak dirugikan.”
Harus diakui, dengan ketentuan seperti itu maka budaya gotong royong
dan nilai-nilai kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia
dapat terganggu atau terancam. Oleh karena itu perlu dirumuskan
definisi yang lebih tegas mengenai tujuan komersial dan tidak
mencakup untuk keperluan kelompok. Kejelasan mengenai masalah ini
dapat membantu mewujudkan cita-cita dan komitmen untuk
melindungi petani.
Berpotensi disharmoni dengan pasal 9, 12 dan 17 UU No. 12 Tahun 1992 ubah
tentang Sistem Budidaya Tanaman (SBT) yang mengharuskan adanya
mekanisme pelepasan dan izin benih.
Konsep PVT memang memiliki perbedaan dengan konsep SBT, sehingga
kedua UU ini perlu diharmoniskan untuk kepentingan petani Indonesia.
Belum ada pengaturan mengenai pencegahan tindakan yang bersifat
abusive. Artinya, dalam ketentuan Pasal 58 ini belum diatur mengenai
kemungkinan pembatalan hak PVT jika dalam tahap pelaksanaan
komersialnya, pemegang hak PVT mengambil keuntungan yang sangat

ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI
Asas
materiil

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

besar.Ketentuan seperti ini diberlakukan di Amerika Serikat. Oleh
karena itu, tidak ada salahnya jika Indonesia juga mengatur hal yang
sama.
Untuk pelaksanaannya, perlu pengaturan mengenai margin keuntungan
yang wajar bagi pemegang hak PVT untuk mengkomersialkan haknya.
Sejalan dengan itu, dalam hal Negara memiliki kepentingan, maka
negara dapat melakukan tindakan untuk “menjaga kepentingan umum
dan pemanfaatan PVT secara lebih luas”. Prinsipnya, negara dapat
mencabut perlindungan PVTdengan memberikan remunerasi yang adil
kepada pemilik, yakni setelah tidak lebih dari dua tahun setelah lisensi
diberikan ternyata terdapat kepentingan yang mendesak untuk
menjamin pasokan pangan, pakan dan serat, serta terdapat cukup bukti
bahwa pemilik PVTtidak bersedia atau tidak mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar dan dapat dianggap
adil.

10. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi
Terdiri dari 32 pasal
Status pasal: berlaku seluruhnya
Rekomendasi : UU ini perlu diubah dan dituangkan dalam Perpres
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1.
- Nama UU
Ketepatan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Jenis peraturan
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NO.

BAGIAN YANG
DIMENSI
DIANALISIS
- Politik
Jenis PUU
hukum UU
- Dasar Hukum
UU

ANALISIS
Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
kurang tepat dituangkan dalam jenis UU sebab secara substansi tidak
dalam rangka mengatur lebih lanjut dari Pasal tertentu dalam UUD
NRI Tahun 1945.
A. Analisis terhadap “nama” UU:
Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama
PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah
mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
Dan Teknologi”, dapat dimaknai bahwa UU ini mengatur segala
perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga
membentuk suatu totalitas antara penelitian, pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilihat dari materi muatan
UU Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana dimaksud dalam dalam
konsiderans menimbang dan juga Pasal 5 ayat (1) bahwa sistem nasional
penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi berfungsi membentuk pola hubungan yang saling
memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh
untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yaitu
memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi
keperluan mempercepat pencapaian tujuan Negara, serta
meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan
kepentingan Negara dalam pergaulan internasional.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
perundang-undangan
yang direkomendasikan
adalah dalam bentuk
Peraturan Presiden.
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

- Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang
Perjanjian Bagi Hasil, hanya menyebutkan 2 (dua) pasal UUD Tahun
1945 yaitu Pasal 5 ayat(1), Pasal 20 ayat (1), (2) dan (4), yang
merupakan landasan formal bagi pembentukan UU.
Artinya penyebutan kedua pasal tersebut untuk menunjukkan bahwa
pembentukan UU ini dilakukan oleh kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat. Sebagaimana dimaksud asas kelembagaan atau
pejabat pembentuk yang tepat dalam Pasal 5 huruf b UU 12 Tahun
2011, dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan (landasan
formil);
Namun demikan, setiap undang-undang hendaknya saecara
substansial dalam rangka melaksanakan lebih lanjut pasal-pasal dari
UUD NRI Tahun 1945 (landasan materiil). Sedangkan UU 18 Tahun 2002
ini ditinjau dari landasan hukum nya tidak dalam rangka melaksanakan
pasal tertentu dari UUD NRI, kecuali dalam Konsideran Menimbang
huruf b dikatakan bahwa penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara di Indonesia merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari pencapaian tujuan Negara sesuai dengan amanat
pembukaan UUD NRI 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyerasikan tata
kehidupan manusia beserta kelestarian fungsi lingkungan hidupnya
berdasarkan Pancasila
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

B. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):
Politik hukum UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengambangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau
penjelasan umumnya
Dalam konsiderans menimbang, dikatakan bahwa
penumbuhkembangan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tugas dan tanggung
jawab Negara sehingga perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;
Dalam penjelasan umum dijelaskan manfaat dibentuknya UU ini untuk:
1. Memberikan landasan hukum bagi pertumbuhan semua unsur
kelembagaan yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan,
dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan sumber daya
ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif;
3. Menggalakkan pembentukan jaringan yang menjalin hubungan
interaktif semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan
teknologi sehingga kapasitas dan kemampuannya dapat
bersinergi secara optimal;
4. Mengikat semua pihak, pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat untuk berperan serta secara aktif
Keempat alasan tersebut tetap dapat dimanifestasikan dalam jenis
peraturan lain, seperti Perpres. Sedangkan kemendesakan akan sanksi
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NO.

2.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

Pasal 2

DIMENSI

Kejelasan Rumusan
-

-

-

ANALISIS
pidana tidak terlalu menonjol. Sanksi yang diutamakan adalah sanksi
administrative (dapat berupa pencabutan izin, pembubaran,
pengawasan, pemberhentian sementara, denda administrataif atau
daya paksa polisional)
Pengertian peristilahan dalam Pasal 1 yang berkaitan dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi tidak dimaksudkan untuk membatasi
kebebasan berfikir, kebebasan akademis, dan tanggung jawab
akademis.
Dalam penjelasan pasal 2 dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan
a. kebebasan berpikir, b. kebebasan akademis, c. tanggung jawab
akademis
Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, pada No. 98 ketentuan umum berisi:
a. Batasan pengertian atau definisi;
b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan
pengertian atau definisi; dan
c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasalatau
beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang
mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan
tersendiri dalam pasal atau bab.
Kemudian pada No 109:
a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan
lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok
yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

-

-

3.

Pasal 3

Kejelasan Rumusan

-

-

-

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian diatasnya
diletakkan berdekatan secara berurutan.
Pada No 110 materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah
bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi
pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal
ketentuan umum
Seharusnya pasal 2 tidak perlu dijadikan pasal tersendiri, karena dalam
penjelasannya juga memuat tentang definisi. Sebaiknya pasal 2
dijadikan satu dengan pasal 1 sebagaimana aturan dalam lampiran II UU
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu harus
direvisi.
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Ubah
Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan berdasarkan asas iman dan
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas tanggung jawab negara, asas
kesisteman dan percepatan, asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan
berpikir, asas kebebasan akademis,serta asas tanggung jawab akademis.
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan,
karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas
adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan.
Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c
dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan
tersendiri dalam pasal atau bab.
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas diubah,
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NO.

4.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

Pasal 4

DIMENSI

Kejelasan Rumusan

-

-

5.

Pasal 29

Kejelasan Rumusan
-

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Ubah
Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu
pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian
tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam
memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.
Penyebutan tujuan penataan ruang tidak diperlukan, karena tidak akan
operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan
dalam penjelasan umum dari UU, ketentuan umum atau dalam Naskah
Akademiknya. Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma
yang benar agar dapat dioperasionalkan.
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah
dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum
atau tercermin dalam Naskah Akademik.
Pelanggaran ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ubah
ayat (2) dijatuhi sanksi administratif mulai dari teguran, peringatan,
pemberhentian sementara kegiatan, sampai dengan pembatalan atau
pencabutan izin oleh instansi pemberi izin.
Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif
atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi
satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif
atau sanksi keperdataan; Kemudian jika norma yang memberikan sanksi
administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif
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NO.

6.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

Pasal 30

DIMENSI

Kejelasan
Rumusan

-

ANALISIS
atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal terakhir dari
bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan
sanksi yang sekaligus memuat sanki pidana, sanksi perdata, dan sanksi
administratif dalam satu bab. Oleh karena itu Pasal 29 seharusnya
disusun dalam satu pasal dengan pasal 22
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin
diancam pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan/atau penjara paling lama 6 (enam) bulan.
(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) yang mengakibatkan bahaya bagi
keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi
lingkungan hidup, kerukunan bermasyarakat, keselamatan
bangsa, dan merugikan negara, dijatuhi sanksi pidana penjara
dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Oleh karena itu Pasal 30 seharusnya disusun dalam satu pasal dengan
pasal 22

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah
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11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
Terdiri dari 84 (delapan puluh empat) pasal.
Status pasal:
- pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat(3) dan Pasal 5 ayat(1), (2), dan (3) dibatalkan oleh MK (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012);
- penambahan 2 pasal sisipan, yaitu Pasal 83A dan Pasal 83B berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
- Pasal 50 ayat (1), ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, dan Pasal 78 ayat (1), ayat (2) dicabut oleh UU No. 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1.
Pasal 1
Kejelasan Rumusan Kata “Negara” pada Pasal 1 Angka 6 dibatalkan oleh MK
Ubah
(putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012). Sehingga perlu diubah
dengan bunyi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam
wilayah masyarakat hukum adat”.
2.
Pasal 2
Kejelasan Rumusan Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak
Ubah
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki
operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh
norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk
Nomor 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PUU. Oleh karena itu sebaiknya
norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

3.

Pasal 3

4.

Pasal 4

5.

Pasal 5

DIMENSI

ANALISIS

dielaborasi asas dalam naskah akademik. Jika memang ada
suatu asas yang penting untuk dinormakan/normaisasi asas,
maka perlu kalimat norma yang standar dan operasional.
Kejelasan Rumusan Ketentuan ini pada dasarnya juga pernyataan mengenai
tujuan penyelenggaraan pangan, yang seharusnya temuat
dalam penjelasan umum UU dan dalam naskah akademiknya.
Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk
penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.
Misalnya rumusan diganti dengan: penyelenggaraan
kehutanan harus ditujukan untuk:...... “ (Kata “harus” di sini
berfungsi sebagai operator norma, dan dengan demikian
memiliki konsekwensi jika penyelenggaraan kehutanan tidak
ditujukan sebagaimana yang dimaksud).
Kejelasan Rumusan Pasal 4 ayat (3) dibatalkan oleh MK (putusan. MK. Nomor
35/PUU-X/2012). Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak
dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap
memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur
dalam undang-undang”.
Kejelasan Rumusan Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dibatalkan oleh MK (putusan. MK.
Nomor 35/PUU-X/2012).

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah

Ubah

Ubah
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NO.

6.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

Pasal 80

DIMENSI

Kejelasan Rumusan

ANALISIS
- Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, tidak termasuk hutan adat.
- Penjelasan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Pasal 5 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Pasal 5 ayat (3), Frasa “dan ayat (2) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sehingga pasal dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan
status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya
masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaannya”.
Sanksi adminsitratif seharusnya diatur secara terintegrasi
dengan pasal yang dikenai sanksi.
Petunjuk Nomor 64 Lampiran II UU Nomor 12/2011:
“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi
keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan
menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah
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NO.

7.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

Pasal 83A, Pasal
83B

DIMENSI

Kejelasan Rumusan

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

sanksi administratif atau sanksi keperdataan”.
Petunjuk Nomor 65:
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau
keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi
administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam
pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian
tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat
sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam
satu bab.”
Penambahan oleh Perppu No.1 Tahun 2004 Jo. UU No. 19
Ubah
Tahun 2004. Tambahan pasal ini bertentangan ketentuan
pasal 38, yang melarang penambangan terbuka di kawasan
hutan lindung.
Bunyi Pasal 83A:
“Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di
kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan
tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian
dimaksud.”
catatan:
Perlu meninjau kembali Keppres No. 41 Tahun 2004 tentang
Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang
Berada di Kawasan Hutan. Keppres ini memuat list 13 usaha
pertambahan yang melakukan peratambangan di kawasan
hutan. Status: masih berlaku.
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NO.
8.

9.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
Pasal 54

UU Kehutanan
Pasal 5 ayat (3)
Jo. Pasal 15 PP
No. 44/2004
tentang
Perencanaan
Kehutanan

DIMENSI
Kesesuaian Norma

Potensi Disharmoni
(aspek
Kewenangan)

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Pada ayat (3) dinyatakan bahwa izin melakukan penelitian Perlu merevisi penjelasan
kehutanan Indonesia dapat diberikan kepada peneliti asing pasal 54 ayat (3)
dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pemerintah
wajib melindungi hasi penemuan ilmiah pengetahuan dan
teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan PUU yang
berlaku.
Catatan:
Dalam penjelasan perlu disebutkan rujukan PUU nya, yaitu:
- Pasal 17 UU No.18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan Dan Teknologi;
- PP No. 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan
Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan
Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing,
Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing;
- PP No.12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan
Pengembangan, Serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
Permasalahan yang menjadi polemik antara Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah
penerbitan Sertipikat yang merupakan pengakuan atas
kepastian hukum terhadap penguasaan tanah oleh
masyarakat yang terletak pada kawasan hutan.
Izin yang dikeluarkan didalam kawasan hutan sering disebut
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

bukan sebagai izin untuk memanfaatkan tanah, melainkan izin
untuk memanfaatkan sumber daya hutan di atasnya, meski
dalam beberapa hal ini tidak dapat disangkal adalah sebagai
salah satu bentuk izin pemanfaatan tanah. Sebagai contoh,
Izin pemanfaatan hutan tanaman dimana pemegang izin
dapat menanami kawasan hutan adalah pula izin untuk
memanfaatkan tanah tersebut.
Pasal 5 (3) UU No.41 Tahun 1999 menyatakan bahwa
penetapan status hutan dilakukan oleh Pemerintah, diatur
lebih lanjut dalam Pasal 15 PP 44/2004 bahwa pengukuhan
kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri (Ment. LHK). Hal
ini bertentangan dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 (UUPA)
yang mengatur bahwa pendaftaran tanah dilakukan oleh BPN,
dan Pasal 2 (4) hanya memberikan dasar hukum bahwa
penguasaan tanah hanya dapat dikuasakan kepada daerahdaerah swatantra dan masyarakat hukum adat, jika diperlukan
dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Sehingga dengan kata lain, penguasaan Kementerian LHK
terhadap tanah dalam kawasan hutan Negara tidak memiliki
dasar hukum yang kuat.
Permasalahn ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di
antaranya:
- Tidak integralnya kawasan hutan dalam proses penataan
ruang, karena paradigma kehutanan adalah unit produksi,
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BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

-

-

10.

Pasal 3 huruf b
dan Pasal 6

Potensi Disharmoni (Perbedaan
konsep/terminologi)

Pasal 1 huruf 9,
Pasal 3, Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 36
dan Pasal 37

Potensi Disharmoni (Perbedaan
konsep/terminologi)

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

bukan again dari proses pengaturan tata ruang.
Permasalahan hutan bukan diletakkan pada sumberdaya
yang ada di dalam hutan, namun lebih kepada masalah
tenurial (lahan). Masalah penguasaan tanah seringkali
menjadi sumber konflik di antara pemangku kepentingan
(antar kementerian, antara Pem. Pusat dan Pemda, antara
masyarakat dengan pemerintah atau antara masyarakat
lokal dengan pemegang konsensi/lisensi yang diberikan
oleh pemerintah).
Adanya dualisme kebijakan administrasi pertanahan, di
mana legalitas pemanfaatan tanah di kawasan hutan adalah
izin KLHK, sedangkan di luar kawasan hutan menjadi
kewenangan BPN. Hal ini berimplikasi pada munculnya
aturan yang berbeda pada bidang pertanian di dalam dan di
luar kehutanan, kepastian hukum menjadi tidak terjamin.
konsep ‘fungsi lindung’ pola ruang yang ada dalamPasal 1
Perlu dilakukan
huruf 20, 21, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal harmonisasi
33 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan
‘fungsi lindung’ kawasan hutan dalamPasal 3 huruf b dan
Pasal 6 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
konsep konsep ‘konservasi’ dalam Pasal 1 huruf 9, Pasal 3,
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan dan dengan konservasi yang
dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
Pasal 24

DIMENSI

ANALISIS

Potensi Disharmoni - konsep ‘taman nasional’ yang diatur dalam Pasal 24 UU No.
(Perbedaan
41 Tahun 1999 dengan ‘taman nasional laut’ yang menjadi
konsep/terminologi)
kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan,
sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 78A UU
No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K.

12. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Terdiri dari 41 pasal
Status pasal: berlaku seluruhnya
Rekomendasi : UU ini perlu diubah dan dituangkan dalam PP
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
DIANALISIS
1.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

- Nama UU
Ketepatan
- Politik
Jenis PUU
hukum UU
- Dasar Hukum
UU

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan kurang
tepat dituangkan dalam jenis UU.
A. Analisis terhadap “nama” UU:
Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa
nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial
maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari
namanya, “Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan”
dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi tentang segala bentuk
pengaturan yang lengkap mengenai penyuluhan pertanian,
perikanan, dan kehutanan. Dalam KBBI, “sistem” memiliki makna
“metode atau perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
mengingat pentingnya
masalah penyuluhan di
bidang pertanian,
perikanan, dan kehutanan
untuk meningkatkan
peran sektor pertanian,
perikanan, dan kehutanan
khususnya pada masa
perubahan lingkungan
strategis saat ini, maka
pengaturan tentang
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

sehingga membentuk suatu totalitas”. Penamaan UU dengan ‘sistem’
seharusnya mencerminkan suatu penjelasan secara rinci metode
yang berlaku dan digunakan dalam suatu penyuluhan secara khusus
di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun UU ini hanya
menjelaskan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan
hanya secara teori umum/formil, tidak dijelaskan terkait hal-hal
spesifik, misalnya cara penyuluhan, dsb. Sehingga, dapat disimpulkan
bahwa nam UU ini belum mencerminkan isinya.
B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Pada bagian dasar hukum mengingat UU 25/2007 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, disebutkan 4
(empat) pasal UUD 1945, yaitu: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan
Pasal 33 UUD 1945.
- Pasal 20
Pada dasarnya penyebutan pasal 20 adalah untuk menenuhi asas
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU
12/2011). Namun seharusnya pasal 20 tidak disebutkan secara utuh,
melainkan hanya ayat (1) yang terkait dengan ketepatan
kelembagaan pembentuk (landasan formil).
- Pasal 21
Pasal ini menyatakan anggota DPR berhak mengajukan usul RUU.
Pada dasarnya penyebutan pasal 21 sama dengan Pasal 20 yaitu
untuk menenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat (Pasal 5 huruf b UU No. 12 Tahun 2011). Namun seharusnya

sistem penyuluhan di
bidang pertanian,
perikanan, dan kehutanan
dapat dituangkan dalam
PP yang mana UU No. 18
Tahun 2012 tentang
Pangan sebagai UU
pendelegasi pengaturan
penyuluhan pertanian,
UU No. 31 Tahun 2004 jo.
UU No. 45 Tahun 2009
tentang Perikanan
sebagai pendelegasi
pengaturan penyuluhan
perikanan, dan UU 41
Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagai UU
pendelegasi pengaturan
penyuluhan kehutanan.
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DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

pasal 20 tidak disebutkan secara utuh, melainkan hanya ayat (1) yang
terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil).
- Pasal 28C
Penyebutan Pasal ini menjelaskan tentang hak setiap orang untuk
mengembangkan
diri
dan
memajukan
dirinya
dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal ini merupakan
pengejewantahan dari Sila ke-5 Pancasila, yaitu untuk
menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.
- Pasal 33
Baik dari segi isi, sejarah penyantuman maupun penafsiran MK,
menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh,
ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD
1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan
dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting
dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara.
Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat
MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa
dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan
SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara
kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta
adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis
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REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

(menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga
kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33
UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur
yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai
pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sebagai
berikut:
- Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup
orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara;
- Adanya pembatasan hak2 individual/swasta untuk
kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat; yang ingin diatur dengan prinsip-prinsip
demokrasi ekonomi.
Dalam konteks UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, unsur-unsur tersebut terdapat
dalam substansi pengaturan tentang Penyuluhan, Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan.
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):
Politik hukum UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dapat ditinjau dari konsideran
menimbang dan/atau penjelasan umumnya.
Dalam Penjelasan Umum UU No.16 Tahun 2006, disebutkan bahwa
dalam UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
ini didasarkan pada semangat untuk menjawab perubahan
lingkungan strategis diperlukan upaya revitalisasi pertanian,
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DIANALISIS

DIMENSI
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REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

perikanan, dan kehutanan. Revitalisasi tersebut akan berhasil jika
didukung antara lain oleh adanya sistem penyuluhan pertanian,
perikanan, dan kehutanan. Ditambah lagi pengaturan penyuluhan
pertanian, perikanan, dan kehutanan dewasa ini masih tersebar
dalam berbagai puu sehingga belum dapat memberikan dasar hukum
yang kuat dan lengkap di bidang ini.
Dari penjelasan umum ini dapat tersajikan dengan jelas, bahwa
kebutuhan pengaturan mengenai Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan sangat penting, dan peraturan
pelaksananya sangat diperlukan.
Dalam batang tubuh UU ini, Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa
pengertian sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan
adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan,
keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui
penyuluhan. Rangkaian inilah yang seharusnya dijabarkan menjadi
suatu sistem yang dimaksud. Namun rangkaian yang dimaksud belum
terpapar dengan jelas karena materi muatan dari UU ini masih
bersifat formal.
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13. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Terdiri dari 40 pasal
Status pasal: 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh keputusan MK pada
perkara No. 21-22/PUU-V/2007.
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1. Pasal 3
Kejelasan
- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, Ubah
Rumusan
karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma).
Asas merupakan nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi
pengaturan. Oleh karena itu, sebaiknya norma yang
menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam
naskah akademik.
- Tanpa harus menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma dalam
suatu pasal sudah mencerminkan asas dari pasal tersebut,
misalnya Pasal 1 ayat (1) KUHP yang diartikan sebagai asas
legalitas, tanpa harus menyebutkan asas legalitas dalam bunyi
pasalnya.
- Penyebutan tujuan penyelenggaraan penanaman modal tidak
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki
operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan
umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan,
maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang
benar agar dapat dioperasionalkan.
- Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator norma
tersebut. Sehingga norma ini memiliki konsekuensi jika tidak
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2.

Pasal 3 ayat (1)
huruf d

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

3.

Pasal 4

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

tercapai tujuannya.
Ketentuan ini ideal, namun dalam penjelasannya mengandung makna Ubah penjelasannya
yang diperluas, yang dapat diartikan bahwa asas ini dapat
diberlakukan antara penanam modal dalam negeri dan penenam
modal asing. Non diskriminasi ini diberlakukan terhadap pemodal
dalam negeri dengan pemodal dalam negeri lainnya atau antara
pemodal asing dengan pemodal asing lainnya. Sedangkan anatara
pemodal dalam negeri dan pemodal asing, tetap harus ada
keberpihakan. Seharusnya perlakuan yang sama hanya berlaku di
antara penanam modal dari Negara lain, sedangkan penanam modal
dalam negeri tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud asas
tersebut. Perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan
penanam modal dalam negeri tentu saja membuka peluang besar
bagi para investor asing untuk memperoleh kesempatan berinvestasi
disegala bidang. Prinsip persamaan dan tidak membedakan antara
pemodal asing dan pemodal dalam negeri telah melanggar amanat
konstitusi mengenai pengelolaan perekonomian nasional karena
mengarah pada liberalisasi ekonomi. Potensi ekses negatifnya adalah
mengesampingkan kepentingan nasional.
- Pada ayat (1) dijelaskan tujuan Pemerintah menetapkan
Ubah
kebijakan dasar penanaman modal. “Kebijakan dasar”
penanaman modal yang dimaksud ini apakah keseluruhan yang
dimaksud dalam UU ini atau hanya bagian tertentu saja yang
disebut “Kebijakan Dasar”. Hal ini belum dijelaskan dalam UU ini.
- Pada penjelasan ayat 2 huruf a dinyatakan bahwa Pemerintah
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Pasal 5

DIMENSI

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS

-

5.

Pasal 6

Kejelasan
Rumusan

-

6.

Pasal 8

Kejelasan
Rumusan

-

-

tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang
telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan
lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Maksud dari ditentukan lain oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan di penjelasan ini sangat tidak jelas.
Seharusnya disebutkan ketentuan PUU apa yang dimaksud.
Apalagi adanya “kecuali ditentukan lain”. Ini harus dijelaskan.
Pada ayat 1 berbunyi: Penanaman modal dalam negeri dapat
dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan
hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penjelasannya ketentuan PUU-nya tidak disebutkan PUU
apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Pada ayat 1 berbunyi: Pemerintah memberikan perlakuan yang
sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara
manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Dalam penjelasannya ketentuan PUU-nya tidak disebutkan PUU
apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Pada ayat 1 berbunyi: Penanam modal dapat mengalihkan aset
yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam
modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penjelasannya ketentuan PUU-nya tidak disebutkan PUU

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Sebaiknya dalam
penjelasan juga dirujuk
ketentuan puu yang
dimaksud.

Sebaiknya dalam
penjelasan juga dirujuk
ketentuan puu yang
dimaksud.

Sebaiknya dalam
penjelasan juga dirujuk
ketentuan puu yang
dimaksud.
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

7.

Pasal 10

Kejelasan
Rumusan

8.

Pasal 12

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

9.

Pasal 12 ayat
(4)

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil
Kejelasan
Rumusan

10. Pasal 17

ANALISIS
apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
- Pada ayat 2, 3, dan 4 berbunyi: Pengaturan lebih lanjut
dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Dalam penjelasannya ketentuan PUU-nya tidak disebutkan PUU
apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Keseluruhan Pasal 12 UUPM menganut paham liberalisasi ekonomi
yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Indonesia seperti yang
dimaksud UUD 1945 karena dilandasi pada semangat pemberian
pembebasan yang seluas-luasnya bagi para penanam modal dan
mereduksi peran dan kedaulatan negara yang diamanatkan Pasal 33
UUD 1945
Pasal ini memberikan peluang besar kepada Presiden untuk
menentukan kriteria bidang usaha terbuka sehingga akan berpotensi
besar Peraturan Presiden sarat dengan kepentingan pribadi dan
kelompok-kelompok tertentu, terutama para pemodal asing.
- Pasal ini berbunyi: Pengaturan lebih lanjut dinyatakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam penjelasannya ketentuan puu-nya tidak disebutkan puu
apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Sebaiknya dalam
penjelasan juga dirujuk
ketentuan puu yang
dimaksud.
ubah

Ubah

Sebaiknya dalam
penjelasan juga dirujuk
ketentuan puu yang
dimaksud
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14. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Terdiri dari 80 pasal.
Status pasal: berlaku seluruhnya.
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
DIANALISIS
1. Pasal 2
Kejelasan
Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang
Rumusan
Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa
ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya
masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam
pasal atau bab.
2. Pasal 3
Kejelasan - Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar
Rumusan
dapat dioperasionalkan.
- Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah
dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum
atau tercermin dalam Naskah Akademik
3. Pasal 7 ayat 3
Kejelasan - Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Rumusan
dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana
atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
- Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
4. Pasal 10 ayat
Kesesuaian Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan tugas pembantuan itu apa.
(4)
Norma
Oleh karena itu ditambahkan maksud dari tugas pembantuan sehingga ada
kejelasan pembagian kewenangannya.
5. Pasal 10 ayat
Kejelasan - Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
(7)

DIMENSI

ANALISIS

Rumusan
-

6.

Pasal 11 ayat 6

Kejelasan Rumusan
-

7.

8.

Pasal 14 ayat
(2), Pasal22
ayat (1), Pasal
25 ayat (1), P.
28
Pasal 57

Efektivitas

Kejelasan Rumusan
-

pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil
langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana
atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah
provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana
atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
Masih terdapat kendala dalam penilaian legalitas pertanahan di beberapa
daerah (contoh: Kaltim), di antaranya: Perda RTRW provinsi lebih lambat
ditetapkan dibandingkan dengan Perda RTRW Kab/kota. Dari segi Aspek
operasional atau tidaknya PUU, Pengaturan dalam PUU masih blm
dilaksanakan secara efektif.
Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pihak yang melakukan
penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan PUU
Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah

Ubah

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

-

9.

Pasal 61, 62
dan 63, 64

10. Bab XI
Ketentuan
Pidana

Kejelasan Rumusan -

Kejelasan Rumusan

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif
atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau
sanksi keperdataan
Selain itu, dalam pasal 57 juga tidak menjelaskan jenis sanksi secara detail
apakah sanksi tersebut merupakan sanksi administartif, sanksi pidana atau
sanksi perdatan. Dalam Pasal 57 hanya disebutkan sanksi sesuai dengan
ketentuan PUU, dan di penjelasan pasalnya dikatakan cukup jelas.
Oleh karena itu perlu diatur kejelasan sanksinya untuk memenuhi asas
kepastian hukum
Pasal 61, 62 dan 63 dan 64 mengatur persoalan sanksi.
Ubah
Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif
atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau
sanksi keperdataan. Kemudian jika norma yang memberikan sanksi
administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif
atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal terakhir dari
bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan
sanksi yang sekaligus memuat sanki pidana, sanksi perdata, dan sanki
administratif dalam satu bab.Oleh karena itu Pasal 61, 62 dan 64
seharusnya disusun dalam satu pasal
Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu merujuk pada hukum materiil Ubah
dan hukum formil dalam hukum pidana (KUHP dan KUHAP). Dalam KUHP
membedakan antara aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
(Pasal 69, Pasal
70, Pasal 71,
Pasal 72, Pasal
73, Pasal 74
dan Pasal 75)

11. -

DIMENSI

ANALISIS

untuk pelanggaran (antara lain dalam aturan atau ketentuan tentang
percobaan, concursus, daluwarsa dan sebagainya). Tidak ditetapkanya
kualifikasi delik apakah tindak pidana yang dimuat tersebut apakah
kejahatan ataukah pelanggaran telah menyebabkan tidak dapat
diberlakukannya beberapa aturan umum dalam KUHP
- Petunjuk No. 121 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan bahwa sehubungan
adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana
pelanggaran dalam KUHP, maka rumusan ketentuan pidana harus
menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbatan yang diancam pidana,
apakah kejahatan atau pelanggaran.
- Oleh karena itu perlu ada penambahan pasal yang menyatakan kualifikasi
perbuatan yang diancam pidana pada pasal 71-75 apakah pelanggaran
atau kejahatan.
Rekomendasi:
Diubah, dengan penambahan ayat pada pasal dengan frasa:
“Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (…) adalah kejahatan”
atau “Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (…) adalah
pelanggaran”.
Efektivitas
Kawasan pertambangan tidak diperintahkan untuk diatur dalam perda tata
(aspek
ruang, wilayah pertambangan mempunyai pedoman tersendiri, sehingga
kekosongan seringkali tidak sinkron dengan RTRW yang sudah dicanangkan, terutama
hukum)
gesekan antara kawasan hutan, kawasan pertanian dan kawasan
pertambangan.
Hal ini juga dikarenakan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba tidak
mengatur bahwa wilayah pertambangan merupakan bagian integral dari

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

penataan ruang.
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Terdiri dari 64 Pasal.
Status Pasal: menyatakan Frasa “dapat diangkat kmbali” dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bertentangan secara bersyarat
dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dipilih kembali melalui
suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik”. Dinyatakan oleh Putusan MK. No. 77/PUU/XIV/2016
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1. Pasal 2
Kejelasan - Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena
Ubah
Rumusan
tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilainilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan.
- sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa
ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk
dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau
bab cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum
2.

Pasal 3

Kejelasan
Rumusan

Tujuan dasar dari keterbukaan informasi publik sepatutnya termuat
didalam penjelasan umum undang-undang maupun naskah akademik.

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

3.

Pasal 6

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

4.

Pasal 14-Pasal
16

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

5.

Pasal 22

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Kalaupun tetap disebutkan, seharusnya disebutkan di dalam salah satu
butir pasal 1 tentang ketentuan umum.
Di dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e yang menyatakan bahwa informasi publik Ubah
yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah informasi publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan. Ketentuan ini berpotensi memperlemah akses publik
terhadap data-data publik. Dengan demikian, Badan publik dapat menolak
permintaan masyarakat untuk memperoleh informasi dengan alasan belum
didokumentasikan.
UU KIP tidak taat azas. Dalam hal ini, ketentuan azas Maximum Access
Ubah
Limited Exemption justru disimpangi dengan adanya ketentuan dalam
pasal 14-16 UU KIP yang membatasi informasi-informasi yang wajib dibuka
oleh BUMN/D, Partai Politik, dan Organisasi Non-Pemerintah. Prinsip
maximum6ialah prinsip fundamental dalam hak atas informasi yang
menentukan dua hal, pertama, pemberlakuan pengecualian informasi
(yang dapat ditutup aksesnya) atau istilah teknisnya adalah exemption
harus didasarkan pada asas kehati-hatian dengan menggunakan metode uji
konsekuensi (consequential harm test) dan uji menimbang kepentingan
publik (balancing public interest test). Kedua, pemberlakuan status
kerahasiaan terhadap informasi memiliki batas waktu (tidak permanen).
UU KIP tidak mengatur secara jelas tentang jangka waktu kewajiban Badan
Publik untuk memberikan informasi kepada peminta informasi. Dalam
Pasal 22 UU KIP hanya dinyatakan bahwa Badan Publik hanya wajib
memberitahukan informasi yang berada pada penguasaannya atau tidak
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NO.

6.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

Pasal 51 – Pasal
62

DIMENSI

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
kepada peminta informasi selambat-lambatnya sepuluh hari kerja yang
dapat diperpanjang selambat-lambatnya tujuh hari kerja.
Perumusan sanksi pidana pada undang-undang ini tidak dirumuskan secara
komprehensif sesuai dengan asas dan tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari
tidak adanya perlindungan bagi pejabat publik yang dengan itikad baik
mengungkapkan informsi untuk kepentingan publik, dan tidak ada sanksi
bagi badan publik yang tidak menjalankan putusan komisi informasi yang
telah bersifat final dan mengikat.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah

16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2009
Terdiri dari 35 Pasal.
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1. Pasal 2
Kejelasan
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena Ubah
Rumusan
tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai
yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan
dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga
sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi
asas ada dalam naskah akademik.
2. Pasal 3
Kejelasan
Penyebutan tujuan penyelenggaraan transmigrasi tidak diperlukan,
Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI
Rumusan

3.

Pasal 35B,
Kejelasan
35C,35D.35E.35F. Rumusan
dan Pasal 35G

ANALISIS
karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan
penyelenggaraan transmigrasi dapat dituangkan di dalam penjelasan
umum dalam lampiran Undang-Undang dan didalam naskah
akademiknya.
Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal
yang dikenai sanksi.
Petunjuk No. 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:
“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal)
dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi
keperdataan”.
Petunjuk No. 65:
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan
terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi
keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal)
tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang
sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif
dalam satu bab

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah
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17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Terdiri dari 127 pasal.
Status pasal: terdapat perubahan norma pada Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1), karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi
dan tidak mempunyai kekukatan hukum mengikat oleh putusan MK No.18/PUU-XII/2014, tanggal 27 Oktober 2014.
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO.
BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1. Pasal 2
Kejelasan
Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun
Dicabut dan dimasukan
Rumusan
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk
dalam bab ketentuan
huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas,
umum
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum
dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
2. Pasal 3
Kejelasan
- Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU
Ubah
Rumusan
dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus
dituangkan dalam bentuk penulisan norma tingkah laku yang
membutuhkan operator norma agar dapat dioperasionalkan.
- Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator norma
tersebut. Sehingga norma ini memiliki konsekuensi jika tidak
tercapai tujuannya.
3. Pasal 14
Pasal ini membahas tentang instrumen pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Instrumen yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut diatas
adalah sudah cukup lengkap untuk melindungi lingkungan hidup
dari pencemaran dan kerusakan, namun dalam penerapannya
justru beberapa instrumen tidak diperhatikan sama sekali,
contohnya instrumen perizinan, kadangkala pejabat yang
berwenang dalam memberikan izin sama sekali tidak
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

memperhatikan aspek risiko lingkungan, dan memberikan izin
pengelolaan tersebut dengan sangat mudah hanya demi
pemasukan daerah. Alhasil tidak sedikit sungai-sungai di
Indonesia yang mengalami kerusakan lingkungan karena
diakibatkan hal tersebut. Instrumen amdal, banyak perusahaan
di Indonesia yang masih tidak memiliki dokumen amdal,
sehingga kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh minimnya
penanggulangan akibat pun terjadi.

4.

Pasal 20

Kejelasan
Rumusan

Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban dan kepastian hukum,
dengan indikator: Aturan dan kebijakan berdasarkan kajian
ilmiah.
- Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar
makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau
harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai
unsur lingkungan hidup. Selanjutnya pada pasal 20
dinyatakan baku mutu lingkungan meliputi, baku mutu air,
baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara
ambient, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku
mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Untuk menerapkan baku mutu lingkungan
terkait temperatur air seperti yang dipersyaratkan tersebut,
diperlukan proses yang tidak sederhana dan membutuhkan
investasi yang besar sehingga tidak dapat diterapkan dalam

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

5.

Pasal 26 ayat (2) dan
(4)

Kejelasan
Rumusan

-

6.

Pasal 46

Kejelasan
Rumusan

-

7.

Pasal 66

Kejelasan
Rumusan

-

-

waktu cepat.
Dalam pasal ini, tidak diikuti penjelasan seperti apa dan
bagaimana “bentuk informasi yang transparan dan lengkap”
tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan bila hal
tersebut tidak dilakukan, begitupula dalam ayat (4)
“masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal” juga tidak
diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan
dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen
tersebut, sehingga justru mereduksi hak-hak masyarakat
dalam proses awal pembangunan.
Ketentuan ini akan sangat merugikan karena pencemarnya
tidak diungkit sama sekali, dan anehnya di penjelasannya
juga tertulis “cukup jelas”, padahal ketentuan dalam pasal ini
bisa melepaskan pencemarnya begitu saja dan pemulihan
justru dibebankan kepada pemerintah
Dalam penjelasan pasal ini berbunyi bahwa ketentuan ini
dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor
yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup dan perlindungan dimaksudkan
untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui
pemidanaan dan/gugatan perdata dengan tetap
memperhatikan kemandirian peradilan.
Kalimat terakhir yang sekaligus penutup dari penjelasan

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Ubah

Ubah

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

8.

Pasal 69 ayat (1)

Kejelasan
Rumusan

9.

Pasal 98 dan 99

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
tersebut “dengan tetap memperhatikan kemandirian
peradilan merupakan kalimat kunci yang dimaksudkan untuk
mematahkan/mementahkan janji dari pasal 66. Artinya
diberlakukannya hak perlindungan sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 66 masih harus ditentukan dan diuji lagi oleh
peradilan.
- Bahwa disidang peradilan segala sesuatu (apapun) masih
mungkin terjadi termasuk mengabaikan pemberlakuan pasal
66 karena hakim bebas dan memiliki hak mutlak untuk
menentukan/menjatuhkan putusannya.
- Dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) huruf h sebagaimana
yang dimaksud kearifan lokal dalam pasal 69 ayat (2) yaitu,
kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2
hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis
varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai
pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Jika hal ini
tidak tersosialisasikan ke masyarakat, terutama masyarakat
pedesaan bisa saja akan menimbulkan permasalahan dan
konflik baru
- Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum
pidana, biasanya dijabarkan secara rinci, tetapi dalam pasal
98 dan 99 terdapat kesalahan fatal karena diabaikannya
(dihilangkan) unsur perbuatan melawan hukum yg
seharusnya ada

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
10. Pasal 101, 102, dan
108

DIMENSI
Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
- Sanksi hukum dalam Pasal 101 berbunyi ”setiap orang yang
melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik
ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- Dalam pasal 102 berbunyi” setiap orang yang melakukan
pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah). Hal ini justru menunjukkan ketidakpedulian Negara
terhadap nilai keadilan akibat kejahatan yg berkaitan limbah
B3, apalagi jika dibandingkan dengan sanksi hukum dalam
Pasal 108 UUPPLH.
- Pasal 108 UUPLH sangat penting untuk dilakukan sosialisasi,
karena hal ini bisa menimbulkan kesalah pahaman dan
kesewenang-wenangan dalam penerapannya. Dalam
masyarakat pedesaan, masih banyak lahan milik masyarakat
(perorangan) yang luasnya diatas 2 (dua) hektar. Sebagimana
bunyi pasal 108 bahwa “Setiap orang yang melakukan

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

11. Pasal 111
Pasal 58 ayat 2
Pasal 21 ayat (5)
Pasal 18 ayat 2
Pasal 86 auat 3
Pasal 42 ayat 4

DIMENSI

Efektivitas
(aspek
kekososngan
hukum)

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah)”.
- UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan
Hidup. UU PPLH lahir menggantikan UU No 23 Tahun 1997
tentang Pengelolan Lingkungan HIdup. Namun demikian,
meskipun telah dicabut, UU tersebut masih menyisakan
kurang lebih 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Pemerintah,
padahal di dalam ketentuan Pasal 126 UU PPLH menyatakan
bahwa: Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU
PPLH ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak UU ini
diberlakukan. RPP dimaksud antara lain:
1. RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Karts;
2. RPP tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
3. RPP tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis;
4. RPP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
5. RPP tentang Pengelolaan Sampah Plastik;
6. RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove,
Padang Lamun dan Terumbu Karang;
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

12. Konsep Konservasi

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

7. RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Perairan Darat;
8. RPP tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;
9. RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas
Udara;
10. RPP tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup;
11. RPP Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
Potensi
Terkait Ruang Lingkup Konservasi
Disharmoni
1. Pada konsep Undang-undang No. 5 Tahun 1990,
(aspek
konservasi ditujukan untuk pengelolaan sumber daya alam
Perlindungan)
hayati dan ekosistemnya, yaitu tumbuhan, satwa, dan
habitat satwa yang berlokasi di Kawasan Suaka Alam,
Kawasan Pelestarian Alam, dan Cagar Biosfer.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, konservasi
ditujukan untuk pengelolaan lingkungan hidup secara luas
yang antara lain terkait sampah, limbah, pencemaran,
Bahan Bernahaya dan Beracun (B3), Amdal, Upaya
pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL), dll.
Dari konsep tersebut, secara umum Undang-undang Nomor 5
Tahun 1990 mengatur konservasi keanekargaman hayati di
dalam kawasan hutan dan tumbuhan dan satwa liar (TSL) di luar
kawasan hutan. Sedangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009 lebih fokus mengatur pengelolaan lingkungan hidup di
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NO.

13. -

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

Efektivitas
(aspek
kekosongan
hukum)

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

luar kawasan hutan dan tidak mengatur konservasi
keanekaragaman hayati. Potensi disharmoni terjadi pada
peraturan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut yang
masih ada yang belum bersinergi.
UU PPLH terbut menggantikan UU No 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan dicabutnya UU tersebut
dalam peraturan pelaksanaannya masih menyisakan kurang
lebih 11 RPP, padalah di dalam ketentuan Pasal 126 UU PPLH
menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan
dalam UU PPLH ditetapkan paling lama 1 tahun sejak UU ini
diberlakukan. RPP dimaksud antara lain:
- RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karts;
- RPP tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
- RPP tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis;
- RPP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- RPP tentang Pengelolaan Sampah Plastik;
- RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove,
Padang Lamun dan Terumbu Karang;
- RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Perairan Darat;
- RPP tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;
- RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara;
- RPP tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

LH;
- RPP tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
Dengan belum terbitnya penyusunan RPP tersebut, maka
aturan yang bersifat teknis akan menjadi kendala dalam
implementasinya. Mengingat perintah dalam UU PPLH tersebut
jelas disebutkan RPP dimaksud untuk diselesaikan dalam jangka
waktu 1 tahun sejak diterbitkannya UU, maka pemerintah
sangat indisipliner dalam menjalan UU.
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Terdiri dari 77 pasal.
Status pasal: berlaku seluruhnya
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
DIANALISIS
1.
Poitik hukum Potensi
Rezim UU No.41 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya
UU
disharmoni termasuk perda hanya untuk melindungi “sawah padi”. Sedangkan
dalam UU No.18 Tahun 2012 tujuan dari UU ini adalah salah satunya
menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi
persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat.
Sedangkan UU 41 tahun 2009 hanya untuk melindungi sawah saja,
seharusnya semua lahan pertanian pangan juga di lindungi termasuk
lahan peternakan, perkebunana, budi daya tambak dan lainnya demi
terwujudnya keanekaragaman pangan dalam rangka ketahanan

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Perlu harmonisasi
mengenai apa yang
dimaksud ‘lahan
pertanian’ dalam UU
41/2009 dengan PUU
lainnya.
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

2.

Pasal 2

Kejelasan
Rumusan

3.

Pasal 3

Kejelasan
Rumusan

4.

Pasal 4

Kejelasan
Rumusan

5.

Pasal 5

ANALISIS
pangan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 48 UU 26/2007 yang
memerintahkan untuk membentuk UU yang mengatur menegnai
lahan abadi pertanian pangan, artinya bukan hanya sawah.
Yang tercakup dalam lahan pertanian adalah budi daya tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (Peraturan Menteri
PertanianNomor 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria
Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian).
Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c
dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat
dituangkan dalam penjelasan umum dalam lampiran undang-undang
dan dalam naskah akademiknya. Jika ketetentuan mengenai tujuan ini
dibutuhkan dalam suatu PUU, maka dirumuskan dalam salah satu
butir pasal 1 tentang ketentuan umum (baca petunjuk no. 98 huruf c,
Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perudang-Undangan).
Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir pada pasal 1
tentang ketentuan umum.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Dicabut dan dimasukan
dalam bab ketentuan
umum

Dicabut dan dimasukan
dalam bab ketentuan
umum

Dicabut dan dimasukan
dalam bab ketentuan
umum
Kesesuaian Penetapan kata ‘dapat’ dalam pasal ini dapat diartikan berbeda –beda, Ubah
dengan Asas sehingga seharusnya kata dapat tersebut dihilangkan saja atau diganti
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI
Metriil
Potensi
disharmoni
(aspek
peristilahan)

6.

Pasal 8

7.

Pasal 10-16

8.

Pasal 19 ayat
(2)

ANALISIS

dengan kata ‘mencakup’
Dalam pasal 5 disebutkan bahwa yang termasuk LP2B adalah lahan
beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut
(lebak), dan/atau lahan tidak beririgasi. Namun dalam UU No. 5 tahun
1960 pasal 10 ayat (1) disebut dengan tanah pertanian. Hal ini
berkaitan dengan pemberian sertfikat karena BPN menerbitkan
sertifikat kepemilikan atas tanah bukan sertifiat kepemilikan atas
lahan.
Demikian pula dengan Pasal 48 UU No. 26/2007 tentang Penataan
ruang sebagai dasar pembentukan UU 41/2009 ini, hanya
memerintahkan untuk mengatur masalah kawasan lahan abadi
pertanian di kawasan perdesan.
Kejelasan
Ketentuan dalam pasal 8 ini sudah tercermin dalam pasal 7 ayat (1),
Rumusan
penambahan dalam pasal 8 tidak perlu di lakukan karena hanya
pengulangan saja.
Kesesuaian Berisi tentang pedoman perencanaan LP2B. Namun pelanggaran
dengan Asas terhadap ketentuan perencanaan ini tidak memiliki konsekwensi atau
Metriil
sanksi, sehingga berpotensi tidak efektif.
Efektivitas Pasal 19 ayat (2) “penetapan kawasan P2B sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi”. Dalam UU No. 26 Tahun
2007 pasal 35 “pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui
penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan
disinsentif, serta pengenaan sanksi”. Kedua PUU ini menyebutkan
mengenai zonasi pemanfaatan ruang, namun zonasi kawasan lahan

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Perlu harmonisasi antara
definisi hak atas tanah
dalam UUPA dan lahan
dan UU 26/2007 tentang
Penataan Ruang

Cabut

Ubah

Perlu disusun mengenai
zonasi kawasan pertnian
agar perlindungan lahan
pertanian dapat
diimplementasikan
dengan lbh efektif dalam
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS
pertanian masih belum efektif terwujud.

9.

Pasal 18-25

10.

Pasal 28

11.

Pasal 29

12.

Pasal 30

13.

Pasal 31-pasal
32

14.

Pasal 33 ayat

Kesesuaian
dengan Asas
Metriil
Kesesuaian
dengan Asas
Metriil

Berisi pedoman mengenai penetapan, namun tidak memiliki
konsekwensi, sehingga berpotensi tidak efektif.

Program insentifikasi yang dijelaskan pada pasal ini hampir seluruhnya
merupakan program reguler dan tidak terdapat perbedaan perlakuan
antara petani LP2B dan bukan LP2B, sehingga dalam implemetasi
kurang berhasil, seharusnya ada pembedaan program insntfikasi antara
petani LP2B dan bukan LP2B.
Kesesuaian Program extensifikasii yang dijelaskan pada pasal ini hampir seluruhnya
dengan Asas merupakan program reguler dan tidak terdapat perbedaan perlakuan.
Metriil
antara petani LP2B dan bukan LP2B, sehingga dalam implemetasi
kurang berhasil, seharusnya ada pembedaan program extensifikasii
antara petani LP2B dan bukan LP2B.
Kesesuaian Dalam pasal 30 ini penelitian dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
dengan Asas daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan peran
Metriil
serta lemabga penelitian dan/atau perguruan tinggi. Pasal ini tidak
menyebutkan untuk melibatkan masyarakat petani atau kelompok tani
dalam melakukan penelitian.
Kesesuaian Pasal ini hanya berisi tentang infomasi hasil penelitian sehingga
dengan Asas berpotensi tidak efektif.
Metriil
Kesesuaian Pada pasal ini jika dilihat dari rincian program yang dilakukan,program

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
rangka ketahanan dan
kedaulatan pangan.
Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
(1)

15.

Pasal 34

16.

Pasal 36

17.

Pasal 37

18.

Pasal 38

19.

Pasal 39

DIMENSI
dengan Asas
Metriil
Kesesuaian
dengan Asas
Metriil

ANALISIS

ini merupakan program reguler pemerintah, tidak ada perbedaan
antara petani LP2B dan petani yang ukan LP2B.
Kerusakan yang terjadi pada lahan PLP2B seharusnya bukan hanya
kewajiban petani tapi juga pemerintah contohnya dalam hal jika terjadi
kerusakan sarana irigasi maka sebaiknya pemerintah juga ikut terlibat
dalam hal perbaikannya, karena jika pasal ini tidak dirubah maka tidak
ada petani yang mau lahannya di jadikan PLP2B.
Kesesuaian Pasal 36 ayat (2) tidak dijelaskan secara pasti siapa menteri yang
dengan Asas bertanggung jawab dalam hal pengendalian LP2B.
Metriil
Kesesuaian Dalam hal pengendalian LP2b sebaiknya ditambahkan dengan
dengan Asas pemberian jaminan kehidupan yang layak bagi petani bukan hanya
Metriil
pemberian insentif sarana dan prasarana pertanian, disinsentif,
permudahan mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan. Karena
kalau hanya program tersebut terus dimana letak perbedaannya
dnegan petani yang non LP2B?
Kesesuaian Jika dilihat dari isnentif yang diberikan hampir seluruhnya merupakan
dengan Asas program reguler pemerimtah, lalu apa insentif yang membedakan
Metriil
antara petani LP2B dengan non LP2B.
Kesesuaian Persoalan angaran LP2B ini menjadi hal yang sangat berat bagi pemda
dengan Asas karena dibeberapa daerah kesulitan masalah keuangan, sehingga untuk
Metriil
memberikan insentif kepada petani yang ikut LP2B tersebut dirasakan
oleh Pemda sangat berat sehingga perlu adanya dukungan dana dari
pemerintah pusat.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah
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NO.
20.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
Pasal 44

21.

Pasal 48

22.

Pasal 50

23.

Pasal 54-pasal
57

24.

Pasal 58- pasal
60

25.

Pasal 62 ayat
(1)

26.

27.

DIMENSI

ANALISIS
Pengertian untuk kepentingan umum ini ambigu dan tidak jelas,
sehingga bisa menimbulkan multitafsir, seharusnya dijelaskan
kepentingan umum yang seperti apa.
Harus dijelaskan maksud dari keadaan memaksa tersebut, karena bisa
menimbulkan interpretasi yang berbeda.

Pasal 63

Kesesuaian
dengan Asas
Metriil
Kesesuaian
dengan Asas
Metriil
Kesesuaian
dengan Asas
Metriil
Kesesuaian
dengan Asas
Metriil
Kesesuaian
dengan Asas
Metriil
Kesesuaian
dengan Asas
Metriil
Efektivitas

Pasal 64

Kesesuaian

Tidak menyebutkan secara tegas jenis PUU yang akan mengatur lebih

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Ubah

Ubah

Tidak dijelaskan secara pasti makna dari kata kepentingan umum,
karena dapat menimbulkan multi tafsir.

Ubah

Berisi pedoman mengenai pengawasan, namun tidak memiliki
konsekwensi, sehingga berpotensi tidak efektif.

Ubah

Berisi pedoman mengenai sistem informasi, namun tidak memiliki
konsekwensi, sehingga berpotensi tidak efektif.

Ubah

Pemberian jaminan ini tidak ada hal khusus dan spesifik untuk LP2B.

Ubah

Program pemberdayaan petani ini merupakan program reguler
pemerintah, hanya pembentukan bank petani dan bantuan kredit
kepemilikan lahan yang beda, tapi ini pun belum bisa berjalan karena
bank nya sendiri belum terbentuk.

Perlu dilakukan
percepatan terhadap
pembentukan lembaga
pembiayaan mikro bagi
petani.
Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

28.

Pasal 65

29.

Pasal 65

DIMENSI

ANALISIS

dengan Asas lanjut. Hal ini sebagaimana petunjuk No. 200 dalam lampiran II UU No.
Metriil
12 Tahun 2011, bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus
menyebutkan dengan tegas jenis PUU nya. Dengan tidak disebutkannya
dengan jelas jenis PUU yang didelegasikan, telah terbit UU No. 19
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang
secara teknis cukup diatur dalam PUU di bawah UU.
Kesesuaian Pembentukan bank petani sampai saat ini belum terbentuk, sebaiknya
dengan Asas tidak perlu dibentuk bank petani tapi digiatkan kembali koperasi petani,
Metriil
sehingga dengan adanya koperasi petani dapat meningkatkan
kesejahteraan petani
Potensi
Ada inkonsistensi istilah yang dipakai dalam rangka penguatan dan
Disharmoni pemberdayaan petani serta kelembagaan petani. Dalam UU No. 41
(mslh
Tahun 2009 pasal 65 ayat (3) huruf b disebut dengan badan usaha,
peristilahan) dalam UU 19 tahun 2013 pasal 48 ayat (2) huruf d dan e disebut
dengan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Dalam UU No. 6
Tahun 2016 pasal 54 ayat (2) huruf e disebut dengan sitilah BUMDesa.
Mana diantara istilah ini yang mau digunakan dalam rangka
perlindungan dan pemberdayaana petani? Sementata dalam UUPA No.
5 Tahun 1960 pasal 12 disebutkan mengenai pembentukan koperasi,
dan sebenarnya inilah yang harus digalakkan dengan membangun
koperasi-koperasi produksi pertanian ditingkat desa. Dan ini juga
dikuatkan dengan Putsuan MK yang menyatakan bahwa kelembagaan
petani tidak harus kelompok tani, gabungan kelompok tani, sehingga
tidak ada diskriminasi dalam mendapatkan akses dari pemerintah.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah

Perlu diharmonisasikan
istilah yang tepat untuk
digunakan dalam rangka
mendukung perlindungan
LP2B, apakah BUM Desa
(UU Desa), atau Koperasi
(UUPA), atau Bank sbg
lembaga pembiayaan
mikro bagi petani (UU
PLP3B), dan bagaimana
keterlibatan gabungan
kelompok tani (UU
Pemberdayaan Petanai).
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NO.
30.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
Pasal 67-69

31.

Pasal 70

32.

Pasal 73

33.

Pasal 74

DIMENSI
Kesesuaian
dengan Asas
Metriil
Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
Berisi pedoman mengenai peran serta masyarakat, namun tidak
memiliki konsekwensi, sehingga berpotensi tidak efektif.

Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan
pasal yang dikenai sanksi.
Petunjuk No. 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:
“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan
atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian
(pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau
sanksi keperdataan”.
Petunjuk No. 65:
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan
terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi
keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal)
tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang
sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi
administratif dalam satu bab.”
Kesesuaian Menganut sanksi pidana minimal khusus, sehingga diperlukan
dengan Asas pengaturan yang memberikan pedoman bagaimana cara penerapan
Metriil
sanksi pidana minimal khusus tersebut, agar terjadi kepastian hukum
dalam penegakannya.
Kesesuaian
Mengatur tanggung jawab korporasi, namun pengenaan sanksi
dengan Asas pidananya hanya pada pengurusnya. Untuk dapat membidik
Metriil
korporasinya, maka sebaiknya rumusan normanya lebih dipertegas,

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Ubah

Ubah

Ubah

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

yaitu dengan meyebutkan bahwa sanksi pidana dijatuhkan kepada
pengurusnya, dan sanksi denda kepada korporasi nya (bukan kepada
pengurusnya).
Contoh:
“Dalam hal ….dilakukan oleh korporasi, maka sanksi pidana dikenakan
kepada pengurusnya paling banyak……dan sanksi denda kepada
korporasi paling banyak…..”.
Sanksi pidana minimal khusus, memerlukan pengaturan yang
memberikan pedoman bagaimana cara penerapan sanksi pidana
minimal khusus tersebut, agar terjadi kepastian hukum dalam
penegakannya.
Potensi
Pasal 70 ayat (1) UU No 26 tahun 2009 “Setiap orang yang Perlu diubah
disharmoni memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf
b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
Pasal 74 ayat (1) UU 41 Tahun 2009 “Orang perseorangan yang
melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).”
Kedua UU ini menjatuhkan pidana kumulatif, namun ada perbedaan
ratio pemidanaan pada orang yang melakukan alih fungsi lahan atau
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izinnya yaitu UUNo. 41 Tahun
2009 menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan denda 1 milyar
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

Efektivitas
ketentuan

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

sedangkan UU No. 26 Tahun 2007 menjatuhkan hukuman penjara 3
tahun dan denda 500 juta.
Dalam hal ini apakah hukuman penjara 5 tahun ini efektif bagi
masyarakat dan efisien bagi Negara?, Jiwa dan politik hukum dari UU
No.41 Tahun 2009 ini sebenarnya adalah untuk memperluas lahan
pertanian dalam rangka ketahanan pangan, bukan pada kriminalisasi.
Sanksi pidana ini juga ditengarai menjadi ‘momok’ bagi petani,
sehingga mereka enggan mendaftarkan lahan pertaniannya untuk
menjadi LP2B.

19. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Terdiri dari 61 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1.
Pasal 2
Kejelasan
Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Ubah
Rumusan
tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c
dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
2.
Pasal 3
Kejelasan
- Penyebutan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak Ubah
Rumusan
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator
norma).
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

3.

Pasal 4

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

4.

Pasal 5

5.

Pasal 9 ayat (2)

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil
Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

- Tujuan seharusnya dituangkan dalam ketentuan atau penjelasan
umum dari suatu peraturan perundang-undangan tanpa dirumuskan
tersendiri dalam pasal atau bab. Hal ini sesuai dengan Lampiran II UU
No. 12 Tahun 2011 tentang P3 nomor 98 mengenai isi ketentuan
umum.
- Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk
penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.
- Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator norma tersebut.
Sehingga norma ini memiliki konsekuensi jika tidak tercapai
tujuannya.
Seringkali proyek pembangunan mangkrak akibat penolakan
Ubah
masyarakat untuk melepaskan hak atas tanahnya. Misalnya ruas tol
Sunter-Rawa Buaya maupun pembangunan PLTU Batang menjadi
contoh nyata pembangunan infrastruktur yang menghadapi kendala
dalam pengadaan lahan.
Pasal ini menjelaskan bahwa pelepasan hak itu tidak serta merta.
Ubah
Setidaknya harus ada pemberian ganti kerugian atau putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal ini menjamin bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum
dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
Menurut pengertiannya, ganti kerugian adalah pemberian kompensasi
yang sepadan, bahkan lebih maju agar bekas pemilik bisa memiliki
kehidupan yang lebih baik. Sehingga, wajar jika kompensasi yang

Ubah
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NO.

6.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

Pasal 27

DIMENSI

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS
diterima oleh bekas pemilik tidak hanya sebatas harga pasar tanah
yang dimilikinya.
Pasal 1 angka 1 Pepres No. 36 Tahun 2005 jo. Pasal 1 angka 3 Pepres
No. 65 Tahun 2006 menyatakan di balik kewenangan pemerintah untuk
membebaskan areal bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum terkandung kewajiban untuk membuat kehidupan
yang lebih baik bagi bekas pemegang haknya. Namun, seringkali dalam
proses negosiasi antara panitia pengadaan lahan dengan masyarakat
tak tercapai kesepakatan. Ia mengatakan, untuk mengantisipasi
masalah yang bisa menghambat pelaksanaan pembangunan dapat
ditempuh upaya konsinyasi. Konsinyasi atau ganti kerugian dari
pemerintah yang dititipkan ke pengadilan negeri setempat, diatur di
dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012.
Pada ayat (1) dijelaskan bahwa: “Berdasarkan penetapan lokasi
pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan
pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan.”
Terminologi lembaga pertanahan mengacu kepada Badan Pertahanan
Negara, oleh karena itu sebaiknya langsung menuliskan Badan
Pertanahan Negara. Demikian pula pada pasal lainnya yang
menyebutkan Lembaga Pertanahan.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah
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20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Terdiri dari 154 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
DIANALISIS
1. Pasal 2
Kejelasan
Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Rumusan
tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c
dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2.

Pasal 3

Kejelasan
Rumusan

3.

Pasal 4

Kejelasan
Rumusan

Ketentuan ini pada dasarnya juga pernyataan mengenai tujuan
penyelenggaraan pangan, yang seharusnya termuat dalam penjelasan
umum UU dan dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan mengenai
tujuan ini dibutuhkan dalam suatu PUU, maka dirumuskan dalam salah
satu butir pasa1 tentang ketentuan umum (baca petunjuk no. 98 huruf
c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang P3).
Penyebutan tujuan Penyelenggaraan pangan tidak diperlukan, karena
tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan
Penyelenggaraan Pangan dapat dituangkan dalam penjelasan umum
dalam lampiran undang-undang dan dalam naskah akademiknya. Jika
ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu PUU, maka

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Jika memang ada suatu
asas yang penting untuk
dinormakan/normaisasi
asas, maka perlu kalimat
norma yang standar dan
operasional, dan
dimasukan dalam salah
satu butir dalam pasal 1,
yang berisi ketentuan
umum.
Diintegrasikan dalam
bagian ketentuan umum

Diintegrasikan dalam
bagian ketentuan umum
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

4.

Pasal 5

5.

Pasal 14

6.

Pasal 17

7.

Pasal 36

DIMENSI

Kejelasan
Rumusan
Keseuaian
dengan
Asas
Materiil
Keseuaian
dengan
Asas
Materiil

Keseuaian
dengan

ANALISIS
dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum
(baca petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011
tentang P3).
Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir pada pasal 1
tentang ketentuan umum.
Impor untuk menutupi kekurangan bahan pangan bertentangan
dengan arah kedaulatan pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
Perlu ada ketentuan yang lebih tegas dalam pembatasan kebolehan
impor, sebagai pilihan terakhir.
Ketentuan ini mewajibkan pemerintah dan Pemda untuk melindungi
petani, nelayan dan pembudi daya ikan dan pelaku usaha pangan,
karena semua adalah produsen pangan. Namun demikian, untuk
memenuhi asas keadilan, maka ketentuan ini idealnya memberi
pedoman untuk kebijakan yang memberikan disparitas perlindungan
terhadap petani, nelayan dan pembudidaya ikan kecil. Sebab tidak
mungkin petani, nelayan dan pembudidaya ikan kecil dipersamakan
perlakuannya dengan pelaku usaha pangan besar. Oleh karenany
ketentuan ini perlu disempurnakan. Hal ini juga sejalan dengan apa
yang dimakasud dengan ketentuan Pasal 7 UU No.5 Tahun 1960
tentang UUPA, yang menyebutkan bahwa, “untuk tidak merugikan
kepentingan umum maka pemillikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan”.
Pada dasarnya ketentuan ini memiliki jiwa yang mencerminkan prinsip
NKRI. Namun jika diliihat dari ketegasan ketentuan ini, masih sangat

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Diintegrasikan dalam
bagian ketentuan umum
Ubah

Ubah

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI
Asas
Materiil

8.

Pasal 39

Potensi
disharmoni

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

tergantung dari penerapannya di lapangan, karena masih
menimbulkan celah penyelundupan hukum. Celah hukum ini dapat
diakibatkan oleh kelemahan pada bunyi pasal pada ayat (1) yang
menyatakan: "Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi
Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi
di dalam negeri". Kata “dan/atau tidak dapat diproduksi didalam
negeri” ini dapat diartikan bahwa: suatu produk pangan yang tidak
dapat diproduksi di dalam negeri saja sudah dapat menjadi alasan
diperbolehkannya impor pangan. Karena kata "dan/atau" memiliki
makna alternatif dan kumulatif. Sehingga alasan "tidak mencukupi
produksi pangan dalam negeri" dan alasan "tidak dapat diproduksi di
dalam negeri" dapat berdiri sendiri-sendiri. Oleh karenanya bunyi
ketentuan ini perlu disempurnakan agar impor pangan tidak marak dan
justru merugikan produksi pangan yang berbasis sumber daya lokal.
Catatan:
Untuk itu, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pelarangan
dan/atau pembatasan impor pangan, yang terkoordinir antar sector
pertanian, perdagangan, perindutrian dan BUMN.
Pasal 39 UU No.18 Tahun 2012 disebutkan pemerintah menetapkan Ubah
kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif
terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, petani,
nelayan, pembudi daya ikan dan pelaku usaha pangan mikro kecil.
Ketentuan ini tidak memperhatikan kontrol dari masyarakat tentang
kebijakan dan peraturan impor, dan juga tidak ada mekanisme
bagaimana cara pelaksanaannya.dan pengertian pangan yang tidak
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NO.

9.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

Pasal 123

Keseuaian
dengan
Asas
Materiil

10. Pasal 124

Keseuaian
dengan
Asas
Materiil

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

berdampak negatif ini juga seperti apa.
Hal ini juga bertentangan dengan pasal 15 Ayat (1) UU 19 Tahun 2013
yang meneybutkan bahwa pemerintah berkewajiban mengutamakan
produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan
nasional.
Belum sepenuhnya mencerminkan NKRI dengan indikator pembatasan Ubah
keikutsertaan pihak asing. Karena, karena orang asing dapat melakukan
penelitian di wilayah NKRI, dan pemerintah memfasilitasi dan
melindungi hak kekayaan intelektual hasil penelitiannya itu, tanpa ada
criteria atau syarat-syarat tertentu. Untuk itu perlu diperkuat lagi untuk
menutupi lemahnya asas kebangsaan/prinsip NKRI pada ketentuan ini.
Meskipun ada kewajiban peneliti asing untuk memberikan royalty
kepada pemerintah, namuan ketentuan ini perlu memberikan rujukan
ketentuan dan syarat peneliti asing di Indonesia. Rujukan peraturan
sebaiknya disebutkan dalam penjelasan pasal ini, misalnya merujuk
pada PP No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan
Penelitaian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga
Penelitian dan Pengembangan Asing, badan Udaha Asing dan Orang
Asing.
Belum sepenuhnya mencerminkan NKRI dengan indikator pembatasan Ubah
keikutsertaan pihak asing. Karena, karena orang asing dapat melakukan
penelitian di wilayah NKRI, dan pemerintah memfasilitasi dan
melindungi hak kekayaan intelektual adas hasil penelitiannya itu, tanpa
ada criteria atau syarat-syarat tertentu. Untuk itu perlu diperkuat lagi
untuk menutupi lemahnya asas kebangsaan/prinsip NKRI pada
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

11. Pasal 133 –
pasal 148

DIMENSI

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

ketentuan ini.
Tidak sesuai dengan asas Kebangsaan.
Rumusan mengenai ketentuan pidana perlu memperhatikan asas-asas
umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu KUHP.
Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu
dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak
pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan (baca petunjuk nomor
112 sampai dengan 126 lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Ubah

21. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Terdiri dari 108 Pasal
Status Pasal:
- Frasa “hak sewa” pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- Pasal 70 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”
- Kata’berkewajiban pada Pasal 71 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, selengkapnya menjadi ‘petani bergabung dan berperan aktif
dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO.
1.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
Pasal 2

DIMENSI
Kejelasan

ANALISIS
Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Jika memang ada suatu asas
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
yang penting untuk
dinormakan/normaisasi asas,
maka perlu kalimat norma
yang standar dan operasional,
dan dimasukan dalam salah
satu butir dalam pasal 1, yang
berisi ketentuan umum.
Idem

Rumusan

tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c
dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan ini pada dasarnya juga pernyataan mengenai tujuan
penyelenggaraan pangan, yang seharusnya temuat dalam
penjelasan umum UU dan dalam naskah akademiknya. Jika
ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu PUU, maka
dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum
(baca petunjuk Nomor 98 huruf c, Lampiran II UU Nomor 12 Tahun
2011 tentang P3).
Perencanaan merupakan bagian yang penting dari sebuah program Idem
kegiatan. Agar efektif dan mengenai sasaran, perlindungan dan
pemberdayaan petani perencanaan memang harus masuk dalam
dokumen perencanaan (RPJMN, RPJMD, RKP, RKPD, RAPBN dan
RAPBD). Namun ketentuan norma ini tidak memiliki kekuatan
mengikat, ditambah lagi dalam penjelasan pasal 5 ini tidak
dijelaskan bahwa perencanaan ini harus masuk dalam dokumen
apa saja. Sehingga pasal 5 ayat (3) ini berpotensi tidak operasional.
Pasal 55-65 UU No.19/2013 yang mengatur “Konsolidasi dan
Jaminan Luasan Lahan Petani”, tapi petani tak diberi peluang untuk

2.

Pasal 3

Kejelasan
Rumusan

3.

Pasal 5

Kejelasan
Rumusan

4.

Pasal 55 dan KesesuaianPasal 56
dengan
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI
Asas
Meteriil

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

punya “hak milik” atas tanah. Kedaulatan pengelolaan tanah pun
sirna. Petani hanya diberi “hak sewa” dan izin tertentu atas tanah
negara bebas atau tanah terlantar. Petani tak punya hak milik
kolektif dan sulit mengelola tanah mandiri.

22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Terdiri dari 122 Pasal
Status Pasal:Pasal 33 huruf G dan Pasal 50 ayat (1) huruf C dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Put. MK. No. 1
28. PUU –XIII/2015 pada tanggal 23 Agustus 2016
Rekomendasi : UU ini perlu dipertimbangkan apakah cukup diatur dengan UU atau peraturan pelaksana dibawahnya
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1. Politik hukum
Ketepatan Ditinjau dari sejarahnya, masalah Desa pernah diatur tersendiri
Perlu dipertimbangkan lagi
Jenis PUU
dalam UU mengenai desa, yaitu UU 19 Tahun 1965 tentang Desa
apakah UU tentang Desa perlu
Praja dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
diatur dengan UU atau cukup
Namun status kedua UU ini telah dicabut oleh UU yang dibuat
dengan peraturan pelaksana di
kemudian (UU No. 19 Tahun 1965 dicabut dengan UU No. 5 Tahun bawahnya.
1979, sedangakan UU No. 5 Tahun 1979 dicabut dengan UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).
Pencabutan ini dimaksudnya untuk menata ulang regulasiyang
terkait dengan desa supaya terintegrasi dengan pengaturan
masalah pemerintahan daerah, karena desa adalah bagian dari
tata pemerintahan daerah.
Diaturnya kembali UU tentang Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

ini memunculkan kembali distorsi antara pengurusan desa di luar
pemerintahan daerah. Idealnya masalah desa menjadi pengaturan
lebih lanjut dari UU tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini
adalah UU No. 23 Tahun 2014. Dalam UU 23 Tahun 2014 ini pokok
pengaturanmengenai desa sudah diatur secara umum, dan dapat
dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam PP atau Perpres di bawah
UU.
Hal ini terkait dengan kelembagaan yang membawahi masalah
Desa, yaitu ada di tangan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam
Negeri. Persolan ini berpotensi tumpang tindih dalam
pelaksanaannya.
Jika ditinjau dari isinya, maka UU Desa ini terbagi dalam 2 entitas
pengaturan yaitu masalah urusan kepemerintahan desa (12
bab)dan masalah pengurusan pemberdayaan (2 bab).
Kewenangan dari kedua kementerian ini disepakati bahwa
masalah keperintahan ditangani oleh Kemendagri, sedangkan
masalah pemberdayaan ditangan Kementertian Desa, PDT dan
Transmigrasi. Maka di sini muncul dualisme kewenangan yang
membawa potensi tumpang tindih pelaksanaan. Dualism ini juga
terlihat dalam Pasal 1 angka 16 yang menyebutkan bahwa Menteri
adalah menteri yang menangani desa. Sedangkan dalam
Penjelasan Umumnya menyebutkan bahwa pada saat ini menteri
yang menangani desa adalah Mendagri dengan menetapkan
pengaturan umum, petunjuk teknis dan fasilitasi penyelenggaraan
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan
pembinaan kemasyarakat desa serta pemberdayaan masyarakat
desa.
Analisis terhadap dasar hukum mengingat :
- Landasan hukum formil UU ini disebutkan: Pasal 5, Pasal 20 dan
Pasal 22d ayat (2). Ketiga pasal ini menunjukan bahwa UU
dibuat berdasarkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk
yang tepat.
- Landasan hukum materiil dari UU ini adalah Pasal 18 dan Pasal
18B ayat (2). Disebutkan dalam Penjelasan Umum UU ini bahwa
UU ini adalah pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 18 ayat (7)
dan Pasal 18B ayat (2). Dalam Pasal 18 ayat (7) memang
menyebutkan bahwa tata cara penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah diatur dengan UU, namun hal ini telah dilaksanakan
dengan UU tentang Pemerintahan Daerah (dalam hal ini UU 23
Tahun 2014). Maka perlu ditinjau ulang apakah masih
diperlukan UU yang mengatur tata cara penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di luar UU Pemda?
Kemudian pada Pasal 18B ayat (2), pasal ini merujuk pada
penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat. Penghormatan
atas hak-hak masyarakat hukum adat dapat dituangkan dalam
berbagai peraturan yang terkait, misalnya hak ulayat yang diakui
dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA. yang perlu untuk
diatur lebih lanjut dari Pasal 18B ayat (2) adalah UU yang
mengatur mengenai hak masyarakat hukum adat.
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

2. Pasal 24

3. Pasal 7

DIMENSI

ANALISIS

Kesimpulan:
Walaupun semangat UU No. 6 Tahun 2014 ini adalah dalam rangka
melaksanakan amanat Pasal 18B ayat (2), namun dalam rangka
penataan regulasi, namun UU Desa bukanlah penuangan regulasi
yang tepat untuk melaksanakan lebih lanjut Pasal 18 ayat (7) dan
Pasal 18B ayat (2). Idealnya UU Desa ini dicabut dan diganti dengan
PUU lain (PP atau Perpres) yang melaksanakan UU Pemda agar
tidak ada pemisahan urusan kepemerintahan, kelembagaan dan
pemberdayaan desa, sehingga dapat dilaksanan secara efektif.
Kejelasan
Norma merupakan pancaran dari asas (asas adalah nilai yang
Rumusan
menjiwai norma). Oleh karenanya, asas itu sendiri pada prinsipnya
tidak tertulis dalam norma, jika dinormakan, harus ada maksud
tertentu (Bagir Manan). Misalnya untuk mengatur
pengecualian/penyimpangan dari asas atau untuk memunculkan
asas tertentu (di luar asas2 materiil umum sebagaiman disebutkan
dalam Pasal 6 Ayat (1) UU 12/2011). Asas yang dinormakan ini,
sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU 12/2011 seharusnya
termuat dalam bagian Ketentuan Umum.
Kesesuaian - Bunyi ayat (1) : “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan
Asas
Desa”. Artinya bahwa ketiga tingkatan pemerintahan (pusat,
Materiil
provinsi dan kab/kota) memiliki kewenangan yang sama dalam
menata desa. Namun pasal berikutnya tidak merinci masingmasing kewenangan dari pemerintah pusat, pemda Prov, dan
Pemda kab/kota dalam penataan desa tersebut, kecuali masalah

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Jika memang ada suatu asas
yang penting untuk
dinormakan/normaisasi asas,
maka perlu kalimat norma
yang standar dan operasional,
dan dimasukan dalam salah
satu butir dalam pasal 1, yang
berisi ketentuan umum.

151

NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

pembentukan desa yang harus dengan Perda Kab/Kota. Yang
dimaksud penataan desa menurut ayat (4) adalah: pembentukan,
penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan
desa. Untuk memperjelas ketentuan tersebut sebaiknya
ditentukan secara bertingkat kewenangan penataan desa
tersebut. Misalnya, atas usulan Pemerintahan kab/kota kepada
Pemerintahan Provinsi dan ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat.
Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat pemerintahan Desa
merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah, yang menganut
prinsip rekognisi, subsidiaritas dalam arti desentralisasi yang
menjadi subsistem dalam bingkai NKRI.
- Tidak sesuai dengan asas Keseimbangan, Keserasian, dan
Keselarasan.
-

Sebagai catatan untuk ayat (4), huruf a s/d huruf d adalah bentuk
penataan desa, sedangkan huruf e (penetapan desa) adalah cara
penataan desa, yaitu dengan instrument hukum berupa perda.
Sebaiknya huruf e dikeluarkan dari unsur penataan desa, karena,
berbeda substansi dengan huruf a, b, c dan huruf d.
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23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan UU
No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Terdiri dari 411 pasal.
Status pasal:
- Terdapat perubahan norma dalam semua pasal yang terkait pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana diatur dalam
UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Menjadi UU;
- Terdapat perubahan norma pada Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 88, Pasal 101, dan Pasal 154 sebagaimana diatur dalam UU
No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU 23 Tahun 2014;
- Terdapat perubahan norma dalam pasal Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) terkait Frasa
‘Perda Kabupaten/Kota’ , dan ‘Perda povinsi’ karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai
kekuatanmengikat oleh Putusan MK No. 137/ PUU-XII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016, tgl 30 Mei 2017;
- Terdapat perubahan norma dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c, karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak
mempunyai kekuatanmengikat oleh Putusan MK No. 7/PUU-XIII/2015.
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO.
BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1. Pasal 12
Kejelasan
Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Ubah
Rumusan
tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk
huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan
asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam
ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam
pasal atau bab.
2. Pasal 18 (3)
Kejelasan
Kalimat ‘membatalkan’ sebaiknya diberikan operator norma Ubah
Rumusan
agar dapat dilaksanakan dan jelas. Misalnya, ditambahkan
kata ‘dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat’ atau ‘batal
demi hukum’.
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NO.
3.

4.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
Pasal 249-251
(kecuali butir
ketentuan /frasa
yang tlh dibatalkan
MK)

Pasal 27 ayat (2)
huruf c.

DIMENSI
Kesesuaian
Norma
dengan Asas

ANALISIS

Pasal 249 menyatakan bahwa perkada yang sudah
ditetapkan dalam waktu 7 hari harus diserahkan kepada
Gubernur/Menteri untuk dinilai apakah bertentangan
dengan PUU yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau
kesusilaan. Jika lebih dari 7 hari tidak menyerahkan
dikenakan sanksi. Dalam hal hasil penilaian tersebut
(menurut pasal 251) perda yang bertentangan dengan
ketiga unsur dimaksud, maka perda/perkada tersebut akan
dibatalkan. Namun tidak diatur berapa lama
Gubernur/Menteri harus menyelesaikan penilaian Perda /
perkada tersebut, sehingga perlu dibatalkan.
Potensi
Pasal ini berpotensi disharmoni dengan UU No.29 Tahun
Disharmoni
2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI (Pasal 26 ayat (4)).
(aspek
Di dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a UU no. 29 Tahun 2007
kewenangan) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesiadisebutkan bahwa kewenangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta meliputi penetapan dan pelaksanaan
kebijakan dalam bidang tata ruang. Namun, di dalam UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27
ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa kewenangan Daerah
Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi
pengaturan tata ruang. Salah satu instrumen pengaturan
tata ruang dan pelaksanaan kebijakan tata ruang adalah

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Ubah

Perlu harmonisasi antara UU
No. 29 Tahun 2007 tentang
Pemprov DKI (Pasal 26 ayat
(4)) dengan UU 23 Tahun 2014
(Pasal 27 ayat (2) huruf c.
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NO.

5.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

Pasal 361 ayat (3)

DIMENSI

ANALISIS

berupa perizinan. Terdapat beberapa peraturan
perundangan sektoral di tingkat pusat (PP, Perpres,
Permen) yang ternyata juga mengatur perizinan pada ruang
laut yang sama. Hal ini menyebabkan adanya konflik
kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Contohnya adalah kewenangan perizinan untuk reklamasi
yang tumpang tindih antara Pemprov DKI Jakarta,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian
Perhubungan. Termasuk rencana Pengembangan Terpadu
Pesisir Ibukota Negara (PTPIN)/NCICD yang merupakan
kebijakan Pemerintah Pusat namun berada pada ruang laut
Provinsi DKI Jakarta.
Potensi
Berpotensi disharmoni dengan UU Nomor 26 Tahun 2007
disharmoni
tentang Penataan Ruang jo. PP Nomor 15 Tahun 2010
(aspek
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
kewenangan) Ketentuan Pasal 361 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa
Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan
perbatasanmeliputi seluruh kewenangan tentang
pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai wilayah negara. Selain kewenangan tersebut,
Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk:
a. penetapan rencana detail tata ruang;

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

- Perlu diiintegrasikan antara
ketentuan Pasal 361 UU
Nomor 23 Tahun 2014
dengan UU Nomor 26 Tahun
2007 melalui Penetapan PP
tersendiri sebagai
pelaksanaan Pasal 361 UU
Nomor 23 Tahun 2014, atau
melakukan Perubahan PP
Nomor 15 Tahun 2010.
- Dalam PP tersebut diatur
terkait Norma, Standar,
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS
b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan
c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan.
Sementara itu, menurut UU Nomor 23 Tahun 2007 jo. PP
Nomor 15 Tahun 2010, tidak dikenal RDTR yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat, namun diatur bahwa RDTR
merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah
(RTRW) Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh
pemerintahan daerah.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Prosedur, dan Ketentuan
terkait penetapan RDTR di
Kawasan Perbatasan, serta
diatur pula bentuk peraturan
penetapan RDTR tersebut,
apakah dengan Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri
ATR, atau bentuk peraturan
lain.
- Disamping itu, dalam rangka
pembagian kewenangan izin
pemanfaatan ruang, perlu
pula dibentuk PP guna
melaksanakan Pasal 361 UU
Nomor 23 Tahun 2014 guna
pembagian kewenangan
tersebut, yang mana menjadi
kewenangan pemerintah
pusat dan yang mana
menjadi kewenangan
pemerintah daerah.
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24. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Dasar Hukum: Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Jumlah Pasal: 118 pasal
Status pasal: Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30, (sepanjang tdk dimaknai adanya pengecualian kpd petani kecil), Pasal 42
(secara bersyarat), Pasal 55 (sepanjang tidak dimaknai termasuk anggt kesatuan MHA) dibatalkan oleh MK No. 138/PUU-XIII/2015.
Rekomendasi : UU ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
Pasal 2
Kejelasan
Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Diintegrasikan ke dalam Bab
1.
Rumusan
tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c
Ketentuan Umum
dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
2.

Pasal 3

Kejelasan
Rumusan

Penyebutan tujuan Perkebunan tidak diperlukan, karena tidak akan Diintegrasikan ke dalam Bab
operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan Perkebunan
Ketentuan Umum
dapat dituangkan dalam penjelasan umum dalam lampiran undangundang dan dalam naskah akademiknya. Jika ketetentuan mengenai
tujuan ini dibutuhkan dalam suatu PUU, maka dirumuskan dalam
salah satu butir pasal tentang ketentuan umum (baca petunjuk no.
98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

3.

Pasal 4

Kejelasan
Rumusan

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

Diintegrasikan ke dalam Bab
Ketentuan Umum

4.

Pasal 8

Kejelasan

Ketentuan dalam pasal 8 ini sudah tercermin dalam pasal 7 ayat (1),
penambahan dalam pasal 8 tidak perlu di lakukan karena hanya

Cabut
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NO.

5.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
Pasal 12

DIMENSI

ANALISIS

Rumusan

pengulangan saja

Kesesuaian
Materi
Muatan
dengan
Asas
Materiil

Ketentuan “Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha
Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah
dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk
memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan
imbalannya”, tidak memberikan pilihan lain selain menyetujui.
Pelru diberikan alternative putusan yang boleh diambil oleh
masyarakat adat, dengan syarat-syarat tertentu.

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Ubah

Kata “imbalan” perlu ditinjau ulang, karena dapat membuka
peluang bagi penyelundupan hukum dan penyalahgunaan
kewenangan.
6.

Pasal 18

Kesesuaian
Materi
Muatan
dengan
Asas
Materiil

Sanksi adminsitratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan
pasal yang dikenai sanksi.
Petunjuk No. 64 Lampiran II UU No. 12/2011:
“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi
keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi
satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi
administratif atau sanksi keperdataan”.
Petunjuk No. 65:
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau
keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif
atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

7.

Pasal 26

Kesesuaian
Materi
Muatan
dengan
Asas
Materiil

8.

Pasal 27

Kesesuaian
Materi
Muatan
dengan
Asas
Materiil

9.

Pasal 29

Kesesuaian
Materi
Muatan
dengan
Asas

ANALISIS
bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan
ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi
perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.”
Ketentuan ini merupakan gerbang awal yang membuka peluang
bagi introduksi benih dari luar negeri, sangat rentan pada pemodal
asing yang berorientasi keuntungan, sehingga sangat lemah pada
pemenuhan Asas Kebangsaan. Jika pekebun membeli benih impor
akan memberatkan dari segi biaya. Oleh karenanya ketentuan ini
perlu direvisi untuk memperkuat Asas Kebangsaan.
Catatan:
Ketentuan ini idem dengan pasal 8 UU No. 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman.
Sepanjang tidak dimaknai ada pengecualian terhadap petani kecil,
pasal ini dibatalkan oleh MK No. 138/PUU-XIII/2015.

- Sepanjang tidak dimaknai ada pengecualian terhadap petani kecil,
pasal ini dibatalkan oleh MK No. 138/PUU-XIII/2015.
- Sebagaiman putusan MK No. No. 99/PUU-X/2012 terhadap Pasal
9 dan 12 UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman,
bahwa seharusnya pelaku usaha tanaman perkebunan tidak
disamakan perlakuannya dengan pembudidaya tanaman berskala

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Ubah

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

Materiil

10.

Pasal 30

11.

Pasal 42

12.

Pasal 55

kecil. sehingga ketentuan ini memerlukan aturan tambahan yang
memberikan keberpihakan kepada pelaku usaha perorangan dan
usaha dalam bentuk korporasi.
Kesesuaian - Sepanjang tidak dimaknai ada pengecualian terhadap petani kecil,
Materi
pasal ini dibatalkan oleh MK No. 138/PUU-XIII/2015.
Muatan
- Sebagaiman putusan MK No. No. 99/PUU-X/2012 terhadap Pasal
dengan
9 dan 12 UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman,
Asas
bahwa seharusnya pelaku usaha tanaman perkebunan tidak
Materiil
disamakan perlakuannya dengan pembudidaya tanaman berskala
kecil. sehingga ketentuan ini memerlukan aturan tambahan yang
memberikan keberpihakan kepada pelaku usaha perorangan dan
usaha dalam bentuk korporasi.
Kesesuaian Pasal ini dibatalkan oleh MK No. 138/PUU-XIII/2015, secara
Materi
bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin” tidak
Muatan
dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”.
dengan
Asas
Materiil

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Kesesuaian
Materi
Muatan
dengan
Asas

Pasal ini dibatalkan oleh MK No. 138/PUU-XIII/2015, sepanjang
frasa :setiap orang secara tidak sah” tidak dimaknai tidak termasuk
anggota masyarakat hukum adat yang telah memenuhi syarat sbgm
dimaksud putusan MK N0. 31/PUU-V/2007.

Ubah

Ubah

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

Materiil
13.

Pasal 107

Kesesuaian
Materi
Muatan
dengan
Asas
Materiil

Makna pasal ini pada prinsipnya menghidupkan kembali pasal 21 jo
47 UU 18/2004 yang sudah dibatalkan MK. Karena seharusnya
masalah sengketa lahan perkebunan adalah ranah masalah hukum
perdata.

Ubah

14.

Pasal 113

Kesesuaian
Materi
Muatan
dengan
Asas
Materiil

Ketentuan mengenai tanggungjawab korporasi tidak memberikan
pedoman yang lengkap, sedangkan KUHP tidak menganut sistem
tanggungjawab korporasi (hanya tanggung jawab "orang"). Oleh
karenanya, dalam ketentuan di luar KUHP yang mengatur
mengenai tanggungjawab "korporasi" hendaknya juga mengatur
bagaimana pedoman penerapannya, misalnya:

Ubah

- kapan korporasi dapat dipertanggung jawabkan (kapan
korporasi dikatakan melakukan tindak pidana);
- kapan pengurus korporasi dapat dipertangung jawabkan (kapan
pengurus dinyatakan telah melakukan tindak pidana);
- kapan penghapusan penuntutan atau pidana bagi korporasi;
dsb.
Ketentuan yang tidak utuh/lengkap (incomplete or partial set of
tools) ini menyebabkan aparat penegak hukum mengalami
kesulitan pada tahap penerapan dan eksekusinya di lapangan.
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25.

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pemberian Tanah dan Ganti Kerugian
Terdiri dari 21 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : PP ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1.
Pasal 19
Kejelasan
Sesuai pada Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 bahwa Peraturan
Ubah
Rumusan
Pemerintah tidak dapat mencantumkan ketentutan pidana pada
pengaturan pasal-pasalnya.

26. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
Terdiri dari 64 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : PP ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1. Bab
VI Kejelasan Penyebutan Bab tersendiri mengenai ketentuan lain-lain tidak
Ubah
ketentuan lain- Rumusan diperlukan, cukup dimasukkan kedalam 1 pasal dalam materi pokok
lain
yang diatur dalam PP ini (lihat lampiran II UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai
Sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
pada bagian batang Tubuh)
2. Pasal 5
Kesesuaian Perlu ada perubahan mengenai batas minimum dan batas
Ubah
dengan
maksimum pemberian hak guna usaha , karena sudah tidak sesuai
Asas
lagi dengan kondisi saat ini. Agar sesuai dengan asas Keadilan.
Materiil
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NO.
3.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
Pasal 8

4.

Pasal 15

DIMENSI

ANALISIS

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

Perlu dikaji kembali terkait dengan jangka waktu hak guna usaha,
karena jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi 25 tahun
itu sangat lama sekali, kesmepatan untuk masayarakat lain
menggunakan lahan tersebut menjadi terhambat, agar sesuai
dengan asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Perlu di atur kebijakan agar hak guna usaha tidak dibolehkan
dijadikan jaminan hutang. Agar sesuai dengan asas Keadilan.

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

27. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Terdiri dari 31 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : PP ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
DIANALISIS
1.
Dasar Hukum Ketepatan PP ini melaksanaan Pasal 16 UU No. 24 Tahun 2004 tentang
PP
jenis PP
Penataan Ruang, yang berbunyi:
“Ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata
guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam
lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, diatur
dengan Peraturan Pemerintah”. UU ini sudah dicabut dan diganti
dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 33
pada UU 26/2007 diamanatkan agar Penatagunaan tanah,

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Ubah

Ubah

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Perlu segera ditetapkan PP
tentang Penatagunaan tanah,
penatagunaan air dan
penatagunaan udara.
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NO.

2.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

Pasal 2

DIMENSI

-

-

3.

Pasal 3

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber
daya alam lainnya diatur dengan PP.
Kemudian Pasal 78 (ketentuan Penutup) memerintahkan agar
PP yang diamanatkan UU ini diselesaikan paling lambat 2 tahun
sejak diundangkan, yaitu pada tahun 2006. Namun PP tentang
Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan
penatagunaan sumber daya alam lainnya hingga saat ini belum
dibentuk.
Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi
cabut
pengaturan. penormaan asas dimaksudkan untuk tujuan tertentu,
misalnya untuk mengatur pengecualian/penyimpangan dari asas di
luar asas2 materiil umum (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6
(1) UU No.12 Tahun 2011 atau asas-asas khusus (sbmn dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) No.12 Tahun 2011.
Sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c
dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab cukup elaborasi asas
yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I
Ketentuan Umum.
Tujuan dasar dari penatagunaan tanah sepatutnya terdapat
cabut
didalam penjelasan umum undang-undang maupun naskah
akademik. Kalaupun tetap disebutkan, seharusnya disebutkan di
dalam salah satu butir pasal 1 tentang ketentuan umum.
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
Terdiri dari 88 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : PP ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1. Pasal 4
Kejelelasan Ayat (3) berbunyi bahwa “Pengembangan dan pengelolaan sistem Ubah
Rumusan
irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di
seluruh daerah irigasi”.
Perlu dicantumkan kata “wajib” sebagai operator norma, sehingga
bunyinya menjadi: “Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan di seluruh
daerah irigasi”.
Perlu ditambahkan kata “wajib” sebagai operator norma tersebut.
Sehingga norma ini memiliki konsekuensi jika tidak tercapai
tujuannya.
29.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Terdiri dari 20 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : PP in perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
Pasal 1
Kejelasan - Menurut KBBI penertiban adalah proses atau cara atau perbuatan
Ubah dengan menambahkan
1.
Rumusan
penertiban. Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu
definisi mengenai apa yang
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

-

-

-

-

2.

Pasal 7

ANALISIS
mendatangkan hasil dan manfaat.
Dalam Lampiran II UU Pembentukan PUU, petunjuk No, 103
mengatakan bahwa apabila rumusan definisi dari suatu PUU
dirumuskan kembali dalam PUU yang akan dibentuk, maka
rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi
dalam PUU yang telah berlaku.
Dalam ketentuan umum PP ini tidak merumuskan definisi
penertiban dan pendayagunaan dan juga tidak mendefinisikan
tanah terlantar
Sementara, dalam PP sebelumnya (PP 36/1998) definisi tanah
terlantar diatur dalam Pasal 1 angka 5, dikatakan bahwa tanah
terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak
atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah
memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum
memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Berdasarkan hal tersebut, seharusnya agar suatu PUU tersebut
jelas dan tidak ambigu, maka judul harus didefinisikan dalam
ketentuan umum. Jika terdapat definisi pada PUU sebelumnya,
maka harus merujuk ke PUU tersebut.
Penelitian dalam melakukan kegiatan identifikasi dan penelitian
harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam :

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
dimaksud dengan tanah
terlantar.

a. melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis;
b. mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

c.
d.
e.
f.

-

lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan,
termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan
pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain
yang terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain yang
terkait tersebut harus memberi keterangan atau
g. menyampaikan data yang diperlukan;
h. melaksanakan pemeriksaan fisik;
i. melaksanakan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan
j. tanah pada peta pertanahan;
k. membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar;
l. menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian;
m. melaksanakan sidang Panitia; dan
n. membuat Berita Acara.
Untuk memenuhi prinsip kehati-hatian masalah teknis tersebut,
diperlukan aturan lebih lanjut yang standar.
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapandan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Terdiri dari 51 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : PP ini perlu diubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1.
Pasal 2
Kejelasan
Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir pada pasal Ubah
Rumusan
1 tentang ketentuan umum.
2.

Pasal 3

Kejelasan
Rumusan

Tujuan Perkebunan dapat dituangkan dalam penjelasan umum
dalam lampiran undang-undang dan dalam naskah akademiknya.
Jika ketetentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu
PUU, maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal 1 tentang
ketentuan umum (baca petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan).

Ubah

3.

Pasal 8

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

Pasal 8 ayat (1) tidak secara spesifik menyebutkan mengenai
maksud dari hamparan lahan dengan luasan tertentu, dan pada
ayat (2) juga tidak menyebutkan secara detil tentang pengertian
dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian masyarakat
setempat yang seperti apa unsur memenuhi tersebut.

Ubah

Kurang memenuhi prinsip kehati-hatian.
4.

Pasal 9

Kesesuaian
dengan
Asas

Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
masih belum dibuat oleh pemerintah perlu adanya aturan lebih
lanjut mengenai rencana perlindungan lahan pertanian pangan

Ubah
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI
Materiil

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

berkelanjutan.
Kurang memenuhi prinsip keahti-hatian.

5.

Pasal 20

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

Pasal ini telah menyebutkan bahwa lahan pertanian pangan
berkelanjutan yang berada di daerah kabupaten/kota berada
dikawasan pedesaan dan kawasan perkotaan di wilayah
kabupaten/kota namun tidak terlalu jelas dan di jelaskan secara
pasti wilayah yang seperti apa.

Ubah

6.

Pasal 45

Kesesuaian
dengan
Asas
Materiil

Penggantian lahan akibat adanya alih fungsi lahan pertanian dalam
pasal 45 ayat (2) huruf b dilaksanakan maksimal 24 bulan,
ketentuan paling lama 24 bulan tersebut dirasakan sangat
merugikan bagi masyarakat karena terlalau lama. Maka pasal 45
ayat (2) huruf b perlu di revisi.

Ubah

Untuk memenuhi prinsip keadilan, dan kahati-hatian, maka
sebaiknya pada masa tenggang 24 bulan tersebut, diberikan
penggantian yang sewajarnya, agar masyarakat tidak kehilangan
pendapatannya dari hasil lahan pertanian yang dialihfungsikan
tersebut.
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31. PP Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Terdiri dari 50 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : PP ini perlu di integrasikan denganPP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1.
- Politik
Ketepatan PP ini merupakan delegasi dari Pasal 43 UU Nomor 41 Tahun Materi muatan yang diatur
Hukum PP
jenis PUU
2009tentang
Perlindungan
Lahan
Pertanian
Pangan sudah tepat dituangkan
- Dasar
Berkelanjutan, yang menyatakan perlu menetapkan Peraturan dalam jenis PP, namun untuk
Hukum PP
Pemerintah tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian alasan simplifikasi regulasi,
Pangan Berkelanjutan.
PP dapat direkomendasikan
untuk diintegrasikan dengan
PP No. 30 Tahun 2012
tentang Pembiayaan Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan, yang pada
dasarnya sama-sama
mengatur mengenai
pembiayaan lahan pertanian
pangan berkelanjutan.
2.

Pasal 1

Kejelasan Rumusan
-

Insentif, menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang,
barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan
gairah kerja.
Perlindungan menurut KBBI adalah tempat berlindung, hal
(perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.
Dalam Lampiran II UU Pembentukan PUU, petunjuk No, 103

Ubah

170

NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

-

-

-

-

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

mengatakan bahwa apabila rumusan definisi dari suatu PUU
dirumuskan kembali dalam PUU yang akan dibentuk, maka
rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi
dalam PUU yang telah berlaku.
Definisi insentif dalam kaitannya dengan PP ini, insentif adalah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, bahwa insentif
adalah pemberian penghargaan kepada petani yang
mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian
pangan berkelanjutan.
Definisi Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan merujuk
pada Pasal 1 angka 5 UU No 41 Tahun 2009, Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam
merencanakan dan menetapkan, mengembangkan,
memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi
lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian insentif pada PP
No.12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Pertanian
Pangan Berkelanjutan adalah dalam konteks insentif untuk petani
yang tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan.
Dalam UU PLP2B terkait insentif tidak didefinisikan secara khusus
dalam 1 ayat, tapi dalam pasal 37 diatur mengenai insentif,
namun dalam penjelasan dikatakan cukup jelas. Namun dalam
penjelasan-penjelasan berikutnya hanya dikatakan bahwa insentif
dapat diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi petani tersebut.
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NO.
3.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
Pasal 2

DIMENSI
Kejelasan Rumusan
-

ANALISIS
Penyebutan tujuan pemberian insentif tidak diperlukan, karena
tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan
dapat dituangkan dalam ketentuan umum atau dalam Naskah
Akademiknya.
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan
pemberian insentif diubah dan dimasukkan dalam Bab I
Ketentuan Umum atau tercermin dalam Naskah Akademik

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
Ubah

32. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Terdiri dari 46 Pasal
Status Pasal : Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : PP ini tetap di pertahankan, hanya perlu disesuaikan saja dengan UU No. 12 tahun2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1. Pasal 1
Kejelasan
- Sistem menurut KBBI adalah perangkat unsur yang secara
Ubah
Rumusan
teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
- Informasi menurut KBBI adalah pemberitahuan, kabar atau
berita tentang sesuatu
- Dalam Lampiran II UU Pembentukan PUU, petunjuk No, 103
mengatakan bahwa apabila rumusan definisi dari suatu PUU
dirumuskan kembali dalam PUU yang akan dibentuk, maka
rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan
definisi dalam PUU yang telah berlaku.
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NO.

2.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

Pasal 2

DIMENSI

Kejelasan
Rumusan

ANALISIS

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

- Merujuk pada pasal 1 angka 1,
Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi
penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan,
pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk
Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain,
serta penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Dalam UU PLP2B tidak mendefiniskan sistem informasi lahan
pertanian pangan berkelanjutan, namun pengaturan terkait
sistem informasi diatur dalam BAB X, pasal 58 sampai dengan
pasal 60.
- Penyebutan tujuan sistem informasi lahan pertanian pangan
Ubah
berkelanjutan tidak diperlukan, karena tidak akan operasional
(tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan
dalam ketentuan umum atau dalam Naskah Akademiknya.
- Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan
sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
diubah dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau
tercermin dalam Naskah Akademik
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33. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Terdiri dari 39 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : PP ini perlu di integrasikan dengan PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1.
- Politik
Keteparan - PP ini merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 66 ayat (3) Materi muatan yang diatur
Hukum PP
jenis PUU
Undang-Undang Nomo 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan sudah tepat dituangkan
- Dasar
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu menetapkan dalam jenis PP, namun
Hukum PP
Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Perlindungan untuk alasan simplifikasi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
regulasi, PP dapat
- Pasal 66 mengatur tentang pembiayaan perlindungan lahan direkomendasikan untuk
pertanian pangan berkelanjutan.
diintegrasikan dengan PP
No. 12 Tahun 2012 tentang
Insentif Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan,
yang pada dasarnya samasama mengatur mengenai
pembiayaan lahan
pertanian pangan
berkelanjutan.
2.
Pasal 1
Kejelasan
- Menurut KBBI pembiayaan adalah uang yang dikeluarkan
Rumusan
untuk mengadakan (mendirikan, melakukan) sesuatu
(ongkos, belanja, pengeluaran)
- Dalam Lampiran II UU Pembentukan PUU, petunjuk No, 103
mengatakan bahwa apabila rumusan definisi dari suatu PUU
dirumuskan kembali dalam PUU yang akan dibentuk, maka
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NO.

BAGIAN YANG
DIANALISIS

DIMENSI

ANALISIS

-

-

3.

Pasal 2

Kejelasan
Rumusan

-

-

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)

rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan
definisi dalam PUU yang telah berlaku.
Merujuk pada Pasal 1 angka 2, Pembiayaan Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah suatu
pendanaan dalam rangka melindungi Lahan pertanian
Pangan Berkelanjutan.
Dalam UU PLP2B tidak mendefinisikan pembiayaan lahan
pertanian pangan berkelanjutan, namun pengaturan terkait
sistem informasi diatur dalam BAB XII, Pasal 66.
Penyebutan tujuan pembiayaan lahan pertanian pangan
berkelanjutan tidak diperlukan, karena tidak akan
operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat
dituangkan dalam ketentuan umum atau dalam Naskah
Akademiknya.
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan
pembiayan lahan pertanian pangan berkelanjutan diubah
dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau
tercermin dalam Naskah Akademik
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34. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
Terdiri dari 90 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : PP ini tetap di pertahankan, hanya perlu disesuaikan saja dengan UU No. 12 tahun2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1. Pasal 2
Kejelasan
Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu butir pada pasal ubah
Rumusan
1 tentang ketentuan umum
35. Perpres No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
Terdiri dari 126 pasal
Status pasal :
- Terdapat penambahan norma pada pasal 12 ditambah menjadi 2 (dua) ayat, perubahan norma pada pasal 121 berdsarkan
Perpres No. 40 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Terdapat perubahan norma pada pasal 63, pasal 76, penambahan pasal sisipan yaitu pasal 123A berdasakan Perpres No. 99
Tahun 2014 tentang perubahan kedua Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Terdapat perubahan norma pada pasal 1, penambahan pasal sisipan yaitu pasal 117A, pasal 123B berdasarkan Perpres No
30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Terdapat perubahan ada pasal 1, pasal 8 ayat (2), pasal 11 ayat (2), pasal 14 ayat (2), pasal 39, pasal 41, pasal 46, pasal 47,
penambahan 1 (satu) ayat pada pasal 49 yakni ayat (4), perubahan norma pada pasal 50, penambahan 1 (satu) ayat pada
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pasal 51 yakni ayat (3), perubahan ayat (1) pasal 54, ayat (1) pasal 60, ayat (2) pasal 69, penambahan sisipan ayat yaitu ayat (2a)
pada pasal 76, perubahan ayat (1) pasal 112, penambahan 3 (tiga) ayat pada pasal 121, disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IXA
Rekomendasi : Perpres ini perlu di ubah
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1. Pasal 23 ayat Kesesuaian Makna kata “menguasai dengan itikad baik” dan “memperoleh
Ubah
(1)
dengan
dengan cara tidak melanggar ketentuan PUU” ini tidak jelas
Asas
maksudnya apa dan apakah menguasai sesuatu barang yang
Materiil
bukan merupakan haknya dapat dikatakan mempunyai itikad baik,
demikian juga dengan menguasai yang bukan haknya bukankah
melanggar ketentuan PUU. Ketentuan dalam pasal ini akan
menjadi alasan seseorang untuk menguasai tanah negara untuk
kepentingan sendiri dengan alasan adanya itikad baik dan tidak
melanggar ketentuan PUU. Ketentuan pasal perlu di ubah karena
sangat tidak sesuai dengan asas keadilan dan asas kesamaan
dalam hukum dan pemerintahan
2. Pasal 63
Kesesuiaan Dalam hal ini pasal 63 tidak adanya keterangan/diaturnya
Ubah
dengan
mengenai dasar dalam menentukan besaran harga tanah secara
asas
jelas, hal ini dapat menjadi salah satu celah besar dalam
materiil
melakukan penindasan terhadap masyarakat. Ketentuan dalam
pasal ini bertentangan dengan asas keadilan
3. Pasal 73
Kesesuiaan ada celah unsur pemaksaan dan bukan atas dasar kesepakatan
ubah
dengan
dimana sudah disebutkan di pasal pertama. Syarat waktu
asas
mengajukan keberatan hanya sebagai "tameng" untuk
materiil
menyembunyikan hal tersebut. Ketentuan ini tidak sesuai dengan
asas keadilan
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NO.
4.

BAGIAN YANG
DIANALISIS
Pasal 74

DIMENSI

ANALISIS

Kesesuaian
dengan
asas
materiil

Pemberian dalam bentuk saham ini bagaimana proses
pelaksanaannya dan hitungannya juga tidak jelas, peru ada
kejelasan mengenai bentuk pemberian saham tersebut dan
apakah BUMN yang akan dilepas sahammnya mau, hal-hal seperti
ini perlu dipertimbangkan.
Pemberian ganti rugi atas obyek pengadaan tanah diberikan
langsung kepada pihak yang berhak. Apabila pihak yang berhak
menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berdasarkan
musyawarah atau putusan pengadilan ganti kerugian dititipkan di
pengadilan negeri setempat. Hal ini mencerminkan ada unsur
paksaan dari pihak yang berkepentingan sehingga pihak yang
berhak mau melepaskan tanahnya.
Aspek lain yang sangat penting adalah kompensasi terhadap
kerugian-kerugian pemilik tanah akibat kehilangan tanah dan
aspek-aspek ekonomi dan non ekonomi terkait tanah yang ikut
hilang akibat pengambilalihan tanah oleh pemerintah tidak
dijelaskan dalam UU ini. Seharusnya pemberian ganti kerugian
harus benar-benar mengutamakan asas keadilan dalam
pelaksanaanya.
Pasal ini tidak menjelaskan secara detil jenis insentif perpajakan
yang bagaimana yang akan diberikan dan bagaimana proses
pelaksanaan pemberian insentif tersebut. Ketentuan dalam pasal
ini bertentangan dengan asas keadilan, ketertiban dan kepastian
hukum

5.

Pasal 86

Kesesuaian
dengan
asas
materiil

6.

Pasal 112

Kesesuaian
dengan
asas
materiil

REKOMENDASI
(TETAP/UBAH/CABUT)
ubah

ubah

ubah

178

36. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Terdiri dari 27 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : Perpres ini tetap dipertahankan hanya disesuaikan saja dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
NO. BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
1. Pasal 6
Kejelasan
Pasal ini berbunyi: “Susunan organisasi dan tata kerja Ubah
Rumusan
Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
PUU yang dimaksud seharusnya sudah disebutkan apa
jenis dan hierarki. Susunan orta suatu K/L diatur oleh
Peraturan Menteri, maka harus disebutkan “Susunan
organisasi dan tata kerja Badan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri.”
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37. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
Terdiri dari 7 Pasal
Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
Rekomendasi : Perpres ini tetap dipertahankan hanya disesuaikan saja dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
NO.
BAGIAN YANG
DIMENSI
ANALISIS
REKOMENDASI
DIANALISIS
(TETAP/UBAH/CABUT)
Pasal 2
Kejelasan
- Pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa “RPJM Nasional
Ubah
1.
Rumusan
dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi
dalam pelaksanaan pembangunan nasional.”
- Kata “dapat” pada bunyi pasal tersebut membuatnya
menjadi kurang tegas. Sebaiknya kata “dapat”
dihilangkan atau diganti dengan kata “harus”
sehingga memiliki nilai ketegasan sesuai dengan
tujuan disusunnya Perpres ini.
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