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MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

T

ujuh puluh tiga tahun masa kemerdekaan
Indonesia merupakan warisan tidak ternilai
bagi para pejuang bangsa. Sebagai sebuah
bangsa yang merdeka dan berdaulat maka
kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa
untuk tetap melanjutkan perjuangan dalam bentuk
pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali
pembangunan di bidang Hukum. Kontribusi arah
kebijakan maupun strategi pembangunan bidang
hukum bersifat tidak langsung, namun sangat
menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses
pembangunan, oleh sebab itu pembangunan hukum sebagai salah satu
katalisator pembangunan bangsa perlu ditopang dengan sistem hukum nasional
yang mantap dengan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Visi pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya
sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum
termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat
yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka
mewujudkan Negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil
dan demokratis. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan
hukum adalah terwujudnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan
pada tingkat pusat dan daerah yang bermuara pada terciptanya hukum nasional
yang adil, oleh karenanya muatan yang terkandung dalam peraturan perundangundangan harus sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan
dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang
efektif di masyarakat.

Dampak globalisasi merupakan kompetisi alami yang tidak mungkin dapat
dihindari oleh sebuah bangsa, namun yang terpenting adalah kemampuan
bangsa untuk tetap berdaulat di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Bagi
Indonesia, pengaruh globalisasi menuntut sistem hukum nasional untuk dapat
beradaptasi dengan berbagai perkembangan hukum di dunia. Hal ini sekaligus
juga menghadapkan Indonesia pada berbagai penuntasan permasalahan hukum
yang bersifat mendesak untuk diselesaikan. Perubahan-perubahan yang bersifat
dinamis yang terjadi dalam dunia global, nasional, maupun lokal bergerak cepat
setiap saat yang membuat Indonesia juga berusaha untuk mengadopsi beberapa
prinsip yang dipraktikkan oleh negara-negara lain.
Salah satu strategi dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang mampu
beradaptasi adalah dengan melakukan penataan regulasi. Penataan regulasi
ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk melalui
evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, hal ini penting
dilakukan mengingat masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang
saling tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak taat asas, tidak
efektif, dan memberikan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai
Pancasila. Melalui mekanisme analisis dan evaluasi terhadap seluruh peraturan
perundang-undangan diharapkan mampu mendorong terjadinya proses
reformasi regulasi sehingga peraturan perundang-undangan akan dapat
beradaptasi di tengah-tengah pengaruh global guna mengatasi segala
permasalahan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Upaya penataan regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan
HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional hanya merupakan langkah awal
yang tetap membutuhkan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga lain, karena
pemanfaatan hasil analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundangundangan menjadi tidak bermakna bilamana tidak ada komitmen bersama untuk
menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil dari analisis dan evaluasi yang telah
dilakukan. Oleh sebab itu Saya mengajak seluruh Kementerian/Lembaga untuk
saling berkoordinasi dan berkomunikasi di dalam memanfaatkan hasil analisis
dan evaluasi hukum yang telah kami lakukan, sebagai komitmen bersama kita
untuk mewujudkan sistem hukum nasional ke arah yang lebih baik.
Jakarta, 4 Desember 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
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D

alam rangka penataan regulasi, Badan
Pembinaan Hukum Nasional telah
melakukan analisis dan evaluasi hukum
terhadap beberapa ratus peraturan perundangundangan (PUU). Upaya penataan regulasi ini
dilakukan karena saat ini di Indonesia masih
dihadapkan pada kondisi PUU yang problematik
baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Dari sisi
kuantitas masih cenderung bertambah hingga
menimbulkan hiper-regulasi, sedangkan dari sisi
kualitas masih terdapat PUU yang saling tumpang tindih, disharmonis,
kontradiktif, multitafsir, tidak taat asas, tidak efektif, dan memberikan beban
biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan
Agenda Reformasi Hukum Jilid II yang diamanatkan Presiden Jokowi dimana
salah satunya adalah Penataan Regulasi.
Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional,
Badan Pembinaan Nasional diberikan mandat melalui Permenkumham Nomor
29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan
HAM, untuk melaksanakan salah satu fungsi yaitu melakukan Analisis dan
Evaluasi Hukum Nasional. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional telah
melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dalam hal ini peraturan
perundang-undangan sejak Tahun 2016. Analisis dan evaluasi terhadap
peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki
materi hukum yang ada (existing), tetapi juga untuk perbaikan terhadap sistem
hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum,
dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Melalui metode
penilaian Lima Dimensi yang terdiri dari penilaian: ketepatan jenis peraturan
perundang-undangan; potensi disharmoni pengaturan; kejelasan rumusan;
penilaian kesesuaian norma dengan asas materi muatan; dan efektivitas
pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi hukum
telah menghasilkan rekomendasi bagi masing-masing PUU yang dievaluasi,
berupa rekomendasi perubahan, penggantian, pencabutan atau tindakan lain
dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaannya. Mekanisme evaluasi
hukum ini dapat dijadikan instrumen untuk mendeteksi permasalahanpermasalahan yang terdapat di dalam PUU tersebut.

Pada kurun waktu 3 (tiga) tahun ini, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
Nasional telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap 759 PUU dengan
rincian: tahun 2016 sebanyak 193 PUU; tahun 2017 sebanyak 295 PUU; dan
tahun 2018 sebanyak 271 PUU yang terbagi dalam 4 (empat) bidang yaitu: 1)
bidang politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan; (2) bidang ekonomi,
keuangan, industry, perdagangan dan infrastruktur; (3) bidang sumber daya
alam dan lingkungan hidup; (4) bidang sosial budaya. Rekomendasi yang
tertuang dalam buku ini merupakan bagian dari 759 PUU yang telah dievaluasi
tersebut, namun memiliki urgensitas yang cukup tinggi untuk segera
ditindaklanjuti. Rekomendasi dimaksud terdiri dari 102 Undang-Undang, 43
Peraturan Pemerintah, 13 Peraturan Presiden, dan 26 Peraturan Menteri atau
Kepala Lembaga.
Rekomendasi ini perlu kami informasikan kepada para pemangku kebijakan
yaitu Kementerian/Lembaga, sehingga diharapkan dapat menindaklanjuti
rekomendasi tersebut dalam rangka penataan Regulasi. Perlu disadari bahwa
penataan regulasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum
dan HAM semata, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Ke depannya, diharapkan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap semua peraturan
perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab sektornya masing masing
(self evaluation), yang apabila hal tersebut dilakukan, maka harapan terwujudnya
penataan regulasi yang lebih cepat dan komprehensif akan tercapai.
Jakarta, 4 Desember 2018
Plt. KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
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1. Kitab Hukum Acara Perdata dalam HIR, RBg dan RV
No.
Ketentuan
Analisis
1
Hukum Acara
Rumusan pasal-pasal dalam HIR, RBg dan RV yang
Perdata dalam berlaku sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku
HIR, RBg dan
saat ini, sudah tidak sesuai dengan sistematika
RV
penulisan
peraturan
perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. Begitu juga
dan penggunaan bahasa yang sudah tidak lagi sesuai
dengan UU 12/2011, selain itu ketentuan- ketentuan
ini sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan jaman sehingga banyak terjadi
kekosongan hukum acara. Akibatnya banyak
peraturan-peraturan dibawah UU yang materi
muatannya mengatur hukum acara yang seyogyanya
diatur dalam level UU.
Selain itu, bahwa peraturan-peraturan tersebut
digunakan berdasarkan terjemahan dari produk
kolonial, dimana hasil terjemahan tersebut bisa tidak
sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.
Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata), meskipun sebagai kodifikasi Hukum Perdata
Materiil, namun juga memuat Hukum Acara Perdata,
terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan
daluwarsa (Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993).
Selain itu, juga terdapat dalam beberapa pasal dalam
Buku I, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili
Perlu
memasukkan
ketentuan Hukum
Acara dalam BW
ke dalam unifikasi
UU tentang Acara
Perdata
yang

Rekomendasi
Perlu
unifikasi
satu UU tentang
Acara
Perdata
yang
terdapat
dalam HIR, RBg
dan
RV,
setidaknya yang
berdasarkan
existing condition
ditambah dengan
kemungkinan
diatur lain yang
karena
karakteristiknya
membutuhkan
kekhususan.

Instansi Terkait
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung

No.

Ketentuan

-2-

Analisis
(Pasal 17 sampai dengan Pasal 25), serta beberapa
Pasal Buku II dan Buku III (misalnya Pasal 533, Pasal
535, Pasal 1244, dan Pasal 1365).
WVK (Wetboek Van Koophandel) atau Kitab UndangUndang Hukum Dagang, meskipun juga sebagai
kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun
didalamnya ada beberapa Pasal yang memuat
ketentuan Hukum Acara Perdata (misalnya Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 32, Pasal
255, Pasal 258, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, dan
Pasal 275).
Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini memuat
ketentuan Hukum Acara Perdata tentang kekuatan
pembuktian tulisan-tulisan dibawah tangan dari
orang-orang Indonesia (Bumiputera) atau yang
dipersamakan dengan mereka. Pasal-Pasal ordonansi
ini diambil oper dalam menyusun Rechtsreglement
voor de Buitengewesten (RBg).
Perlu dirumuskan atau diformulasi bagaimana
menerjemahkan arti dari sederhana, cepat dan biaya
ringan ini dalam praktek beracara di pengadilan.
Prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan
ini menjadi prinsip yang dipegang oleh peradilan
sekarang ini, bahkan prinsip ini selalu disebutkan
pada peraturan perundang-undangan di bidang
Perlu Penerapan
prinsip peradilan
sederhana, cepat
dan biaya ringan
sebagaimana juga
tercantum dalam
Pasal
2
UU

Perlu
memasukkan
ketentuan Hukum
Acara dalam WVK
ke dalam unifikasi
UU tentang Acara
Perdata
yang
terdapat dalam
HIR, RBg dan RV

Rekomendasi
terdapat dalam
HIR, RBg dan RV

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

-3-

Analisis
kekuasaan kehakiman.
Sebagai contoh:
Dalam HIR proses dalam persidangan tidak diatur,
sehingga yang sering terjadi adalah improvisasi
sendiri. Dalam prakteknya proses persidangan ini bisa
menjadi berbelit-belit dan memakan waktu lama
dikarenakan memang ada pihak-pihak yang dengan
alasan tertentu seperti misalnya ada gugatan
rekonvensi dan advokatnya akan mengatakan bahwa
dalam gugatan tersebut belum replik, dsb.
Namun perlu dipertimbangkan, untuk membakukan
proses persidangan ini ke dalam suatu aturan tertulis.
Perlu mengatur proses dalam persidangan seperti
replik, dan duplik agar tidak berbelit-belit dan
memakan waktu lama.
Ketentuan mengenai pemanggilan pihak dalam
perkara perdata dapat ditemukan di ketentuan HIR.
Pemanggilan dilakukan oleh jurusita
yang
menyerahkan surat panggilan (exploit) beserta
salinan surat gugat itu kepada tergugat pribadi di
tempat tinggalnya Jika tidak diketahui tempat tinggal,
surat
panggilan/pemberitahuan kepada kepala
desa/bupati. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 390 ayat 1 HIR yang menyebutkan: “Tiap-tiap
surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini,
Perlu perubahan
ketentuan
mengenai
pemanggilan yang
memakan waktu
sangat lama dan
belum
mengakomodasi
perkembangan
teknologi

Rekomendasi
Kekuasaan
Kehakiman tahun
2009

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

-4-

Analisis
harus disampaikan pada orang yang bersangkutan
sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya
dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya
atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan
segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang
itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu
pernyataan menurut hukum.”
Yang melakukan pemanggilan/pemberitahuan adalah
juru sita sebagaimana diatur dalam Pasal 388 HIR
yang menyatakan bahwa: “Semua jurusita dan
suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan
dan pegawai umum Pemerintah mempunyai hak yang
sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan,
pemberitahuan dan semua surat jurusita yang lain,
juga menjalankan perintah hakim dan keputusankeputusan. Jika tidak ada orang yang demikian, maka
ketua majelis pengadilan, yang dalam daerah
hukumnya surat jurusita itu harus dijalankan, harus
menunjuk seorang yang cakap dan dapat dipercayai
untuk mengerjakannya.”
Pada prakteknya perihal pemanggilan para pihak
maupun saksi dalam perkara perdata tidaklah mudah.
Beberapa kendala yang dialami antara lain ketika
salah satu pihak tidak ditemukan tempat tinggalnya
atau berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang

Rekomendasi

Instansi Terkait

2.

Ketentuan

Analisis
menangani perkara termasuk ketika salah satu pihak
berada di luar wilayah Indonesia. Belum lagi jika pihak
yang dipanggil ternyata berada diluar negeri./lintas
negara.

-5-

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
No.
Ketentuan
Analisis
1.
- Nama
Dari segi politik hukum dengan merujuk pada dasar
mengingatnya (yaitu Pasal 33 UUD 1945), maka
UU ͒
sebenarnya UU ini memiliki jiwa yang sejalan dengan
- Politik
͒hukum Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu mencerminkan
jiwa sosilaisme Indonesia, pada sector pertanian
UU ͒
(tanah pertanian). Namu dari materi pokok yang
- Dasar
diatur, merujuk pada nama dan ketentuan normanya,
Hukum
bersifat teknis pelaksanaan. Sehingga lebih tepat
͒UU ͒
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.
Jika
dinilai
dari
segi
‘namanya’
maka
direkomendasikan untuk direvisi agar lebih
memperjelas sebagai cermin dari isinya, yaitu dengan
nama PUU tentang “Perjanjian Bagi Hasil

No.

Rekomendasi
Ubah

Rekomendasi

Instansi Terkait
- Kementerian
Pertanian
- Kementerian
Perdagangan
- Kementerian
Kordinator Bidang
Perekonomian
- Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Terkait

2

3

4

1.

2.

3.

No.

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 6 ayat 5,
pasal 7 ayat 1
dan 2

Ketentuan

-6-

1) Dapat dipidana dengan hukuman sebanyakbanyaknya Rp 10.000; 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
(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

Analisis
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
Pemberdayaan Petani.
Swatantra menurut kbbi adalah pemerintahan
sendiri, otonomi. Oleh karena itu sebaiknya norma
yang menyebutkan swatantra disesuaikan dengan
nomenklatur yang baru yaitu otonomi atau
pemerintahan sendiri.

Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian

- Kementerian
Pertanian
- Kementerian
Perdagangan
- Kementerian
ATR/BPN
- Kementerian
Pertanian
- Kementerian
Perdagangan
- Kejaksaan
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Kementerian
ATR/BPN

Instansi Terkait

4.

Pasal 15

Pasal 16

7

Pasal 6 ayat 5,
pasal 7 ayat 1
dan 2

Ketentuan

6

5

No.

sesuai

dengan

-7-

(1) Dapat dipidana dengan hukuman sebanyakbanyaknya Rp 10.000,-; 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 (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
Pertanian͒Menurut UU Momor 39 Tahun 2008

Peristilahan yang sudah tidak
perkembangan bahasa Indonesia.

Analisis
menteri muda pertanian sudah tidak sesuai dengan
UU Nomor 39 Tahun 2008.

Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Pertanian
- Kementerian
ATR/BPN

-

-

-

-

-

-

-

Instansi Terkait
Perdagangan
Kementerian
Pertanian
Kementerian
ATR/BPN
Kementerian
Pertanian
Kementerian
Perdagangan
Kejaksaan
Kementerian
Pertanian
Kementerian
Perdagangan
Kejaksaan
Kementerian
Hukum dan HAM
Kementerian
ATR/BPN

3.

Ketentuan

Analisis
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.

Rekomendasi

-8-

Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama
Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1
Semua isi
- UU ini perlu direvisi dengan memformulasikan Perlu dilakukan
pengaturan
ketentuan-ketentuan
yang
dengan
jelas perubahan
memberikan
perlindungan
kepada
individu/perseorangan/umat beragama (termasuk
penganut
kepercayaan),
karena
hukum
dimaksudkan bukan untuk melindungi agama,
melainkan melindungi individu/perseorangan/
umat beragama (termasuk penganut kepercayaan).
- UU yang di negara lain dikenal sebagai blasphemy
law, seharusnya hanya melarang penghinaan
terhadap agama, ternyata juga mengandung
pelarangan penafsiran agama yang dianggap
penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran suatu
agama.
- penodaan agama merupakan rezim hukum yang

No.

Instansi Terkait
Kementerian
Hukum dan HAM
Kementerian
Agama
Kementerian
Dalam Negeri
Kepolisian

Jo. Undang-Undang

Instansi Terkait

-9-

digunakan untuk menyelesaikan persoalanpersoalan kemasyarakatan dalam begitu banyak
konteks kasus. Hal itu menunjukkan bahwa dalil
penodaan
agama
mengandung
tingkat
subjektivitas dan elastisitas yang sangat tinggi,
karenanya bertentangan dengan asas legalitas
dalam konstruksi hukum positif, karena tidak
memberikan kepastian hukum.
- Tingginya subjektivitas dan elastisitas pasal-pasal
penodaan agama membuat penegakaan hukum
penodaan agama juga sulit untuk dilakukan oleh
pengadilan yang bersifat independen. Dalam
konteks ini, proses hukum penodaan agama akan
sangat diitentukan oleh tekanan massa. Tanpa
tekanan massa, kasus-kasus “penodaan agama”
banyak yang diselesaikan di luar mekanisme
peradilan, misalnya dengan permintaan maaf, atau
dalam kasus-kasus yang secara faktual diselesaikan
melalui mekanisme peradilan, pada akhirnya
diputus dengan vonis bebas. Bagi penegakan
hukum di negara hukum dan negara demokrasi,
pelibatan tekanan massa untuk mempengaruhi
proses peradilan jelaslah tindakan yang merusak
tertib hukum (law order) dan meruntuhkan
supremasi lembaga pengadilan sebagai mekanisme
puncak untuk mewujudkan tertib sosial (social

4.

- 10 -

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Politik Hukum
Sumber daya air merupakan SDA yang menguasai
UU
hajat hidup orang banyak. Mengingat pentingnya
persoalan perairan sebagai bagian dari amanat
Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka potensi
tentang pemanfaatan serta pengaturan air dan
sumber-sumber air perlu dikuasai oleh negara dan
pelaksanaan
kewenangannya
dilakukan
oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Materi
yang terdapat dalam UU ini sudah tepat jika
dimasukkan dalam UU.
Namun demikian, 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.
Pemberlakuan kembali UU ini merupakan hasil dari
Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA)
secara keseluruhan.
Jika meninjau Politik hukum dari UU No. 7 Tahun
2004 tentang SDA, maka arah pengaturan mengenai
hak guna air yang kurang memenuhi asas

order) dantertib politik (political order).

Rekomendasi
Perlu segera
diundangkan UU
pengairan atau
pengganti UU
7/2004 tentang
Sumber Daya Air
yang telah
dibatalkan oleh
MK
-

-

-

-

-

Instansi Terkait
Kementerian
PUPR
Kementerian
Pertanian
Kementerian
Kordinator
Bidang
Perekonomian
Kementerian
Hukum dan HAM
Sekretariat
Kabinet

5.

2

No.

Bab I
Pengertian

Ketentuan

- 11 -

Analisis
pengayoman, keadilan, kekeluargaan, dan keserasian,
keseimbangan dan keselarasan, maka hendaknya
menyusunan RUU yang akan menggantikan UU No. 7
Tahun 2004 lebih memperhatikan asas-asas tersebut,
di samping juga harmonisasinya dengan UU No. 37
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).
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 PerundangUndangan (lihat lampiran II UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan mengenai Sistematika teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan pada bagian batang
tubuh).
Pada umumnya teknis penulisan dan sistematika dari
UU ini sudah tidak sesuai dengan UU No.12 tahun
2000 tentang Pembentukan Peraturan PerundangPerlu segera
disusun UU baru
yang tenik
penulisannya
sesuai dengan
yang diatur dalam
UU 12/2011.

Rekomendasi

- Kementerian
PUPR
- Kementerian
Pertanian
- Kementerian
Kordinator
Bidang
Perekonomian
- Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Terkait

4

5

7.

8.

6

3

6.

No.

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 6

Ketentuan

Analisis

- 12 -

Dalam pasal 12 huruf b sebaiknya masyarakat dapat
diikutsertakan juga dalam bangunan-bangunan yang
ditujukan unutk kesejahteraan dan keselamatan
umum.
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.
Pasal mengenai sanksi pidana terhadap pelaanggaran
ini perlu dikaji ulang lagi karena sudah tidak sesuai

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

undangan.

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kejaksaan
- Kementerian

Kementerian PUPR

- Kementerian
PUPR
- Kementerian
Pertanian
- Kementerian
Kordinator
Bidang
Perekonomian
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Kementerian
Perhutanan
Kementerian PUPR

Instansi Terkait

5.

Ketentuan

Analisis
dengan perkembangan masyarakat.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
No.
Ketentuan
Analisis
1
Konsideran
Pada bagian Mengingat, UU ini merujuk pada
Mengingat
beberapa undang-undang, yaitu:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang
Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor
254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan
Pokok
Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomo
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
Sebagian besar ketentuan-ketentuan pada bagian

No.

Rekomendasi
Perlu diubah

Rekomendasi

Instansi Terkait
- Kementerian Luar
Negeri
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Kepolisian
- Kejaksaan

Instansi Terkait
Hukum dan HAM

6.
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Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1. a. Konsiderans 1. Mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
Cabut
Menimbang
(sebelum amandemen)
Diganti menjadi
b. Dasar
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di Peraturan
Hukum
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
Pelaksana
Mengingat
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan (Permen)
c. Penjelasan
tidak ada kecualinya.
Umum (arah 2. UU ini dicabut dengan alasan dari sisi
pengaturan/
pembentukan peraturan perundang-undangan
politik
materi muatan dalam UU Wajib Lapor
hukum)
Ketenagakerjaan ini tidak tepat dimasukkan ke
dalam bentuk UU tetapi dalam bentuk Peraturan
Menteri, dari segi substansi Undang-Undang ini
sebagian sudah diatur di dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan yaitu UU No 13 2003.

mengingat ini telah dicabut dan diganti dengan
undang-undang yang baru. Undang-Undang ini
memang sudah berlaku cukup lama yakni dari Tahun
1979. Karena ini menjadi relevan bagi UU Ekstradisi
untuk diperbaharui sesuai dengan perkembangan
kebutuhan zaman dan juga perkembangan yang
terjadi baik pada undang-undang lain yang menjadi
rujukannya.

Instansi Terkait
Kementerian
Ketenagakerjaan

Ketentuan
Pasal 4

Pasal 7

No.
2.

3.

- 15 -

Pada praktiknya implementasi wajib lapor
ketenagakerjaan tidak cukup berjalan dengan baik.
Perusahaan yang harus menyampaikan laporan

Analisis
Pasal 178 UU 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengawasan
ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab
Pemerintah (Pemda) Unit kerja pengawasan
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
178 pada pemerintah provinsi. Pada Pasal 179 ayat 1
diatur bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan
ketenagakerjaan kepada Menteri. Hal ini berpotensi
adanya benturan antara fungsi wajib lapor
ketenagakerjaan (UU Nomor 7 Tahun 1981 dengan
pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh
Pemda UU 13 Tahun 2003)
Wajib lapor ketenagakerjaan pada dasarnya sangat
bermanfaat bagi Pemerintah Daerah maupun
Kementerian Ketenagakerjaan, terutama untuk
menunjang
pengawasan
atas
perlindungan
tenagakerja, upah minimum dan hubungan industrial
lainnya. Sehingga prosedur ini dapat dipertahankan
tetapi perlu disederhanakan dan diefektifkan
pelaksanaannya
Ubah

Rekomendasi
ubah

Instansi Terkait

7.

Ketentuan

Analisis
ketenagakerjaan setiap tahun cenderung tidak
dilakukan dan tidak ada sanksi yang diberikan.
Mekanisme lapor ketenagakerjaan yang masih
bersifat manual dan tidak ada tindaklanjut dan
manfaat bagi wajib lapor menjadi dasar mengapa
implementasi dari wajib lapor ketenagakerjaan tidak
cukup berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya
pemerintah juga melakukan pengawasan secara
langsung kepada perusahaan-perusahaan di daerah.

- 16 -

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 1 angka
Telah terdapat Putusan
Mahkamah Konstitusi
10
perkara nomor 21/PUU-XII/2014, yang menjatuhkan
putusan terkait dengan kewenangan Pengadilan
Negeri untuk mengadili praperadilan terhadap
penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi maka
perlu merevisi terkait dengan definisi Praperadilan
dengan
memasukan
penetapan
tersangka,
penggeledahan, dan penyitaan sebagai bagian dari
objek Praperadilan.
2
Pasal 1
Kata “berdasarkan bukti permulaan” berdasarkan
angka14
Putusan
Mahkamah Konstitusi perkara nomor

No.

Instansi Terkait
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung
- Kepolisian
- Kejaksaan

- Kementerian
Hukum dan HAM

Perlu perubahan
Pasal 1 angka14

Instansi Terkait

Rekomendasi
Perlu perubahan
Pasal 1 angka 10

Rekomendasi

Ketentuan

Pasal 1 angka
21

No.

3
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Terkait dengan keberadaan lembaga “Cekal” yang
sering digunakan dalam proses penanganan suatu
tindak pidana dengan membatasi seseorang untuk
berpergian ke luar negeri. Perlu terdapat pengaturan
terkait dengan Cekal menjadi salah satu bentuk
penahanan dlm suatu negara (sejenis penahanan
kota) & diperhitungkan 1/8 dari masa penahanan. Hal
ini di dasari karena Cekal merupakan pembatasan
HAM & bisa dikompensasi dlm perhitungan
pemidanaan.
Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terkait dengan
definisi penahanan dengan memasukan unsur cekal
sebagai salah satu bentuk penahanan, dan perlu
untuk membentuk pengaturan cekal yang terkait
dengan tindak pidana

Analisis
21/PUU-XII/2014, harus dimaknai sebagai “minimal
dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Rekomendasi
dengan
melakukan revisi
terkait
dengan
frasa
“berdasarkan
bukti permulaan”
sesuai
dengan
Putusan
Mahkamah
Konstitusi.
Perlu perubahan
Pasal 1 angka 21
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung
- Kepolisian
- Kejaksaan

Instansi Terkait
- Mahkamah
Agung
- Kepolisian
- Kejaksaan

No.
4

Ketentuan
Pasal 1 angka
25
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Analisis
Oleh karena itu perlu dilakukan redefinisi frasa
“pengaduan” sehingga memungkinkan adanya
perdamaian yang diperoleh dari hasil mediasi penal,
dan hal memiliki konsekuensi terkait dengan
pengaturan “Pengaduan” yang terdapat dalam Pasal
5, 7, 102, 103, 106, 108 KUHAP, sehingga terdapat
ketentuan yang menunjukan bahwa pengaduan
dapat dicabut hingga diperiksanya korban di sidang
PN, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi MA No.
1600 K/Pid/2009 yang menyatakan bahwa
pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh korban
walaupun sudah tidak memenuhi syarat pasal 75
KUHP tetap diterima, dengan pertimbangan bahwa
walaupun perkara ini perkara pidana, namun
perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan
terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus
diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini
dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila
dilanjutkan. Atas pertimbangan tersebut Mahkamah
Agung menyatakan bahwa pencabutan pengaduan
tersebut dinyatakan sah sehingga penuntutan
terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.
Demikian juga perlunya pengaturan terhadap perkara
ringan, agar terbuka jalan untuk dilakukannya
perdamaian dengan pelapor, hal ini bertujuan sebagai

Rekomendasi
Perlu perubahan
Pasal 1 angka 25

Instansi Terkait
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung
- Kepolisian
- Kejaksaan

No.

Pasal 1 angka
26 dan 27

Ketentuan
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Analisis
bentuk Restoratif Justice dan menghindari over
kapasitas LP/Rutan.
Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi perkara
nomor Nomor 65/PUU-VIII/2010 terkait dengan
definisi saksi khususnya frasa “yang ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” berdasarkan
termasuk pula “orang yang dapat memberikan
keterangan dalam rangka penyidikan ,penuntutan,
dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
Circumstantial evidence (Dr.
Eva:
bukti
tidak
langsung) di luar negeri tidak dikenal pembedaan
antara alat bukti dan barang bukti dan yang dikenal
hanya “evidence”. Bukti tidak langsung ini pada
dasarnya akan banyak berkaitan pada banyak hal,
termasuk juga saksi. Pada frasa ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri dan ia alami sendiri dalam konteks saksi
tentu kita akan bingung menerjemahkannya,
batasannya seperti apa? Dan pemahaman tersebut
masih debateble dalam memahaminya di lapangan.
Oleh karena itu perlu dilakukan revisi atas definisi
saksi sehingga memiliki kejelasan kedudukan yang
dimaksud sebagai seorang saksi dan juga untuk
memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi
terkait yang dimaksud dengan Saksi.
Perlu perubahan
Pasal 1 angka 26
dan 27

Rekomendasi

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung
- Kepolisian
- Kejaksaan

Instansi Terkait

No.
5

Ketentuan
Pasal 4
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Analisis
Saat ini berkembang lembaga lain yang juga
melakukan investigasi (penyelidikan) seperti PPATK,
PPNS Kehutanan, PPNS Haki yang kemungkinan
melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan?
Berarti terdapat perluasan pengertian terhadap
lembaga yang berwenang melakukan Penyeldikan.
Praktik di negara luar (Dr. Eva) tidak ada pembedaan
antara penyelidikan dengan penyidikan yang dikenal
hanya istilah “investigation”, sedangkan di Indonesia
berbeda.
Oleh karena itu, melihat perkembangan yang ada,
maka perlu adanya perubahan terhadap definisi dari
Penyelidik
(redefinisi)
karena
di
dalam
perkembangannya terdapat ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
“Penyelidik” tidak terbatas pada “pejabat polisi
negara Republik Indonesia”
Sebagai perbandingan lihat: Pasal 19 dan penjelasan
Pasal 19 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan
HAM,
disebutkan:
pelaksanaan
"penyelidikan" dalam ketentuan ini dimaksudkan
sebagai rangkaian tindakan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia dalam lingkup projustisia.
Pasal 38, 39, 43, 44 UU 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi yang berisi ketentuan

Rekomendasi
Perlu perubahan
Pasal 4

Instansi Terkait
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung
- Kepolisian
- Kejaksaan

Pasal 18

Pasal 56

7

Ketentuan

6

No.
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Perkembangan saat ini kebutuhan akan bantuan
hukum tidak semata mata melindungi HAM
tersangka, namun saat ini baik saksi dan korban
merupakan subjek yang perlu dilindungi HAM nya,
oleh sebab itu perlu adanya perubahan dalam hal
tidak hanya tersangka dan terdakwa saja yang perlu
di dampingi pengacara namun termasuk juga Saksi,
Korban, Tersangka, Terperiksa dan Terdakwa berhak
didampingi pengacara, dan hal ini tidak hanya untuk

Analisis
mengenai “Penyelidik” di Komisi Pemberantasan
Korupsi.
Terkait dengan Frasa ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3)
KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai ‘segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh)
hari’,” Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013
Namun putusan MK ini membawa implikasi terhadap
kondisi daerah yang terpencil yang membutuhkan
waktu perjalanan sampai dengan empat belas hari
(transportasi kapal laut yg hanya datang seminggu
sekali) jika nanti di praperadilankan maka bisa
menjadi tidak sah surat perintah penangkapannya.
Perlu perubahan
Pasal 18 dengan
perlu dilakukan
peninjauan ulang
putusan
MK
dengan membuat
rumusan
baru
yang
memperhatikan
kondisi wilayah di
Indonesia
(sekurangkurangnya
14
hari)
Perlu perubahan
Pasal 56

Rekomendasi

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung
- Kepolisian
- Kejaksaan

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung
- Kepolisian
- Kejaksaan

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 77 huruf
a

Pasal 80

No.

8

9
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Analisis
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, tetapi
berhak untuk semua jenis tindak pidana, hal ini
sesuai dengan:
- Diatur dlm Perkapolri 8/2009
- Sesuai UU Perlindungan Saksi & Korban, UU
HAM & ICCPR
Oleh karena itu perlu dilakukan revisi atas pengaturan
di atas dengan memasukan saksi, korban, tersangka,
terperiksa dan terdakwa sebagai subjek penerima
bantuan hukum.
Telah terdapat Putusan
Mahkamah Konstitusi
perkara nomor 21/PUU-XII/2014, yang menjatuhkan
putusan terkait dengan kewenangan Pengadilan
Negeri untuk mengadili praperadilan terhadap
penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
Oleh karena itu perlu menindaklanjuti Putusan
Mahkamah Konstitusi maka perlu merevisi terkait
dengan definisi Praperadilan dengan memasukan
penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan
sebagai bagian dari objek Praperadilan.
Telah terdapat putusan MK bernomor 98/PUUX/2012 yang mendefinisikai Frasa ‘…pihak ketiga yang
berkepentingan…’ yang terdapat dalam Pasal 80
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlu perubahan
Pasal 80

Perlu perubahan
Pasal 77 huruf a

Rekomendasi

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung
- Kepolisian
- Kejaksaan

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 184 ayat
(1)

No.

10
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Analisis
Hukum Acara Pidana (KUHAP) inkonstitusional
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi
korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat
atau organisasi kemasyarakatan”.
Oleh karena itu perlu dilakukan revisi atas penjelasan
pasal di atas dengan memasukan pihak ketiga
termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga
swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
Kata “saksi” berdasarkan Putusan
Mahkamah
Konstitusi perkara nomor Nomor 65/PUU-VIII/2010,
termasuk pula “orang yang dapat memberikan
keterangan dalam rangka penyidikan ,penuntutan,
dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
Keterangan Terdakwa bukan alat bukti (saat sidang
bisa menjadi alat bukti pengetahuan Hakim), hal ini
untuk Hindari tindakan kekerasan/intimidasi thd
Tersangka krn ingin dapat pengakuan Tersangka.
Bukti Surat tidak perlu dilegalisasi Panitera (terjadi di
beberapa pengadilan), hal ini bertujuan agar: Hakim
akan memeriksa keasliannya dlm persidangan; dan
untuk menghindari perbedaan catatan keaslian
antara Panitera dengan Hakim.
Terkait dengan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016
yang menempatkan kedudukan barang bukti dan alat
Perlu perubahan
Pasal 184 ayat (1)

Rekomendasi

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung
- Kepolisian
- Kejaksaan

Instansi Terkait
- Kepolisian
- Kejaksaan

Ketentuan

Pasal 268 ayat
(3)

No.

11
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Analisis
bukti sebagai bagian dari bukti yang mana cara
perolehannya juga harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
sebagai bagian dari barang bukti yang digunakan
untuk melakukan tindak pidana, benda yang
diperoleh dari tindak pidana atau benda yang
menunjukkan terjadinya tindak pidana. Selain itu
majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
baru dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah
harus diperoleh dengan cara yang sah pula, jika tidak
maka dapat dikesampingkan karena tidak memiliki
nilai pembuktian.
Terhadap pasal tersebut terdapat Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, yang
mempertegas bahwa pengajuan peninjuan kembali
pada perkara pidana tidak seharusnya dibatasi jumlah
pengajuannya. Melalui putusan ini, Mahkamah
Konstitusi menyatakan Pasal 268 ayat (3) UndangUndang No. 8 Tahun 1981, yang menguraikan
permintaan peninjauan kembali hanya dapat
dilakukan satu kali saja, tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat. Konsekuensi dari putusan ini,
terpidana sekarang dapat mengajukan permohonan
Perlu perubahan
Pasal 268 ayat (3)

Rekomendasi

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung
- Kepolisian
- Kejaksaan

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
kembali lebih dari satu kali sepanjang memenuhi
persyaratan yang diatur.
Namun muncul permasalahan hukum ketika
Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun
2014 yang pada intinya menegaskan bahwa
permohonan peninjauan kembali atas dasar
ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu
kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali
dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat
diajukan lebih dari satu kali.
Pasca dikeluarkannya SEMA No 7 Tahun 2014, MK
setidaknya telah mendapatkan 2 (dua) kali
permohonan pengujian undang-undang (PUU) terkait
ketentuan yang membatasi PK lebih dari satu kali.
Pengujian pertama diajukan dengan putusan No.
66/PUU-XIII/2015 yang putusannya diucapkan tanggal
7 Desember 2015. Sedangkan putusan Kedua adalah
putusan No. 45/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada
tanggal 10 Desember 2015.
Dalam kedua putusan ini, MK memutuskan bahwa
keduanya tidak dapat diterima, sebab materi
permohonan sebagaimana dimaksud oleh dua
permohonan tersebut telah diputus oleh MK dalam
putusan No. 34/PUU-XI/2013. MK menyatakan
bahwa
putusan
MK
tersebut mutatis

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
mutandis berlaku pula terhadap objek permohonan
kedua putusan ini yaitu Pasal 66 ayat (1) UU MA dan
Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Atas
dasar kedua putusan MK tersebut, Akibatnya dengan
serta merta mematahkan argumen, logika dan dasar
pertimbangan yang dibangun MA dalam SEMA 7
Tahun 2014, yang sekali lagi, mendasarkan
pembatasan PK lebih dari satu kali menjadi hanya
boleh satu kali pada Pasal 66 ayat (1) UU MA dan
Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Menurut
Putusan tersebut MK tersebut maka, MA seharusnya
tidak dapat lagi mendasarkan ketentuan dalam Pasal
66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU
Kekuasaan
Kehakiman
sebagai
pembatasan
pengajuan PK lebih dari satu kali, dengan kata lain
SEMA PK tersebut harusnya gugur.
Oleh karena itu:
- Perlu juga ada perubahan terhadap Pasal 24 ayat
(2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
- Perlu juga ada perubahan terhadap Pasal 66 ayat
(1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang ahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No.
5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU
No. 3 Tahun 2009, agar rumusannya sesuai

Rekomendasi

Instansi Terkait

8.

Ketentuan

Analisis
dengan Putusan MK No.34/PUU-XI/2013.
- Perlu mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 agar tidak
menimbulkan kebingungan dalam praktek.
Perlu memberikan rumusan baru terhadap ketentuan
tersebut dengan mengakomodir putusan MK dan
juga memperhatikan kondisi beban perkara yang
ditanggung oleh MA

- 27 -

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Konsideran/Da - Tidak diamanatkan langsung oleh UUD 1945
sar Hukum
(sebelum amandemen), tetapi menggunakan Pasal
Batang tubuh
33 (Kesejahteraan Sosial) sebagai acuan untuk
mengatur tentang prosedur wajib daftar
perusahaan;
- Acuan yuridis (lembar mengingat) mengacu kepada
beberapa undang-undang yang sudah tidak sesuai
lagi;
- Materi muatan UU 3/1982 terlalu spesifik untuk
peraturan setingkat undang-undang. Materi
muatan tentang prosedur wajib daftar perusahaan
sepatutnya cukup diatur di tingkat peraturan
menteri. Sedangkan peraturan yang lebih tinggi

No.

Rekomendasi
Cabut

Rekomendasi

Instansi Terkait
Kementerian
Perdagangan

Instansi Terkait

Pasal 9

Pasal 30

3.

Ketentuan

2.

No.
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Analisis
cukup mengacu kepada UU tentang PT ataupun
tentang badan hukum lainnya;
- Apabila UU DP tetap diadakan tidak dicabut
sebenarnya hanya memperpanjang proses, akan
lebih baik apabila UU Wajib Daftar Perusahaan
diubah disesuaikan dengan kondisi riil dilapangan
mengenai proses perijinan / pendirian / memulai
usaha.
- Keberadaan
peraturan
ini
mempengaruhi
munculnya banyak peraturan-peraturan pelaksana
yang hanya akan memperpanjang proses memulai
usaha.
Pasal 9 UU 3 tahun 1982, belum mengenal konsep
desentralisasi, sehingga pelayanan pendaftaran
perusahaan didaftarkan pada kantor pendaftaran
perusahaan yang menjadi kewenangan kementerian.
Sedangkan pada Pasal 350 UU 23 Tahun 2014 sudah
mengenal desentralisasi dan pengurusan perizinan
berada pada ranah daerah (BPMPTSP).
UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah mengatur adanya pembatasan jenis
pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dapat
dipungut oleh daerah (close list) atau dengan kata
lain hanya diberlakukan jenis pajak atau retribusi
yang ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.
Cabut

Cabut

Rekomendasi

Kementerian
Perdagangan

Kementerian
Perdagangan

Instansi Terkait

9.

Pasal 22

Ketentuan

Ketentuan kewajiban perpanjangan Tanda Daftar
Perusahaan juga sudah tidak lagi relevan. Sepatutnya
hanya mengatur perubahan bukan perpanjangan,
karena tidak relevan dan menambah prosedur baru.
Sedangkan
SIUP
sudah
tidak
diperlukan
perpanjangan.

Analisis
Sedangkan Pasal 30 UU 3 Tahun 1982, mengatur
adanya biaya administrasi dalam pendaftaran
perusahaan;
Perpanjangan bertujuan untuk memonitoring dan
mengevaluasi data perusahaan, sehingga secara
efektif tidak perlu perpanjangan sekali 5 tahun hanya
pelaporan saja apabila ada perubahan data
Studi KPPOD: Penyederhanaan Perizinan (2016)
Cabut

Rekomendasi

Kementerian
Perdagangan

Instansi Terkait
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sampai dengan perubahannya
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
No.
Ketentu
uan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
UndangPerlu dilakukan pembaharuan Undang-Undang Cabut
- Kementerian
Undang
Ketentuan Umum Perpajakan dengan melakukan Perlu
disusun
Keuangan.
Nomor 16
penggantian dengan undang-undang yang baru kembali
dalam
Tahun 2009
sehingga secara substansi pengaturan lebih bentuk Peraturan

4.

No.

Ketentu
uan
tentang
Perubahan
Keempat atas
UndangUndang
Nomor 6
Tahun 1983
tentang
Ketentuan
Umum dan
Tata Cara
Perpajakan

Pasal 17B

No.

2.
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Analisis
komprehensif dan tidak bersifat sporadis.
Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (UU KUP) telah empat kali diubah
sehingga sudah banyak materi lebih dari 50 %
berubah juga, disarankan agar dibuat UU baru berupa
penggantian agar secara teknik penulisan menjadi
sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat
banyak.
Dasar Hukum UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan,
Lampiran II Angka 237, menyatakan bahwa jika
suatu
perubahan
Peraturan
Perundangundangan mengakibatkan:
a.
sistematika Peraturan Perundang-undangan
berubah;
b.
materi Peraturan Perundang-undangan
berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
c.
esensinya berubah.
Maka Peraturan Perundang-undangan yang diubah
tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali
dalam Peraturan Perundang-Undangan yang baru
mengenai masalah tersebut.
Ketentuan Pasal 17B Ketentuan Umum Perpajakan
menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah
melakukan
pemeriksaan
atas
permohonan
Ubah
Perlu perubahan
jangka
waktu

Rekomendasi
PerundangUndangan yang
baru
mengenai
masalah
Pajak
Penghasilan
dengan
tehnik
penulisan
yang
lebih sederhana
dan
mudah
dipahami
oleh
seluruh
lapisan
masyarakat.

- Kementerian
Keuangan.

Instansi Terkait

No.

Ketentu
uan
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Analisis
pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus
menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12
(dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima
secara lengkap.
Ketentuan terkait jangka waktu pengembalian
kelebihan pembayaran pajak selama 12 (dua belas)
bulan dengan pertimbangan efisiensi, sebaiknya
diperpendek/ dipersingkat menjadi kurang dari 12
bulan.
Waktu tersebut terlampau lama bagi wajib pajak yang
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dan seringkali putusannya tidak
menerima permohonan yang diketahui pada masa
akhir waktu surat ketetapan harus dibuat.

Rekomendasi
kurang dari 12
bulan
demi
efisiensi
dan
mendukung
kemudahan
berusaha.
Mempersingkat
waktu bagi Dirjen
Pajak untuk harus
menerbitkan surat
ketetapan pajak
paling lama 6
(enam)
bulan
sejak
surat
permohonan
diterima secara
lengkap, dan juga
penambahan
ketentuan fiktif
positif
sesuai
dengan
UU
Administrasi
Pemerintahan,
yang
berarti
manakala
surat

Instansi Terkait

3.

No.

.

Pasal 21

Ketentu
uan
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Berkaitan dengan hak mendahulu, perlu harmonisasi
dengan UU lainnya, seperti UU Ketenagakerjaan, UU
Kepailitan, UU PT, dan UU Perbankan terkait hak
mendahulu, apakah negara c.q Pajak didahulukan dari
semua peraturan perundang-undangan tersebut?
Sinkronisasi dengan Putusan MK No. 67/PUUXI/2013 terkait Pembayaran upah pekerja/buruh
harus didahulukan dalam kasus kepailitan perusahaan
--> Upah kerja didahului dibandingkan dengan
pembayaran pajak(utang pajak).
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
sudah jelas apabila terjadi kepailitan, hak mendahulu
atas utang pajak tidak berlaku apabila bertemu
dengan upah pekerja/buruh dan hak-hak pekerja
buruh lainnya. Adanya putusan MK ini mengubah
praktik selama ini yang menempatkan upah pekerja/
buruh berada pada tingkat di bawah utang pajak.
Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 menetapkan

Analisis

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MK No. 67/PUUXI/2013
terkait
Pembayaran upah
pekerja/buruh
harus didahulukan
dalam
kasus
kepailitan
perusahaan
sehingga
upah
kerja
didahului
dibandingkan
dengan
pembayaran
pajak(utang

Rekomendasi
ketetapan
tersebut
tidak
diterbitkan maka
dianggap
permohonan
wajib
pajak
dikabulkan.
Ubah
- Kementerian
Keuangan.

Instansi Terkait

4.

No.

Pasal 26

Ketentu
uan
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Analisis
kewajiban/ tagihan terhadap negara (termasuk
kedudukan utang pajak) berada pada tingkat setelah
upah dan hak-hak pekerja/buruh. Hal ini didasarkan
pertimbangan Majelis Hakim MK yang berpendapat
bahwa negara masih punya sumber penghasilan lain
di luar boedel pailit, sedangkan buruh menjadikan
upah satu-satunya sumber mempertahankan hidup
diri dan keluarganya. Di samping itu pula “upah
pekerja/buruh
sesungguhnya
adalah
hutang
pengusaha kepada pekerja/buruh, yang seharusnya
dibayar sebelum kering keringatnya.”
Pasal 26 Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan
bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan dapat berupa mengabulkan
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
Waktu tersebut terlampau lama bagi wajib pajak yang
mengajukan permohonan keberatan dan seringkali
putusannya tidak menerima permohonan yang
diketahui pada masa akhir waktu surat keberatan
harus dibuat.
Perlu ketentuan jangka waktu penerbitan keputusan
keberatan yang diperpendek/ dipersingkat menjadi
Perlu ketentuan
jangka waktu
penerbitan
keputusan
keberatan yang
diperpendek/
dipersingkat
menjadi enam
bulan demi
kepastian hukum
dan efisiensi
kemudahan

Ubah

Rekomendasi
pajak).

- Kementerian
Keuangan.

Instansi Terkait

Ketentu
uan

Pasal 32 ayat
(3a)

No.

5.
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Analisis
enam bulan dan keharusan penerbitan keputusan
keberatan walau jangka waktu telah terlampaui dan
Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan
Keputusan Keberatan demi efisiensi kemudahan
berusaha.
Putusan MK
No. 63/PUU-XV/2017 menyatakan
bahwa frasa ‘pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa’
dalam Pasal 32 ayat (3a) ini bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang
bersifat teknis administratif dan bukan pembatasan
dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.
Sertifikasi bagi kuasa hukum (advokat) yang syaratnya
diatur Menteri Keuangan untuk membela kliennya.
Intinya, putusan MK ini menegaskan kuasa hukum
wajib pajak tidak dapat dibatasi untuk memberi
bantuan dan bertindak sebagai kuasa wajib pajak
tanpa harus memenuhi syarat dan hak kewajiban
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Sifat
delegasi peraturan perundang-undangan yang
bersifat teknis administratif, tidak boleh mengandung
materi muatan yang merugikan hak wajib pajak
dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang
dinilainya mampu
memperjuangkan hak-haknya
Perlu
ditambahkan
ketentuan
persyaratan kuasa
WP dapat
diberikan kepada
advokat atau
orang yang
menguasai
masalah
perpajakan selain
konsultan pajak,

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MK No. 63/PUUXV/2017 demi
kepastian hukum.

Ubah

Rekomendasi
berusaha.

- Kementerian
Keuangan.

Instansi Terkait

No.

Ketentu
uan
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Analisis
sebagai wajib pajak. Pendelegasian kewenangan
mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif
bukan dimaksudkan untuk memberi kewenangan
yang lebih (over capacity of power) kepada Menteri
Keuangan, melainkan hanya untuk mengatur lebih
lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan
kuasa.
Harus ada kebutuhan mengatur lebih tegas
pendelegasian wewenang teknis administratif
“pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” sebagaimana
dimaksud Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Menteri
Keuangan.
Secara teknis, kewajiban sertifikasi kuasa hukum
wajib pajak ini diatur melalui Peraturan Menteri
Keuangan No. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan
serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa;
Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.03/2014
tentang Konsultan Pajak; PMK No. 61/PMK.01/2012
tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum
Pengadilan Pajak.
Pembentukan Permenkeu tersebut bertentangan
dengan hierarki peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Sebab, materi muatan Permenkeu itu tidak bisa

Rekomendasi
pegawai WP.

Instansi Terkait

No.

Ketentu
uan
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Analisis
mengambil alih materi muatan UU yang mengikat
hajat hidup orang banyak dan hak-hak warga negara.
Delegasi kewenangan
peraturan
perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan materi
muatan yang secara konstitusional seharusnya
mengatur substansi materi muatan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi (UU).
Pasal 32 ayat(3a) dinilai telah membatasi ruang gerak
advokat ketika menangani perkara pajak karena
belum bersertifikasi sebagaimana Konsultan Pajak,
akibatnya selalu ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak.
Sementara Menteri Keuangan memiliki kewenangan
absolut terhadap pencabutan izin praktik advokat di
Pengadilan Pajak.
Dengan putusan MK ini ada perluasan makna, seperti
penanganan sengketa pajak tidak hanya ditangani
konsultan pajak, tapi ditambah poinnya bahwa setiap
orang yang mengerti pajak dapat membantu wajib
pajak, sehingga siapapun yang mengerti tentang PUU
Perpajakan bisa menerima dan menjalankan kuasa
dari wajib pajak termasuk advokat. Jadi peraturan
yang lama masih berlaku, dengan tambahan orang di
luar konsultan pajak juga boleh beracara. Misal
profesi wartawan atau karyawan akuntan juga bisa
menjadi kuasa hukum wajib pajak jika memang

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentu
uan

Analisis
memiliki pengetahuan terkait perpajakan.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sampai dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
1. UndangUndang – Undang Pajak Penghasilan(UU PPh) telah Cabut
- Kementerian
Undang No. empat kali diubah sehingga sudah banyak materi
Keuangan.
7 Tahun
lebih dari 50 % berubah juga, disarankan agar dibuat Perlu
disusun
1983
UU baru berupa penggantian agar secara teknik kembali
dalam
tentang
penulisan menjadi sederhana dan mudah dipahami bentuk Peraturan
Pajak
oleh masyarakat banyak.
PerundangPenghasilan Dasar Hukum UU No. 12 Tahun 2011 tentang Undangan yang
2. UndangPembentukan
Peraturan
Perundang-undangan, baru mengenai
Undang No. Lampiran II Angka 237, menyatakan bahwa jika masalah
Pajak
7
Tahun suatu
perubahan
Peraturan
Perundang- Penghasilan
1991
dengan
tehnik
undangan mengakibatkan:
tentang
a. sistematika
Peraturan
Perundang-undangan penulisan yang
Perubahan
lebih sederhana
berubah;
atas
mudah
b. materi
Peraturan
Perundang-undangan dan
Undangberubah lebih dari 50% (lima puluh persen); dipahami
oleh
Undang No.
seluruh lapisan
atau
7
Tahun c. esensinya berubah.
masyarakat.
1983
Maka Peraturan Perundang-undangan yang diubah
tentang
tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali

No.

No.

Ketentuan
Pajak
Penghasilan
3. UU No. 10
Tahun 1994
tentang
Perubahan
Atas
UndangUndang
Nomor
7
Tahun 1983
Tentang
Pajak
Penghasilan
Sebagaima
na
Telah
Diubah
Dengan
UndangUndang
Nomor
7
Tahun 1991
4. UU No. 17
Tahun 2000
tentang
- 38 -

Analisis
dalam Peraturan Perundang-Undangan yang baru
mengenai masalah tersebut.

Rekomendasi

Instansi Terkait

2.

No.

Ketentuan
Perubahan
Ketiga atas
UndangUndang No.
7 Tahun
1983
tentang
Pajak
Penghasilan
5. UU No. 36
Tahun 2008
tentang
Perubahan
Keempat
atas
UndangUndang No.
7 Tahun
1983
tentang
Pajak
Penghasilan
Pasal 2 ayat(1)
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Berkenaan dengan pengenaan PPh atas Warisan yang
belum terbagi sebagai Satu Kesatuan Menggantikan
yang Berhak (Warisan yang Belum Terbagi) :

Analisis

Perlu sinkronisasi

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Keuangan.

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

- 40 -

Analisis
1. Pasal 2 UU PPh sudah ditetapkan bahwa Orang
Pribadi dan Warisan yang Belum Terbagi adalah
Subjek Pajak, namun dalam Pasal 1 UU KUP belum
dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan
Orang Pribadi dan juga apa yang dimaksud dengan
Warisan yang Belum Terbagi sebagai satu
kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Ketentuan Pasal 8 UU PPh telah mengatur bahwa
satu keluarga merupakan satu unit pajak (tax unit)
dan pelaksanaan hak dan kewajiban dilaksanakan
oleh suami, kemudian dari pengertian tentang
NPWP yang diatur dalam Pasal 1 UU KUP juga
disebutkan bahwa NPWP merupakan identitas dari
Wajib Pajak, dengan demikian maka dalam satu
keluarga sebagai satu unit pajak harus mempunyai
satu NPWP (atas nama suami);
3. Penjelasan Pasal 8 UU PPh telah disampaikan
beberapa contoh pengenaan PPh atas Wanita
Kawin, dan tersirat bahwa untuk keadilan antara
pengenaan PPh atas Wanita Kawin, termasuk yang
pisah harta, kebijakan penggabungan penghasilan
tetap diberlakukan;
4. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, diperkenankan
pengurangan berupa PTKP(Penghasilan Tidak Kena
Pajak), dan siapa saja yang berhak untuk

Rekomendasi
antara ketentuan
UU PPh dengan
UU KUP terkait
pengertian orang
pribadi dan Wajib
Pajak berupa
Warisan yang
Belum Terbagi,
menghitung pajak
yang terutang,
menyetor, dan
melaporkan pajak
yang terutang
bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi dan
Wajib Pajak
Warisan yang
Belum Terbagi
sebagai satu
kesatuan
menggantikan
yang berhak,
termasuk
kewajiban
mendaftarkan diri

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
mendapakan PTKP dalam satu Wajib Pajak
(NPWP), seperti Orang Tua, Mertua, anak yang
belum dewasa, apabila dalam kebijakan
penghitungan pajak yang terutang dalam suatu
Wajib Pajak yang dalam tahun pajak menikah,
kebijakan penggabungan penghasilan dan
penghitungan pajak yang terutang diawali pada
tahun pajak berikutnya, maka belum diatur
tentang PTKP dalam hal orang pribadi yang
mendapatkan NPWP telah meninggal dalam
pertengahan tahun, termasuk pula bagaimana
apabila dalam pertengahan tahun anak yang
belum dewasa telah masuk pada kriteria anak yang
telah dewasa dan tidak berhak untuk
mendapatkan PTKP;
5. Ketentuan kewajiban mendaftarkan diri, belum
diatur tentang kewajiban mendaftarkan diri bagi
Warisan yang Belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak;
6. Ketentuan cara menghitung PPh yang diatur
dalam Pasal 16 UU PPh, belum diatur tentang
penghitungan PPh yang terutang oleh Warisan
yang belum Terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak, termasuk kapan saat
terutang dari penghasilan yang diterima atau

Rekomendasi
dan ber NPWP
sehingga
pengaturan
subjek pajak pada
UU KUP maupun
UU PPh ada
konsistensi demi
kepastian hukum.

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 2 ayat
(6)

No.

3.
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Analisis
diperoleh Warisan yang Belum Terbagi sebagai
satu kesatuan menggantikan yang berhak.
Seharusnya dilakukan penyempurnaan terhadap
ketentuan dalam UU KUP dan UU PPh terkait dengan
pengertian orang pribadi dan juga pengertian Wajib
Pajak berupa Warisan yang Belum Terbagi,
menghitung pajak yang terutang, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi dan Wajib Pajak Warisan yang Belum
Terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak, termasuk kewajiban mendaftarkan diri dan
ber NPWP sehingga pengaturan subjek pajak pada UU
KUP maupun UU PPh ada konsistensi satu dengan
lainnya.
Ketentuan Pasal 2 ayat(6) ini seharusnya tidak
langsung ke Dirjen Pajak karena secara hierarki dari
UU memerintahkan beberapa tingkat ke bawah baru
ke pejabat terkait. Sebaiknya
kepada Menteri
Keuangan lebih dulu baru ke Dirjen Pajak, meskipun
dalam prakteknya dapat langsung di sub delegasikan
ke Dirjen Pajak, hal ini sesuai Lampiran II, Angka 213
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan
bahwa pendelegasian kewenangan mengatur dari
suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh
Ubah
Perlu sinkronisasi
Pasal 2 ayat(6)
dengan ketentuan
UU No. 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
PerundangUndangan,
Lampiran II, Angka

Rekomendasi

- Kementerian
Keuangan.

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 6 ayat
(1) huruf h

No.

4.
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Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h ini dan Pasal 2
PMK No. 105/PMK.03/2009 stdd PMK No.
57/PMK.03/2010 tentang Piutang yang Nyata-Nyata
Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari
Penghasilan Bruto, diketahui bahwa berdasar Pasal 6
ayat (1) huruf h diatur 4 (empat) syarat piutang yang
tidak dapat ditagih yang dapat dibebankan sebagai
biaya, sedangkan dalam PMK No. 105/PMK.03/2009
stdd PMK No. 57/PMK.03/2010
pada hakekatnya
merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat
(1) huruf h dengan menambahkan satu norma baru
mengatur adanya hubungan istimewa.
Saran:
1. Peraturan
pelaksanaan
tidak
dapat
menambahkan suatu norma atau ketentuan baru
(apalagi menambah beban bagi Wajib Pajak);
2. Hukum Pajak diadakan untuk membatasi
kekuasaan
negara,
sehingga
dengan
penambahan
norma/ketentuan
terkait

Analisis
didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris
jenderal, atau pejabat yang setingkat.

Perlu sinkronisasi
antara Pasal 6
ayat(1) huruf h
maupun Pasal 2
PMK
No.
105/PMK.03/2009
stdd PMK No.
57/PMK.03/2010
agar
jelas,
konsisten dan ada
kepastian hukum.

Rekomendasi
213 sehingga
frasa
“Direktur Jenderal
Pajak” diubah
menjadi “Menteri
Keuangan”.
Ubah
- Kementerian
Keuangan.

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
hubungan istimewa ini, seperti terdapat suatu
penyelundupan hukum dari pihak pemerintah;
3. Ketentuan hubungan istimewa dalam UU PPh
diatur dalam Pasal 18 ayat(1) bahwa Menteri
Keuangan berwenang mengeluarkan
keputusan mengenai besarnya perbandingan antara
utang dan modal perusahaan untuk keperluan
penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
Khususnya dalam kaitannya dengan hak Menteri
Keuangan untuk mengatur “Debt to Equity
Ratio”(rasio ukuran kemampuan perusahaan untuk
melunasi kewajibannya) sehingga sebaiknya tidak ada
hak Menteri Keuangan untuk mengatur hubungan
istimewa dalam kaitannya dengan penghapusan
piutang. (mengatur aset)
Kalau dicermati persyaratan piutang yang nyata-nyata
tidak dapat ditagih untuk dapat dibebankan sebagai
biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf h, masih terdapat celah bagi kreditur untuk
dapat mengurangkan piutang tak tertagih walaupun
kreditur belum melakukan upaya maksimum. Hal ini
tercermin dari persyaratan ketiga dari Pasal 6 ayat (1)
huruf h tersebut yang tidak menggabungkan syarat
“telah diserahkan perkara penagihannya kepada
Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
menangani piutang negara” dengan syarat “telah
dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus”.
Kedua persyaratan tersebut dihubungkan dengan
kata “atau”, apalagi untuk syarat “telah
dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus”
tidak secara eksplisit mewajibkan kreditur dalam
mempublikasikan piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih dalam penerbitan umum atau
penerbitan khusus untuk merinci secara detail per
debitur mengenai identitas debitur berupa nama,
Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), alamat dan jumlah
piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
Kemungkinan
dalam
praktiknya,
kreditur
mempublikasikan piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih secara glondongan jumlah piutang tak
tertagihnya untuk beberapa debitur, namun masih
terus melakukan penagihan aktif. Hal ini dapat
memberikan peluang bagi kreditur yang melakukan
penghapusbukuan piutang untuk memperbaiki
kinerja laporan keuangannya dan mengurangkan
piutang yang dihapuskan tersebut dari penghasilan
bruto walaupun atas piutang yang dihapusbukukan
tersebut masih terus dilakukan upaya penagihan,
namun penagihannya tidak dilakukan Pengadilan
Negeri atau instansi pemerintah yang menangani

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
piutang negara. Dengan kata lain, penghapusan
piutang tak tertagih yang dilakukan oleh Wajib Pajak
baru sekedar “hapus buku” dan belum
mencerminkan “hapus tagih”. Istilah penghapusan
piutang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h sebetulnya
lebih dekat pada penghapus tagihan (tidak akan
menagih) ketimbang penghapusbukuan akuntansi
atas piutang dengan terus melakukan penagihan.
Dengan demikian, persyaratan piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf h ini belum sepenuhnya sesuai
dengan penegasan sebagaimana dimaksud dalam
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h dan PMK No.
105/PMK.03/2009 stdd PMK No. 57/PMK.03/2010,
yaitu "harus telah dilakukan upaya-upaya penagihan
yang maksimal atau terakhir”.
Upaya-upaya
penagihan yang maksimal atau terakhir tersebut
tercermin dalam persyaratan “telah diserahkan
perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau
instansi pemerintah yang menangani piutang negara
dan telah dipublikasikan dalam penerbitan umum
atau khusus”. Persyaratan “telah diserahkan perkara
penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi
pemerintah yang menangani piutang Negara” akan
menunjukkan upaya maksimum bagi kreditur kalau

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
digabung (dikumulatifkan) dengan persyaratan “telah
dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus”.
Dengan demikian, persyaratannya bukan bersifat
alternatif dan pempublikasian piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih harus dilakukan secara
detail per debitur mencakup identitas debitur berupa
nama, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), alamat dan
jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
dan persyaratan pempublikasian piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih per debitur tersebut harus
dinyatakan secara eksplisit dalam peraturan
pelaksanaan (Peraturan Menteri Keuangan).
Kebijakan
pengecualian
persyaratan
“telah
diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan
Negeri atau instansi pemerintah yang menangani
piutang negara atau adanya perjanjian tertulis
mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau
telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau
khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa
utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang
tertentu” tidak berlaku untuk penghapusan piutang
tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh bahwa
keuntungan karena pembebasan utang, kecuali

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah dalam rangka
memberi kemudahan kepada kreditur yang sulit
melakukan penagihan kepada debitur kecil. Kalau
upaya penagihannya harus dengan melimpahkan
perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau
instansi pemerintah yang menangani piutang negara
atau mempublikasikan piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih dalam penerbitan umum atau
penerbitan khusus akan menjadi tidak efisien. Apalagi
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k
tersebut dikecualikan dari Objek Pajak bagi debitur
kecil tersebut.
Sebaiknya Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 3 diubah
menjadi sebagai berikut:
“3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada
Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang
menangani piutang negara dan telah dipublikasikan
dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya
perjanjian
tertulis
mengenai
penghapusan
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan
debitur yang bersangkutan; atau adanya pengakuan
dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk
jumlah utang tertentu.”

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.
5.

Ketentuan
Pasal 8
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Analisis
Berkenaan dengan pengenaan PPh atas Warisan Yang
Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan Menggantikan
Yang Berhak (Warisan Yang Belum Tebagi), dapat
disampaikan bahwa :
Pasal 2 UU PPh sudah ditetapkan bahwa Orang
Pribadi dan Warisan Yang Belum Terbagi adalah
Subjek Pajak, namun dalam Pasal 1 UU KUP belum
diijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Orang
Pribadi dan juga apa yang dimaksud dengan Warisan
Yang Belum Terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak.
Kesimpulan:
1. Ketentuan Pasal 8 UU PPh telah mengatur bahwa
satu keluarga merupakan satu unit pajak (tax unit)
dan pelaksanaan hak dan kewajiban dilaksanakan
oleh suami, kemudian dari pengertian tentang
NPWP yang diatur dalam Pasal 1 UU KUP juga
disebutkan bahwa NPWP merupakan identitas dari
Wajib Pajak, dengan demikian maka dalam satu
keluarga sebagai satu unit pajak harus mempunyai
satu NPWP (atas nama suami).
2. Dalam penjelasan Pasal 8 UU PPh telah
disampaikan beberapa contoh pengenaan PPh atas
Wanita Kawin, dan tersirat bahwa untuk keadilan
antara pengenaan PPh atas Wanita Kawin,
Perlu sinkronisasi
ketentuan Pasal 8
UU PPh dengan
Pasal 1, Pasal 2
ayat(1) UU KUP
agar jelas dan
konsisten.

Rekomendasi
Ubah

Instansi Terkait
- Kementerian
Keuangan.

No.

Ketentuan
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Analisis
termasuk
yang
pisah
harta,
kebijakan
penggabungan penghasilan tetap diberlakukan.
3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, diperkenankan
pengurangan berupa PTKP, dan siapa saja yang
berhak untuk mendapakan PTKP dalam satu Wajib
Pajak (NPWP), seperti Orang Tua, Mertua, anak
yang belum dewasa. Apabila dalam kebijakan
penghitungan pajak yang terutang dalam suatu
Wajib Pajak yang dalam tahun pajak menikah,
kebijakan penggabungan penghasilan dan
penghitungan pajak yang terutang diawali pada
tahun pajak berikutnya, belum diatur tentang
PTKP dalam hal orang pribadi yang mendapatkan
NPWP telah meninggal dalam pertengahan tahun,
termasuk pula bagaimana apabila dalam
pertengahan tahun anak yang belum dewasa telah
masuk pada kriteria anak yang telah dewasa dan
tidak berhak untuk mendapatkan PTKP.
4. Ketentuan tentang kewajiban mendaftarkan diri,
belum diatur tentang kewajiban mendaftarkan diri
bagi Warisan yang Belum terbagi sebagai satu
kesatuan menggantikan yang berhak.
5. Ketentuan tentang cara menghitung PPh yang
diatur dalam Pasal 16, belum diatur tentang
penghitungan PPh yang terutang oleh Warisan

Rekomendasi

Instansi Terkait

6.

No.

Pasal 31 A

Ketentuan
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Analisis
Yang Belum Terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak, termasuk kapan saat
terutang dari penghasilan yang diterima atau
diperoleh Warisan Yang Belum Terbagi sebagai
satu kesatuan menggantikan yang berhak.
Sebaiknya dilakukan perubahan pada Pasal 8 ini agar
jelas dan ada kepastian hukum serta penyempurnaan
terhadap ketentuan UU KUP dan UU PPh terkait
ketentuan mengenai pengertian orang pribadi dan
juga pengertian tentang Wajib Pajak berupa Warisan
Yang Belum Terbagi, ketentuan tentang menghitung
pajak yang terutang, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
dan Wajib Pajak Warisan Yang Belum Terbagi sebagai
satu kesatuan menggantikan yang berhak, termasuk
kewajiban mendaftarkan diri dan ber NPWP.
Pasal 31A mengatur ketentuan tentang fasilitas
Pajak Penghasilan, kemudian Pasal 18 UU Penanaman
Modal mengatur juga mengenai fasilitas perpajakan
PPh kepada penanam modal termasuk didalamnya
fasilitas PPN dan PBB. padahal di dalam UU PPN dan
UU PBB tidak diatur mengenai fasilitas pajak seperti
pada Pasal 18 UU Penanaman Modal.
Terdapat disharmoni karena ketentuan dalam UU
Penanaman Modal mengatur fasilitas perpajakan
Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Keuangan.

Instansi Terkait

Ketentuan

Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 31A UU PPh
dan Pasal 18 UU Penanaman Modal, dan harus ada
koordinasi antara Ditjen Pajak (Kementerian
Keuangan) dan BKPM untuk kepastian hukum terkait
pengaturan fasilitas perpajakan yang termuat pada
UU PPh dan UU Penanaman Modal.

Analisis
hanya diberikan kepada perseroan terbatas,
sedangkan dalam UU PPh tidak diatur tentang
pembatasan bentuk badan usaha.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sampai dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal
4A Di dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Ubah
- Kementerian
ayat(2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Keuangan.
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Perlu sinkronisasi
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dengan Putusan
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah MK No. 39/PUUtelah melimitasi/membatasi pengertian kebutuhan XIV/2016
pokok dengan menyebutkan secara definitif 11 item, sehingga ada
hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian kepastian hukum.
hukum meskipun terdapat kemungkinan dalam

No.

No.

Ketentuan
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Analisis
praktik terhadap barang-barang yang tidak termasuk
11 jenis itu tidak dikenakan PPN. Namun, apabila
terhadap barang di luar 11 jenis itu dikenakan PPN,
hal itu juga tidak dapat dipersalahkan.
Berdasarkan putusan Putusan MK No. 39/PUUXIV/2016 menyatakan bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikatPenjelasan Pasal 4A ayat(2) huruf b tersebut
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum
meskipun terdapat kemungkinan dalam praktik
terhadap barang-barang yang tidak termasuk 11 jenis
itu tidak dikenakan PPN. Namun, apabila terhadap
barang di luar 11 jenis itu dikenakan PPN, hal itu juga
tidak dapat dipersalahkan. Karena itu Penjelasan
Pasal 4A ayat (2) huruf b UU No. 42 Tahun 2009 harus
dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang
rincian jenis dari frasa “Barang kebutuhan pokok
yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” tidak
dimaknai tidak terbatas pada 11 jenis yang
disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf
b. Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016 menyatakan
bahwa Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 14 ayat
(1) dan (2)

No.

2.
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Analisis
Pajak Penjualan atas Barang Mewah bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian "barang
kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat
banyak" yang termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat
(2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tersebut diartikan limitatif.
Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2)
tidak tegas dan tidak pasti. Ayat (1) ini melarang
pembuatan faktur pajak bagi Orang Pribadi atau
Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak akan tetapi pada ayat (2)
memperbolehkan membuat faktur pajak walaupun
harus menyetor ke kas Negara. Menurut penjelasan
Pasal 14 ayat (1), Faktur Pajak hanya boleh dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan membuat
Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak
dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari
pemungutan pajak yang tidak semestinya. Dengan
adanya ketentuan ayat (2) dapat mengakibatkan
adanya pembuatan Faktur Pajak oleh bukan
Pengusaha Kena Pajak yang tidak semestinya
sehingga perlindungan terhadap pembeli menjadi
terabaikan sehingga timbul ketidakpastian hukum.
Perlu sinkronisasi
ketentuan antara
Pasal 14 ayat(1)
dan Pasal 14
ayat(2) agar ada
kepastian hukum.
Sinkronisasi
ketentuan antara
Pasal 14 ayat (1)
dan Pasal 14 ayat
(2)
dengan
melarang
dan
menganggap
batal (tidak sah
dan tidak berlaku)
faktur pajak yang

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Keuangan.

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis

Rekomendasi
diterbitkan oleh
Orang
Pribadi
atau Badan yang
tidak dikukuhkan
sebagai
Pengusaha Kena
Pajak, hal ini
untuk menjamin
kepastian hukum.

Instansi Terkait
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12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan perubahannya Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 3 ayat(3) Pasal 3 ayat(3) UU PBB dan Pasal 77 ayat(4) UU PDRD Ubah
- Kementerian
mengatur hal yang sama terkait Besarnya Nilai Jual
Keuangan.
Objek Pajak Tidak Kena Pajak(NJOPTKP), tetapi
Perlu sinkronisasi
besaran jumlahnya berbeda. Hal ini mencerminkan
antara ketentuan
ketentuan dari 2(dua) UU yang mengatur perihal
Pasal 3 ayat(3) UU
yang sama tetapi bertentangan/ tidak konsisten
PBB dan Pasal 77
terkait penetapan tarif NJOPTKP.
ayat(4) UU PDRD
Seharusnya penetapan tarif ini seragam/ sama
sehingga tercipta
sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kepastian hukum
masyarakat.
terkait
pengaturan

No.

Pasal 11 ayat
(1)
Pasal 11
ayat(4)

2.

Ketentuan Pasal 11 ayat (4) ini bertentangan dengan
Pasal 11 ayat(1). Pajak yang terhutang tercantum
dalam SPPT. Dalam hal ini berarti pokok pajak
tertuang dalam SPPT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1). Dalam hal pajak terutang
berdasarkan SPPT tidak dilunasi maka dikenakan
denda yang ditagih dengan STP, akan tetapi
penagihan dengan STP tersebut seharusnya atas
dendanya saja bukan termasuk pokok pajaknya
dikarenakan pokok pajak sudah tertera dalam SPPT.

Analisis

Rekomendasi
ketentuan
Besarnya Nilai Jual
Objek Pajak Tidak
Kena Pajak.
Ubah
Perlu sinkronisasi
ketentuan Pasal
11 ayat(1) dan
Pasal 11 ayat(4)
sehingga ada
kepastian hukum.
Perlu tambahan
ketentuan
penjelasan terkait
penagihan demi
kepastian hukum.
- Kementerian
Keuangan.

Instansi Terkait
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13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Pasal 8
Bahwa tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk Perlu perubahan - Kementerian
memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pasal 8 dengan
Hukum dan HAM
kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian ketentuan sebagai - Mahkamah

Ketentuan

No.

2

No.

Pasal 14

Ketentuan
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Berdasarkan Pasal 13B disebutkan bahwa seorang
hakim “harus memiliki integritas dan kepribadian
tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan
berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang
hukum” tetapi dari ketentuan yang terdapat di dalam
Pasal 14 tidak menyebutkan “berpengalaman di

Analisis
peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat
berjalan pararel dengan prinsip integritas dan
akuntabilitas hakim. Namun, terkait hal tersebut
perlu dilakukan peninjauan ulang tentang keberadaan
Hakim Ad-Hoc Tipikor. Hal ini dikarenakan tujuan dari
perubahan dimaksud tidak tercapai. Karena secara
teknis Hakim Ad-Hoc Tipikor tidak menguasai bidang
teknis yudisial. Misal dalam hal bertanya dan
membuat putusan.

Rekomendasi
berikut:
- Hakim Ad-Hoc
Tipikor
dikembalikan
kepada posisi
semula
yaitu
Hakim Karier
- Kedudukan
Pengadilan
Tindak Pidana
Korupsi selama
ini berada di
Provinsi
dan
lebih
baik
dikembalikan ke
tiap-tiap
daerah. (salah
satu penyebab
biaya tinggi)
Perlu perubahan
Pasal 14 dengan
menambahkan
syarat
berupa
berpengalaman di
bidang
hukum
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung

Instansi Terkait
Agung

Ketentuan

Pasal 14A ayat
3 dan
Pencabutan
Pasal 14A ayat
2

Pasal 67

No.

3

4
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Terdapat Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015
terkait dengan seleksi hakim yang berdasarkan
putusan tersebut kewenangan untuk melakukan
seleksi hakim pengadilan negeri diserahkan
sepenuhnya kepada Mahkamah Agung. Oleh karena
itu perlu mencabut ketentuan ayat (2) dan merevisi
ayat (3) menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai
proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”.
Bahwa telah tejadi kerancuan didalam struktur
organisasi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
dibawahnya dengan adanya pemisahan antara
Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Hal ini

Analisis
bidang hukum sebagai salah satu pra syarat” untuk
menjabat sebagai seorang hakim, padahal seorang
hakim tidak sama dengan PNS pada umumnya, dia
merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman.

Perlu perubahan
Pasal 67

Rekomendasi
dan
pola
pendidikan hakim
yang
ditempuh
tidak
sama
dengan jabatan
PNS
pada
umumnya.
Jabatan
hakim
tidak hanya teknis
peradilan tetapi
substansi hukum
dan perundangundangan
Perlu perubahan
Pasal 14A ayat 3
dan Pencabutan
Pasal 14A ayat 2

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah Agun

Instansi Terkait

Ketentuan

Ketentuan
UndangUndang
Nomor 30
Tahun 2014
tentang
Administrasi
Pemerintahan

No.

5
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Analisis
dikarenakan Kesekretariatan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.
Hakim dan Pejabat Teknis lainnya bertanggungjawab
kepada Dirjend BADILUM sedangkan Dirjend
BADILUM
sendiri
bertanggungjawab
kepada
Sekretaris Mahkamah Agung RI.
Contoh:
Seorang staf pada Kesekretariatan di promosikan
menjadi Pejabat Teknis oleh Dirjend BADILUM dan
disisi lain staf tersebut dimutasikan dan dipromosikan
sebagai Staf Kesekretariatan oleh Sekretaris
Mahkamah Agung RI. Hal tersebut telah menjadikan
dualisme kepemimpinan.
Supaya tidak terjadi kerancuan seperti itu hendaknya
harus 1 (satu) garis lurus yaitu Staf Peradilan Umum
bertanggungjawab kepada Dirjend BADILUM.
Dengan disahkannya UU Nomor 30 tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan membawa
implikasi yang tidak sedikit terhadap substansi/materi
yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan TUN. Titik
persinggungan diantara dua UU ini, antara lain
meliputi: perluasan pemaknaan keputusan tata usaha
negara dan perluasan kewenangan serta kompetensi
peradilan tata usaha negara. Akibatnya terjadi konflik
norma hukum antara kedua UU ini yang akan dapat
Perlu
dihamonisasikan
dengan ketentuan
Undang-Undang
Nomor 30 Tahun
2014 tentang
Administrasi
Pemerintahan

Rekomendasi

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

- 60 -

Analisis
berdampak menyulitkan warga masyarakat, pejabat
pemerintah bahkan hakim peradilan tata usaha
negara itu sendiri.
Dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan
disebutkan bahwa Dengan berlakunya UndangUndang ini, Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang
Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a.
penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan
faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata
Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c.
berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan
AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e.
Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat
hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi
Warga Masyarakat.
Dengan demikian terdapat perluasan definisi dari
keputusan tata usaha negara atau keputusan
administrasi pemerintahan yang disebut dalam UU
Administrasi Pemerintahan sebagai obyek sengketa
TUN.

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
Selain itu, UU Administrasi Pemerintahan juga
mengenal
Keputusan
berbentuk
Elektronis
sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU Administrasi
Pemerintahan. Pada ayat 3nya bahkan disebutkan
bahwa Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan
hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan
berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh
pihak yang bersangkutan.
Oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih,
ketentuan dalam pasal ini harus dilakukan perbaikan
dengan
mengakomodir
perluasan-perluasan
sebagaimana diatur dalam UU Administrasi
Pemerintahan.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasii
Instansi Terkait
1
Pasal 2
Ketentuan
pengecualian
atau
pembatasan Perlu perubahan
- Kementerian
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU ini harus Pasal 2:
Hukum dan HAM
dicermati kembali, salah satunya adalah dengan
- Mahkamah
lahirnya UU Administrasi Pemerintahan yang telah
Agung
memberikan perluasan terhadap obyek dan juga
kewenangan penyelesaian sengketa TUN oleh

No.

Ketentuan

Pasal 3 ayat 2

No.

2
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Analisis
Pengadilan TUN. Apakah kemudian pembatasan ini
akan menimbulkan potensi disharmoni dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang
terkait dengan tata usaha negara, misalnya UU KIP,
UU Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum, UU tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wakilota serta UU tentang Pemilu.
Selain itu, pada huruf f mengenai pengecualian
terhadap Keputusan TUN mengenai TUN TNI. Apakah
saat ini masih relevan? Selain itu perlu juga
diklarifikasi mengenai keberadaan pengadilan tata
usaha militer apakah saat ini sudah ada berjalan
dengan sebagaimana mestinya?
Pasal ini menganut rezim fiktif negatif dimana sikap
diam badan/pejabat TUN yang tidak menerbitkan
keputusan yang dimohon atau yang menjadi
kewajibannya tersebut disamakan dengan Keputusan
Penolakan.
Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal
53 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan
bahwa Apabila dalam batas waktu sebagaimana
ditentukan undang-undang, Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak menetapkan
dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka
permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara
Perlu perubahan
Pasal 3 ayat 2

Rekomendasii

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
hukum. Ketentuan ini mengandung makna fiktif
positif.
Perbedaan rezim dalam 2 UU ini juga berimplikasi
pada kompetensi Peradilan TUN untuk memutuskan
terhadap obyek Keputusan Fiktif Positif (berdasaran
UU Administrasi Pemerintahan) dan Keputusan Fiktif
Negatif (berdasarkan UU TUN).
Terhadap hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan
PERMA No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara
Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan
Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan
Dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah.
PERMA ini hadir sebagai pelaksanaan dari ketentuan
dalam Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan. Selain
mengatur
mengenai
tata
cara
pengajuan
permohonan bagi seorang pemohon, poin penting
lain dalam PERMA ini salah satunya adalah putusan
pengadilan atas permohonan untuk mendapatkan
keputusan/tindakan ini bersifat final dan mengikat.
Perlu harmonisasi ketentuan antara 2 UU ini,
sehingga tidak saling bertolak belakang yang akan
membingungkan masyarakat pemohon. Rumusan
pasal ini perlu diperbaiki untuk memberikan
kepastian hukum dan tidak menimbulkan potensi
tumpang tindih norma.

Rekomendasii

Instansi Terkait

No.
3

Ketentuan
Pasal 53 ayat 2
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Analisis
Dalam penjelasan disebutkan bahwa Yang dimaksud
dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”
adalah meliputi asas: - kepastian hukum; - tertib
penyelenggaraan negara; - keterbukaan;
proporsionalitas; - profesionalitas; - akuntabilitas,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme. Lebih lanjut, dalam UU Administrasi
Pemerintahan menegaskan bahwa Pengadilan TUN
berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan
ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang
yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (Pasal 21
UU Administrasi Pemerintahan).
Kewenangan ini berpotensi tumpang tindih dengan
kewenangan peradilan umum, lebih khusus adalah
peradilan pidana. Karena selama ini mengenai unsur
ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam
kasus pidana adalah menjadi kewenangan hakim
pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor
31 Tahun 1999 (telah diubah dengan UU No. 20
Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Bahwa setiap orang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

Rekomendasii
Perlu perubahan
Pasal 53 ayat 2:

Instansi Terkait
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung

Ketentuan

Analisis
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh
tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.” Dalam hal
ini terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau
wewenang sebagai salah satu unsur tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan
yang berwenang memeriksa dan memutus adalah
Pengadilan Umum (Pengadilan Tipikor).
Sebagai pedoman beracara, telah diterbitkan PERMA
No. 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam
Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Rekomendasii

Instansi Terkait
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15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Pasal 49 dan
Ketentuan Pasal 49 ini sejatinya sudah menjelaskan Perlu perubahan
- Kementerian
Pasal 50 ayat
kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan Pasal 49 dan Pasal
Agama
(2)
sengketa ekonomi syariah. Dalam penjelasan 50 ayat (2)
- Kementerian
pasalnya disebutkan yang dimaksud dengan ekonomi
Hukum dan HAM

No.

No.

Ketentuan
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Analisis
syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang
dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain
meliputi: bank syari'ah; lembaga keuangan mikro
syari'ah, asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa
dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga
berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah;
pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana
pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis
syari'ah.
Namun kewenangan ini menjadi tidak jelas ketika
dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21
Tahun
2008
tentang
Perbankan
Syari’ah
menyebutkan bahwa dalam hal para pihak telah
memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian
sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Lebih
lanjut dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan
Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa
dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya
sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi
perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah
Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;
dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum.
Ketentuan mengenai kehadiran Peradilan Umum

Rekomendasi

Instansi Terkait
- Mahkamah
Agung
- Badan Arbitrase
Syariah Nasional

2

No.

Pasal 54

Ketentuan
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Analisis
dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah
perlu ada penjelasan lebih lanjut. Mengingat dua
ketentuan dalam 2 UU ini berpotensi disharmoni
yang dapat menimbulkan permasalahan di
masyarakat terkait kewenangan lembaga terhadap
suatu perkara. Terlebih lagi, ketika berbicara perkara
syariah ketentuan yang mengikuti seharusnya sudah
jelas, bahwa para pihak yang terlibat beragama Islam
dan penyelesaiannya sengketanya pun seharusnya
khusus harus memenuhi prinsip syariah agama Islam.
Demikian juga dengan adanya ketentuan lembaga
arbitrase lain dalam penyelesaian sengketa
perbankan syariah, yang mana sebelumnya sudah
disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan
juga melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.
Penyelesaian perkara di Peradilan Agama dengan
menggunakan
hukum
acara
yang
berlaku
berdasarkan Pasal 54 UU Pengadilan Agama
sesungguhnya banyak tidak relevan dengan
karakteristik perkara yang menjadi wewenang
Peradilan Agama. Adapun prinsip utama yang harus
benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam
menangani perkara ekonomi syari’ah khususnya dan
perkara bidang ekonomi syari’ah pada umumnya,
bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut
Perlu perubahan
Pasal 54

Rekomendasi

- Kementerian
Agama
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Mahkamah
Agung
- Badan Arbitrase
Syariah Nasional

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip
syari’ah. Hal ini jelas merupakan prinsip ekonomi
syari’ah di pengadilan agama karena ekonomi syari’ah
seperti ditegaskan Pasal 1 Ayat (7) jo. Pasal 2 UU No.
21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan
usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syari’ah.
Oleh karena itu, jika terjadi sengketa berkaitan
dengan kegiatan usaha tersebut jelas tidak mungkin
diselesaikan dengan cara-cara yang justru
bertentangan dengan prinsip syari’ah. Hal ini penting
diingatkan dan dipahami karena seperti diketahui
hukum formil, dan bahkan mungkin sebagian hukum
materiil, dalam hal ini seperti HIR / R.Bg, Rv dan KUH
Perdata (BW), yang akan digunakan dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah di
lingkungan peradilan agama, pada awalnya memang
bukan dibuat dengan tujuan untuk menegakkan dan
melindungi hukum materiil Islam.
Oleh karena itu, meskipun ketentuan-ketentuan
hukum tersebut secara umum tidak banyak yang
bertentangan dengan hukum Islam, tetapi tidak
mustahil masih ada bagian-bagian dari ketentuanketentuan tersebut yang apabila diterapkan apa
adanya justru akan bertentangan atau dianggap tidak
relevan dengan prinsip syari’ah yang menjadi dasar

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
ekonomi syari’ah dalam menjalankan segala
aktivitasnya sehingga hal itu menimbulkan persoalan
baru.
Untuk itu, perlu dibentuk hukum formil/acara khusus
Peradilan Agama karena ada beberapa hukum
materiil Peradilan agama memiliki spesifikasi sendiri
yang berbeda dengan hukum materiil yang menjadi
kewenangan Peradilan Umum

Rekomendasi
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16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1. Pasal 2
Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12
Ubah
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.
2. Pasal 3
- Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum
Ubah
dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat
diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk
penulisan norma tingkah laku yang memerlukan
operator norma agar dapat dioperasionalkan.
- Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator
norma tersebut. Sehingga norma ini memiliki

No.

Kementerian LHK

Instansi Terkait
Kementerian LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

5. Pasal 37

4. Pasal 27

3. Pasal 4

No.
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Analisis
konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya.
Bunyi pasal ini menyebutkan bahwa konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
“merupakan” tanggung jawab dan kewajiban
Pemerintah dan masyarakat. Norma yang dituliskan
pada pasal ini hanya berupa pernyataan tanpa
mengandung suatu operator normanya. Sebaiknya
norma tertulis operator misalnya kata “harus
menjadi” sehingga memiliki konsekuensi jika tidak
dilaksanakan. Oleh karena itu kalimat “merupakan”
diubah menjadi “harus menjadi”.
Peran serta yang dimaksud dalam UU ini
menunjukkan bahwa masyarakat berada di posisi
menerima keputusan atau kebijakaan konservasi dan
harus diarahkan, digerakkan, diberi penyuluhan dan
pendidikan supaya sadar akan konservasi. Pengertian
peran serta ini faktanya tidak dapat menjadi solusi
terhadap permasalahan yang terjadi di dalam praktek
konservasi di lapangan. Karena permasalahannya
bukan mengajak masyarakat untuk sadar konservasi,
namun menempatkan masyarakat langsung sebagai
pelaku dan mitra dalam upaya konservasi itu sendiri.
Pada ayat (1) dinyatakan bahwa tentang “peran serta
rakyat”. Peran serta yang dimaksud menunjukkan
Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

Kementerian LHK

Kementerian LHK

Kementerian LHK

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
bahwa masyarakat berada di posisi menerima
keputusan atau kebijakaan konservasi dan harus
diarahkan, digerakkan, diberi penyuluhan dan
pendidikan supaya sadar akan konservasi. Pengertian
peran serta ini faktanya tidak dapat menjadi solusi
terhadap permasalahan yang terjadi di dalam praktek
konservasi di lapangan. Karena permasalahannya
bukan mengajak masyarakat untuk sadar konservasi,
namun menempatkan masyarakat langsung sebagai
pelaku dan mitra dalam upaya konservasi itu sendiri.
Dalam prakteknya di lapangan, rakyat seringkali
dijadikan sebagai korban dalam penunjukan atau
penetapan suatu wilayah menjadi kawasan
konservasi, baik Cagar Alam, Suaka Margasatwa,
Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, maupun
Taman Nasional. Masyarakat di sekitar wilayah
konservasi tidak dilibatkan secara aktif dalam
penunjukkanatau penetapan tersebut, hak dan
kearifan masyarakat sering kali diabaikan dalam
pengelolaan kawasan konservasi tersebut.
Bahkan di beberapa lokasi, masyarakat yang sudah
lama tinggal di dalam kawasan konservasi diusir
akibat penunjukan atau penetapan tersebut. Konflik
di dalam kawasan konservasi Indonesia tidak dapat
terelakkan karena menempatkan rakyat atau

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

7. Konsep
konservasi
dalam UU

6. Pasal 40 ayat
(2) dan ayat
(3)

No.
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Analisis
masyarakat di dalam dan sekitar konservasi bukan
menjadi bagian dalam pengelolaan konservasi.
Ancaman pidana bagi yang melanggar paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah). Dengan belum
adanya kasus yang dikenakan dengan ancaman
tersebut, membuktikan bahwa kebijakan yang ada
tidak enforceability (memiliki daya paksa). Demikian
juga ancaman tersebut tidak membuat jera atau
takut bagi pelanggar ketentuan tersebut. Hal ini
ditunjukkan dengan masih maraknya kegiatan illegal
logging di kawasan konservasi. Kondisi ini juga lebih
didorong tidak jelasnya kepastian hukum.
Salah satu konflik yang timbul dari tata kelola
konservasi adalah adanya ketidaksamaan persepsi
terhadap “hutan konservasi”. Pendefinisian hutan
konservasi
selama
ini
menunjukkan
ketidakkonsistenan sebagai akibat perbedaan
penafsiran definisi yang terdapat pada pelbagai PUU,
yaitu:
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya tidak menyebutkan istilah
kawasan konservasi, tetapi menggunakan istilah
Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan
Diubah dengan
mengharmonisasi
kan konsep
konservasi yang
ada dalam UU ini
dengan UU No.
41/1999 tentang
Kehutanan

Ubah

Rekomendasi

Kementerian LHK

- Kementerian LHK,
- Kepolisian
- Kejaksaan

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
Pelestarian Alam (KPA).
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, menyebutkan adanya
“kawasan
konservasi” pada Pasal 23 Ayat (1) huruf e.
proses dan kegiatan yang hasilnya akan
mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi
sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar
budaya.
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan tidak digunakan istilah kawasan
konservasi, tetapi hutan konservasi, yang terdiri dari
kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan
pelestarian alam, dan taman buru. Di dalam UndangUndang ini fungsi lindung dipisahkan dari fungsi
konservasi. Jadi, hutan lindung tidak termasuk hutan
konservasi.
Adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan
pengertian dari istilah-istilah yang digunakan untuk
menamakan kategori maupun tujuan dari kategori.
Misalnya, dari sudut bahasa dan ekologi, apa
sebenarnya arti yang tepat dari “konservasi”,
“pelestarian”,
“pengawetan”,
“perlindungan”,
“cagar”, dan “suaka”? Dalam ketentuan peraturanperaturan yang ada, khususnya menurut ketentuan
Perlu diatur
mengenai
disparitas sifatdan
cara pengelolaan
SDA Hayati, agar
dapat diterapkan
pemanfaatannya
secara efisien dan

Rekomendasi

Kementerian LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

8. Konsep
Konservasi

No.
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Analisis
Pasal 1, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990
disebutkan bahwa “Konservasi sumber daya alam
hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati
yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana
untuk menjamin kesinambungan persediaanya
dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas
keanekaragaman dan nilainya”.
Definisi tersebut tidak menjelaskan bagaimana sifat
atau cara pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati,
tetapi menjelaskan pemanfaatan Sumber Daya Alam
Hayati. Pemanfaatan hanyalah sebagian kecil dari
pengelolaan. Jadi definisi tersebut juga tidak
memberikan penjelasan tentang istilah konservasi.
Terkait Ruang Lingkup Konservasi
1. Pada konsep Undang-undang No. 5 Tahun 1990,
konservasi ditujukan untuk pengelolaan sumber
daya alam 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
Berbahaya dan Beracun (B3), Amdal, Upaya
Perlu
mengharmonisasi
kan ruang lingkup
konservasi
dengan UU No.
32/2009 tentang
PPLH

Rekomendasi
berkelanjutan.

Kementerian LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
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.
Sedangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
lebih fokus mengatur pengelolaan lingkungan hidup
di 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.
RPP yang belum tersusun, yaitu:
- RPP tentang Sistem Penyangga Kehidupan
- RPP tentang Peran Serta Masyarakat
- RPP tentang Cagar Biosfer
Ubah

Rekomendasi

Kementerian LHK

Instansi Terkait
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17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
nstansi Terkait
1.
Pasal 1, Pasal UU Perbankan yang ada saat ini masih menggunakan Ubah
- Kementerian
11, Pasal 16, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan. Padahal, Perubahan
Hukum dan
Pasal 18, Pasal otoritas perbankan saat ini adalah OJK (sebagaimana kewenangan dari
HAM

9. Pasal 8 ayat
(2)
Pasal 18 ayat
(2)
Pasal 37 ayat
(3)

No.

3.

2.

No.

Pasal 21

Ketentuan
19, Pasal 20,
Pasal 22, Pasal
27, Pasal 28,
Pasal 29, Pasal
30, Pasal 31,
Pasal
31A,
Pasa; 33, Pasal
34, Pasal 35,
Pasal 36, Pasal
37, Pasal 37A,
Pasal 38, Pasal
40, Pasal 41,
Pasal
41A,
Pasal 42, Pasal
44, Pasal 46,
Pasal 47
Pasal 1
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Bentuk hukum badan usaha yang bisa menjadi bank

Harmonisasi istilah merger, akuisisi, dan konsolidasi
menjadi penggabungan, pengambilalihan, dan
peleburan sebagaimana diatur dalam undang-undang
lain misalnya Undang-Undang No. 40/2007 tentang
Perseroan Terbatas

Analisis
diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011). Lembaga ini
diamanatkan menjalankan fungsi regulator sektor
jasa keuangan termasuk perbankan. Meskipun
sejumlah ketentuan dalam UU Perbankan otomatis
batal karena kehadiran OJK, perubahan atas UU
Perbankan lama tentu saja tetap diperlukan.

Ubah
Dengan
menyesuaikan
istilah
yang
digunakan dalam
peraturan
perundangundangan lain
Ubah

Rekomendasi
Bank
Indonesia
menjadi
kewenangan OJK

-

-

-

-

Kementerian

Kementerian
Hukum dan
HAM
Otoritas Jasa
Keuangan

nstansi Terkait
Otoritas Jasa
Keuangan

No.

Ketentuan
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Analisis
umum dan bank perkreditan rakyat diperluas.
Hadirnya UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara dan PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah yang membagi badan usaha plat merah
kepada perusahaan berbentuk PT dan perusahaan
non PT semestinya menjadi rujukan juga. Untuk
keperluan tersebut dan dengan memperhatikan
karakteristik usaha badan dan kepentingan
perbankan, bentuk hukum perusahaan persero dan
perusahaan perseroan daerah mestilah dimasukan
sebagai bentuk badan usaha yang bisa menjalankan
usaha perbankan.

Rekomendasi
Usulan:
(1) Bentuk hukum
suatu
Bank
Umum
dapat
berupa:
a.Perseroan
Terbatas;
b.Perusahaan
Persero;
c.Perusahaan
Perseroan
Daerah; atay
d. Koperasi.
(2)Bentuk hukum
suatu
Bank
Perkreditan
Rakyat
dapat
berupa
salah
satu dari:
a.Perseroan
Terbatas;
b.Perusahaan
Persero;
c.Perusahaan
Perseroan

nstansi Terkait
Hukum dan
HAM
- Otoritas Jasa
Keuangan

Pasal 40

Pasal 42 ayat
(1)

5.

Ketentuan

4.

No.
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Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
64/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa: Pasal 40
ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk
kepentingan peradilan mengenai harta bersama
dalam perkara perceraian.
Pengecualian prinsip rahasia bank yang sebaiknya
meluas kepada segenap lembaga penegak hukum
tidak hanya untuk kepentingan peradilan, namun
juga untuk kepentingan penegakan hukum secara
umum. Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan
lembaga penegak hukum lainnya semestinya bisa
tercakup juga sebagai pihak yang mempunyai hak
akses kepada data rahasia lembaga perbankan.
Selain itu, diperlukan juga pengecualian prinsip

Analisis

Ubah
1.
Dengan
menambahkan
lembaga yang
bisa membuka
rahasia
bank
misalnya
PPATK,
OJK,
KPK,
dan
lembaga lainnya
yang berkenaan

Rekomendasi
Daerah;
d. Koperasi; atau
e.Bentuk
lain
yang ditetapkan
dengan
Peraturan
Pemerintah.
Ubah Penjelasan
pasal

-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Otoritas Jasa
Keuangan

Kementerian
Hukum dan
HAM
Otoritas Jasa
Keuangan

nstansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
rahasia bank untuk kepentingan penanganan
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran
utang (PKPU), dimana kurator dan/atau pengurus
sebaiknya diberikan hak akses terhadap rekening
pihak terpailit yang ada di sektor perbankan.
Sehingga perlu menambahkan ketentuan baru terkait
pengecualian prinsip rahasia bank untuk kepentingan
penanganan kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) bagi kurator dan/atau
pengurus

Rekomendasi
dengan
penegakan
hukum, namun
mereka wajib
merahasiakann
ya
dengan
konsekuensi
yang berat jika
melanggar.
2.
menamb
ahkan
ketentuan
mengenai
kepentingan
pengurusan
kepailitan dan
PKPU
yang
dapat
memberikan
wewenang bagi
kurator
dan
pengurus untuk
mengakses
keuangan
nasabah pailit.

nstansi Terkait

Pasal 49 ayat
(2)

Pasal 37A

7.

Ketentuan

6.

No.
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Adanya Putusan MK Nomor 109/PUU-XII/2014 yang
menyatakan bahwa Frasa "bagi Bank" Pasal 49 ayat 2
huruf d bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan
pertimbangan antara lain: bahwa suatu putusan tidak
ada artinya apabila tidak dilaksanakan dan
merupakan pelanggaran terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
negara republik Indonesia yang merupakan negara
hukum sesuai dengan UUD 1945 dan pihak lain yang
terkait langsung maupun tidak langsung harus
menghormati putusan pengadilan, serta pengabaian
pengurus bank terhadap putusan pengadilan karena
berlindung di bawah ketentuan frasa “bagi bank”.
Sudah tidak relevannya ketentuan mengenai Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dimana
ketentuan ini dibuat untuk mengakomodasi
penanganan krisis ekonomi 1998. Saat ini sudah ada
peraturan perundang-undangan terkait penanganan
krisis perbankan misalnya mengenai lembaga
penjamin simpanan.

Analisis

Cabut

Ubah
Sesuai
dengan
Putusan MK

Rekomendasi

-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Otoritas Jasa
Keuangan

Kementerian
Hukum dan
HAM
Otoritas Jasa
Keuangan

nstansi Terkait
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18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
No.
Ketentuan
Analisis
1.
- Nama UU
Materi pengaturan ini sangat bersifat teknis, sehingga
- Dasar
kurang tepat jika dituangkan dalam jenis UU.
Hukum
Sedangkan arah pengaturan yang ingin dicapai
- Politik
sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum nya,
Hukum
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.
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
Rekomendasi
Mengingat
pentingnya
masalah
budi
daya
tanaman
dalam
rangka
peningatan hasil
produksi tanaman
pangan
dalam
rangka ketahanan
dan kedaulatan
pangan,
mala
pengaturan
masalah
dituangkan dalam
bentuk Perpres.

Instansi Terkait
- Kementerian
Pertanian
- Sekretariat
Kabinet
- Kementerian
Hukum dan
HAM

No.

Ketentuan
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Analisis
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
(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 sebesar- besarnya kemakmuran rakyat,

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
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.AnalisisterhadapPolitikHukum(arahpengaturan)
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

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
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, 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 penyidikan͒Ditinjau dari
materi muatan UU ini sangat bersifat teknis, sehingga

Rekomendasi

Instansi Terkait

Pasal 6

Pasal 8

10. 3

Ketentuan

2

9.

No.
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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.
Agar tidak memberatkan, sebaiknya ayat (2)
dihilangkan dan menghindari konflik dengan ayat (1).
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.
Catatan :͒Pasal ini idem dengan pasal 26 UU 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Analisis
lebih tepat diatur dengan peraturan pelaksana/di
abawah UU, yang bersifat teknis.

Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Pertanian
- Kementerian
Koordinanor
Bidang
Perekonomian
- Kementerian
Perdagangan
- Kementerian Luar
Negeri
- Kementerian
Keuangan

- Kementerian
Pertanian
- Sekretariat
Kabinet
- Bappenas

Instansi Terkait

Ketentuan
Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

No.
11. 4

12. 5

6
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Analisis
Ketentuan ini tidak berpihak pada petani kecil
(perorangan), karena tidak mengatur disparitas
antara petani kecil dengan badan hukum
(perusahaan) dan pemerintah. Petani yang sedari
awal atau secara turun temurun melakukan
pencarian plasmanutfah kemudian diharuskan
memakai izin, dan kalau tidak maka menjadi
terlarang.
Pasal ini juga telah dinyatakan bertentangan dengan
konstitusi oleh MK dalam putusan MK No. 99/PUUX/2012. Putusan MK memberi pengecualian kepada
petani kecil.
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.
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

Ubah

Rekomendasi
Ubah

- Kementerian
Pertanian

- Kementerian
Pertanian
- Kementerian
Perdagangan

Instansi Terkait
Kementerian
Pertanian

Ketentuan
Pasal 12

Pasal 13

Pasal 59

No.
7

8

9
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Analisis
Ketentuan ini berpotensi memberatkan petani kecil,
karena melarang pengedaran hasil karya petani yang
melakukan
pemuliaan
tanaman,
walaupun
peredaraannya dilakukan hanya di lingkungan
kelompok/ 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/PUUX/2012. Putusan MK memberi pengecualian kepada
petani kecil.
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.
Penyidikan merupakan hukum formil yang
melaksanakan hukum materiil. Idealnya diletakkan
setelah ketentuan pidana (hukum materiilnya).
Ubah

Ubah

Rekomendasi
Ubah

- Kementerian
Pertanian
- Kementerian
Hukum dan HAM

Kementerian
Pertanian

Instansi Terkait
- Kementerian
Pertanian

Pasal 61

11

Ubah
Penjatuhan
sanksi
kumulatif
alternatif

Rekomendasi
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Rekomendasi
Ubah
Dengan

sengaja
5 thn
250 jt
kejahatan
lalai
1 thn
50 jt
pelanggaran
Perlu dipertimbangkan agar penjatuhan sanksi pidana
dilakukan secara alternatif, penjara atau denda hal ini
sebagai pertimbangan bagi sistem hukum pemidaan
yang efektif dan efisien.
Sistem sanksi pidana maksimum khusus
Ubah
Sebab
Penjara Denda kualifikasi
Penjatuhan
sanksi
sengaja
5 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 .

Sistem sanksi pidana maksimum khusus:
Sebab
Penjara Denda kualifikasi

Analisis

19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Bab Ketentuan - Dalam Bab Ketentuan Umum masih ditemukan
Umum masih
beberapa istilah yang perlu diperbaiki karena tidak

Pasal 60

Ketentuan

10

No.

-

Instansi Terkait
Kementerian
Hukum dan

- Kementerian
Pertanian
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Kejaksaan

Instansi Terkait
- Kejaksaan
- Kementerian
Pertanian
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Kejaksaan

2.

No.

Seluruh
ketentuan
terkait
dengan:
- Pendirian
Koperasi

Ketentuan
perlu
diperbaiki
sesuai dengan
peraturan
perundangundangan lain
dan
ditambahkan
beberapa
ketentuan
yang
perlu
didefinisikan
dengan jelas
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- Secara umum UU Perkoperasian perlu perubahan,
utamanya dikarenakan status Koperasi sebagai
badan hukum memerlukan pengaturan yang lebih
detil. Hal ini mengingat banyaknya kasus terkait
Koperasi yang kemudian merugikan anggotanya,
terutama Koperasi yang bersifat mengumpulkan

Analisis
sejalan dengan peraturan perundang-undangan
lain. Selain itu, masih terdapat beberapa istilahistilah dalam ketentuan pasal lainnya yang masih
perlu pendefinisian dalam ketentuan umum.
contoh: ketiadaan definisi yang dimaksud dengan
pemerintah, pengawas, pengurus, simpanan,
pinjaman, dsb.
- Ketiadaan definisi ini mengakibatkan terhadap
beberapa ketentuan pasal menjadi tidak jelas dan
multitafsir.

Rekomendasi
menambahkan
beberapa definisi
dari istilah yang
digunakan dalam
ketentuan pasalpasal
selanjutnya,
seperti
pemerintah,
pengawas,
pengurus,
simpanan,
pinjaman
dll
dengan
disesuaikan
peraturan
perundangundangan
lainnya.
Ubah
Dengan
memberikan
ketentuan yang
memadai
mengenai:
-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Koperasi dan
UKM

Instansi Terkait
HAM
- Kementerian
Koperasi dan
UKM

No.

Ketentuan
sebagai
badan
hukum
- Tanggung
jawab
Pengawas
apablia
terjadi
kerugian
dalam
koperasi
yang
disebabkan
oleh
kesalahan
pengawas
- Prosedur
dan Kuorum
dalam Rapat
Anggota
Koperasi
- Tanggung
jawab
anggota
terhadap
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Analisis
dana dari anggotanya (Koperasi simpan pinjam).
Pernyataan Koperasi sebagai Badan Hukum perlu
ditentukan lebih tegas dalam definisi, karena status
badan hukum inilah yang akan berpengaruh pada
bagaimana pertanggung-jawaban Koperasi saat
terjadi pailit. Organ Koperasi khususnya Pengurus
dan Pengawas perlu diberikan pengaturan yang
lebih rinci dan jelas tanggung jawabnya apabila
terjadi masalah dalam Koperasi.
- Selain itu, terkait dengan koperasi yang bergerak
dalam bidang jasa keuangan, seperti simpan
pinjam. Hal ini perlu ada ketentuan yang spesifik
dalam undang-undang maupun ketentuan lain
yang lebih operasional, dikarenakan bentuk usaha
yang terkait dengan jasa keuangan akan masuk
dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Rekomendasi
a) pendirian
Koperasi
sebagai badan
hukum.
b) tanggung
jawab
pengawas
apablia terjadi
kerugian
dalam
koperasi yang
disebabkan
oleh
kesalahan
pengawas.
c) Rapat
Anggota
Koperasi,
khususnya
tentang
prosedur dan
kuorum dalam
penyelenggar
aan rapat.
d) Bagaimana

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
kerugian
koperasi
- Jenis usaha
koperasi
- Ketentuan
tentang
koperasi
yang
bergerak
dalam
bidang jasa
keuangan,
seperti
simpan
pinjam

Analisis
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Rekomendasi
bekas anggota
koperasi
masih harus
ikut
bertanggung
jawab
atas
kerugian
koperasi.
e) Bidang-bidang
usaha apa saja
yang
bisa
dijalankan
oleh Koperasi.
f) Koperasi yang
bergerak
dalam bidang
jasa
keuangan,
seperti
simpan
pinjam.

Instansi Terkait
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Selain itu, pengaturan mengenai hal-hal tersebut,
khususnya mengenai Direktur Independen dan

Peraturan OJK telah mengatur mengenai Komisaris
Independen, dan komite-komite (termasuk komite
audit, komite nominasi dan remunerasi), dan
sekretaris perusahaan, serta tugas dan tanggung
jawabnya, namun ketentuan-ketentuan tersebut
(termasuk ketentuan mengenai direktur independen)
seharusnya diatur dalam suatu undang-undang yaitu
UUPM, sehingga akan dapat dikaitkan dengan sanksisanksi yang diatur dalam UUPM.

Khusus untuk Direktur Independen, hanya diatur
dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia, sehingga
kewajiban untuk memiliki Direktur Independen tidak
berlaku bagi perseroan terbuka yang tidak
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Pasal 1
UUPM saat ini belum mengatur ketentuan mengenai
Direktur Independen, Komisaris Independen, dan
komite-komite (termasuk komite audit, komite
nominasi dan remunerasi), dan sekretaris
perusahaan.
Rekomendasi
Penambahan
ketentuan
mengenai
Direktur
Independen,
Komisaris
Independen,
Komite-komite,
dan Sekretaris
Perusahaan.

Instansi Terkait
- Otoritas
Jasa
Keuangan
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Badan Koordinasi
Penanaman
Modal

Ketentuan

pasal 1 butir
1.f

No.

2.
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Khusus terhadap Direktur Independen (yang saat ini
belum diatur oleh OJK), Direktur Independen
seharusnya dapat menunjukkan independensinya
tidak hanya dalam pemenuhan syarat-syarat saat
penunjukannya, tetapi juga saat pelaksanaan
tugasnya.
Untuk itu, UUPM perlu mengatur secara jelas tugas
dan tanggung jawab direktur independen, misalnya
direktur independen diberikan tugas dan tanggung
jawab untuk mengawasi (dengan mekanisme
tertentu) setiap transaksi afiliasi dan transaksi yang
mengandung benturan kepentingan. Dengan tugas
dan tanggung jawab yang jelas, setiap Direktur
Independen tidak hanya akan bersikap hati-hati
dalam menerima penunjukannya tetapi juga dalam
melaksanakan tugasnya.
Istilah “Pemegang Saham Utama” banyak digunakan
dalam PUU yang terkait dengan perlindungan
pemegang saham minoritas dalam perseroan
terbuka.

Analisis
Komisaris Independen seharusnya juga dapat
dikaitkan secara langsung dengan pelaksanaan dan
pengawasan atas transaksi afiliasi dan transaksi yang
mengandung benturan kepentingan.

Pengubahan Pasal
1 UUPM dengan
menambah
Definisi

Rekomendasi

- Otoritas
Jasa
Keuangan
- Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Terkait

3.

No.

Pasal 82

Ketentuan
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Analisis
Batasan pengertian istilah ini memang telah diatur
dalam Penjelasan Pasal 1 butir 1.f UUPM, namun
seharusnya batasan pengertian atas istilah tersebut
seharusnya diatur dalam batang tubuh (pada Pasal 1
UUPM) (Lihat Petunjuk No.177 Lampiran II Undangundang No.12 tahun 2011 yang mengatur
“Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar
hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan
tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi
norma”).
Perlu juga tegas diatur apakah OJK dapat mengatur
batasan pengertian yang berbeda, mengacu pada
adanya ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas
Jasa
Keuangan
No.9/POJK.04/2018
tentang
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang mengatur
“Pemegang Saham Utama adalah Pihak yang, baik
secara langsung maupun tidak langsung, memiliki
paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang
dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang
lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan”.
1. Kata “dapat” belum tegas, dan menjadi rancu
dengan kata “mewajibkan” meskipun dalam
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No: KepUbah
dengan
menghilangkan

Rekomendasi
“Pemegang
Saham Utama”

- Otoritas
Jasa
Keuangan
- Kementerian

Instansi Terkait
- Badan Koordinasi
Penanaman
Modal

No.

Ketentuan

5.

4.

3.

2.
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Analisis
412/BL/2009 disebutkan “wajib” namun UU yang
memiliki hierarki tertinggi yang semestinya
berlaku dan peraturan yang bersifat pelaksanaan
tidak boleh bertentangan dengan UU.
(2) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau
Perusahaan
Publik
untuk
memperoleh
persetujuan mayoritas pemegang saham
independen apabila Emiten atau Perusahaan
Publik tersebut melakukan transaksi di mana
kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan
Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan
ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau
pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan
Publik dimaksud.
kata mewajibkan mengandung makna tegas atas
suatu perintah yang dapat langsung atau segera
dilaksanakan, maka tidak perlu suatu persetujuan
dari pihak tertentu.
Karena persetujuan mayoritas pemegang saham
independen adalah kesepakatan pemegang
saham yang belum tentu tercapai
Seharusnya yang menjadi dasar disini adalah
bukti terang dari adanya transaksi yang
mengandung benturan kepentingan dan
merugikan
pemegang
saham
khususnya

Rekomendasi
kata dapat

Instansi Terkait
Hukum dan HAM
- Badan Koordinasi
Penanaman
Modal

Rekomendasi
Perlu disesuaikan
dengan
perubahanperubahan
terhadap pidana
anak yang diatur
dalam
UndangUndang Nomor 11
Tahun 2012

21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
No.
Ketentuan
Analisis
1
Hampir
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
seluruh Pasal
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini yang
menjadi tidak relevan lagi seperti Pasal 1 angka 3,5,
dan 6, Pasal 6. Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal
20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25,
Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30,
Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 42,
Pasal 43, Pasal 47
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Pengubahan Pasal
82 dengan
menambahkan
pengaturan pokok
mengenai
transaksi afilasi

Pasal 82 ayat
(2) dan (3)

4.

Rekomendasi

Analisis
pemegang saham minoritas
Peraturan
Bapepam
No.IX.E.1
membedakan
“Transaksi Afiliasi” dan “Transaksi yang Mengandung
Benturan Kepentingan”.
Adanya pembedaan itu, khususnya mengenai adanya
“Transaksi Afiliasi’ seharusnya juga diatur dalam
suatu undang-undang yaitu UUPM, sehingga akan
dapat dikaitkan dengan sanksi-sanksi yang diatur
dalam UUPM.

Ketentuan

No.

Instansi Terkait
Kementerian
Hukum dan HAM

- Otoritas
Jasa
Keuangan
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Badan Koordinasi
Penanaman
Modal

Instansi Terkait
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22. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sampai dengan perubahannya
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 29
Nominal Rp100.000.000,- (Seratus Juta), sebaiknya
Ubah
- Kementerian
diubah menjadi Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar)
Perlu ketentuan
Keuangan.
sesuai tingkat inflasi dan keadaan perekonomian
nominal
demi menunjang kemudahan berusaha(EoDB) di
Rp100.000.000,Indonesia.
(seratus juta)
ditingkatkan
menjadi Rp
1.000.000.000
(satu milyar)
sesuai tingkat
inflasi dan
keadaan
perekonomian
demi menunjang
kemudahan
berusaha(EoDB)
di Indonesia.
2.
Pasal 33 ayat(1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Ubah
- Kementerian
Penanggung Jawab yang mempunyai jumlah utang Perlu ketentuan
Keuangan.
pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 (Seratus nominal
Juta Rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam Rp100.000.000,melunasi pajak Rp100.000.000,- (Seratus Juta).
(Seratus Juta)

Ketentuan

Analisis
Nominal Rp100.000.000,- (Seratus Juta) sebaiknya
diubah menjadi Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar)
sesuai tingkat inflasi dan keadaan perekonomian
dalam menunjang kemudahan berusaha di Indonesia.

- 98 -

23. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Pasal 1
Teknologi yang semakin canggih, menyebabkan
konsumen tidak hanya menjadi pengguna akhir, tapi
juga menjadi konsumen antara yang menjual kembali
(re-seller) barang yang sudah dibeli, namun
konsumen antara yang dimaksud tidak semua
berbadan hukum. Oleh karena itu, definisi konsumen
antara perlu dimasukkan dalam perubahan UU ini.
2
Pasal 18
Saat ini sudah semakin marak transaksi melalui ecommerce, namun belum diatur dalam UU PK karena

No.

Diubah
Tambahkan

Redefinisi
“konsumen
antara”

Rekomendasi
Diubah

Rekomendasi
ditingkatkan
menjadi Rp
1.000.000.000
(satu milyar)
sesuai tingkat
inflasi dan
keadaan
perekonomian
demi menunjang
kemudahan
berusaha(EoDB)
di Indonesia.

Badan Perlindungan
Konsumen Nasional

Instansi Tekait
Kementerian
Perdagangan

Instansi Terkait

Pasal 23

Pasal 28

4

Ketentuan

3

No.
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Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan
merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.
Padahal, pertanggungjawaban hukum juga mencakup
unsur hubungan sebab-akibat (causal link).

Sengketa konsumen masuk ke dalam small crime
court, harus dimasukan dalam revisi

Analisis
pada tahun 1999 e-commerce belum menjadi media
transaksi.

Untuk
melindungi
konsumen, UU
Perlindungan
Konsumen

Rekomendasi
kewajiban serupa
untuk
ecommerce.
Diubah
Pelaku
usaha
wajib
melaksanakan
putusan
dalam
waktu tujuh hari
kerja. Jika tidak,
BPSK
dipersilahkan
untuk
menyerahkan
putusan kepada
penyidik
sesuai
hukum
acara
pidana.
Diubah
Badan Perlindungan
Konsumen Nasional

Badan Perlindungan
Konsumen Nasional

Instansi Tekait

5

No.

Peninjauan
terhadap

Ketentuan

-
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Terhadap BPKN dan BPSK, Kementerian
Perdagangan perlu meninjau kembali fungsinya.

Analisis

Rekomendasi
seharusnya
cukup mengatur
tentang
bukti
kerugian
atas
penggunaan
produk. Dengan
demikian,
proses
pembuktian
akan
lebih
pendek
dan
hasil
dapat
diprediksi. Strict
liability
seyogianya
menjadi
penyeimbang
dari kewajiban
konsumen
untuk
memperhatikan
keterangan di
label produk.
Ubah
Kementerian
Perdagangan

Instansi Tekait

No.

Ketentuan
terhadap
BPKN dan
BPSK

-

-

-

-
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Analisis
Kurang efektifnya terhadap rekomendasi atau
putusan yang dihasilkan ke dua lembaga ini,
membawa dampak pada kemudahan berusaha
dan perlindungan konsumen terhadap nilai
ketertiban dan kepastian hukum menjadi tidak
linear dengan visi dan misi nawacita.
BPSK yang ada di setiap daerah tingkat II
menyebabkan over kelembagaan tidak itu saja,
pengaturan dan mekanisme dari aspek hukum,
keuangan, administrasi dan potensi tumpang
tindih dengan kewenangan pengadilan menjadi
keniscayaan. Sepanjang tahun 2017, ada 127
putusan BPSK yang dibatalkan pengadilan.
Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tentang
Gugatan Sederhana disadari menjadi instrumen
yang diyakini mampu mewujudkan kepastian
hukum bagi pihak yang bersengketa.
Perlu mengatur kembali mekanisme hukum acara
penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar
pengadilan setelah lahirnya Perma gugatan
sederhana.
Keberadaan UU Pemerintahan Daerah, dimana
BPSK menjadi instrumen penyelesaian sengketa
konsumen dibawah pengampu Pemerintah
Provinsi berbanding terbalik dengan UU
1. Perlu
penguatan
fungsi
dan
tugas BPKN
sebagai
lembaga yang
memberikan
rekomendasi
kepeda
Pemerintah.
2. BPKN
dan
KEMENDAG
(Ditjen
Perlindungan
Konsumen
dan
Tertib
Niaga) perlu
memperjelas
kedudukan
dan

Rekomendasi
Badan
Perlindungan
Konsumen
(BPKN)

Kementerian Dalam
Negeri

Badan Penyeleseian
Sengketa
Konsumen

Badan Perlindungan
Konsumen Nasional

Instansi Tekait

No.

Ketentuan
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Analisis
Perlindungan Konsumen itu sendiri.

Cabut
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen (BPSK)
1. BPSK

Rekomendasi
kewenangan
masingmasing
sehingga tidak
menimbulkan
perbedaan
interpretasi
serta
overlapping
kewenangan
antara
dua
lembaga ini
sama dalam
fungsi
dan
kewenangann
ya,
misal
dalam nama
kelembagaan.

Instansi Tekait

No.

Ketentuan

Analisis
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Rekomendasi
sebaiknya
dihapus saja
kewenangan
penyelesaian
sengketanya.
Jika
secara
kelembagaan
tetap
ada
maka
kewenangann
ya
dibatasi
hanya pada
tataran
konsultasi,
konsiliasi dan
mediasi saja.
2. Kalau sudah
ada
mekanisme
gugatan
sederhana yg
nilainya tidak
terlalu besar,
kemudian ada
kepastian

Instansi Tekait

Ketentuan

Analisis

Rekomendasi
hukum maka
BPSK tidak lagi
diperlukan.

Instansi Tekait
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24. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Pasal 10, Pasal Beberapa substansi yang diatur dalam peraturan ini Perlu mencabut - Kementerian
11, Pasal 12,
telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan ketentuan yang
Hukum dan HAM
Pasal 13, Pasal lain, sebagai contoh:
terkait
dengan - Kepolisian
14, Pasal 15,
Telah terdapat ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 30 Komisi Pemeriksa - Kejaksaan
Pasal 16, Pasal Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Kekayaan
- Komisi
17, Pasal 18,
Penyelenggara
Pemberantasan
Pidana Korupsi yang menyebutkan:
Pasal 19, Pasal Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan Negara
yang
Korupsi
20
tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud selanjutnya
dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi disebut
Komisi
Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pemeriksa dalam
sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang- Pasal 10, Pasal 11,
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pasal 12, Pasal 13,
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Pasal 14, Pasal 15,
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Pasal 16, Pasal 17,
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Pasal 18, Pasal 19,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Pasal 20
dinyatakan tidak berlaku.

No.

Ketentuan
Pasal 21 dan
Pasal 22

Analisis
Telah terdapat ketentuan yang mengatur secara
khusus terkait dengan perbuatan korupsi dengan
segala unsurnya di dalam UU 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001..

Rekomendasi
Perlu mencabut
ketentuan Pasal
21 dan Pasal 22
yang
mengatur
tentang
perbuatan korupsi
dan
unsurunsurnya.
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25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1.
Pasal 66
- Hukum acara diatur dalam UU untuk arbitrase dan Ubah
penyelesaian sengketa berlaku secara khusus
1. UU
Arbitrase
- Jangka pemberian eksekuatur dari Pengadilan
direkomendasik
Negeri Jakarta Pusat
an untuk diubah
- Jangka pemberian eksekuatur dari Mahkamah
(diubah
Agung Republik Indonesia
sebagian/seluru
- Jangka pemberian waktu Pengadilan Negeri Jakarta
hnya
dengan
Pusat/Pengadilan di wilayah termohon untuk
menyesuaikan
penyampaian aan maning
perkembangan,
- Jangka pemberian waktu Pengadilan Negeri Jakarta
perlu
Pusat/Pengadilan di wilayah termohon untuk
memasukkan
eksekusi
ketentuan
internasional.

No.
2

- Kementerian Luar
Negeri

- Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Tekait
- Mahkamah
Agung

Instansi Terkait
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Kepolisian
- Kejaksaan
- Komisi
Pemberantasan
Korupsi

Ketentuan

Analisis

Rekomendasi
Antara
lain
UNCITRAL
Model Law.
2. Batas
waktu
pemberian
eksekuator
penting
dan
harus
ada
kepastian
waktu.
3. Nomenklatur
BANI
dipertimbangka
n untuk di ubah
melalui
perubahan
Anggaran Dasar
BANI.

Instansi Tekait
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26. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Penjelasan
Terdapat putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006 Perlu perubahan - Kementerian

No.

Ketentuan
Pasal 2 ayat (1

Pasal 7 ayat (1)

No.

2
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Analisis
Tanggal 25 Juli 2006 terkait dengan penjelasan Pasal
2 ayat (1) dengan menyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, sepanjang Frasa yang
berbunyi:
”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’
dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan
hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,
yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur
dalam peraturan perundang-undangan, namun
apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena
tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan
tersebut dapat dipidana”.
Sehingga melalui putusan MK yang ada maka
penjelasan Pasal 2 ayat (1) berisi:
Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa
"merugikan keuangan atau perekonomian negara"
menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi
merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana
korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur
perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan
timbulnya akibat.
Kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 7
ayat (1) sangat erat kaitannya dengan peran
korporasi di dalam proses pengadaan barang/jasa
Perlu perubahan
Pasal 7 ayat (1)
dengan

Rekomendasi
Penjelasan Pasal 2
ayat (1) dengan
mengubah
penjelasan Pasal 2
ayat (1) sesuai
dengan putusan
MK

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Komisi

Instansi Terkait
Hukum dan HAM
- Komisi
Pemberantasan
Korupsi

Pasal 27 dan
Pasal 29

3

Analisis
Pemerintah, tidak mungkin dalam sebuah proses
pengadaan barang/jasa Pemerintah baik itu terkait
dengan pemborong bangunan, penyedia bahan
sampai dengan penyediaan barang itu hanya
bertindak secara pribadi/individu tanpa melibatkan
korporasi, oleh sebab itu di dalam Pasal ini perlu
untuk memasukan korporasi sebagai subjek pelaku
tindak pidana, sehingga dapat dikenakan
Terdapat beberapa ketentuan yang disharmoni
dengan ketentuan UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti Pasal
27 dan Pasal 29 yang berkaitan dengan tumpang
tindah kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dengan Jaksa Agung.
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27. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 17
Merujuk pada penjelasan Pasal 17 ayat (1) frasa
"kewajiban tertentu" dalam pasal 17 mencakup
antara lain pajak, bea masuk, dan asuransi sosial.
Meskipun demikian masih terdapat beberapa
terminologi yang tidak jelas seperti: “pertimbangan
tertentu”, “pihak-pihak tertentu yang tidak

Ketentuan

No.

Rekomendasi
Perlu perubahan
Pasal 17 dengan
menambahkan
bahwa pemberian
fasilitas-fasilitas
ini dilaksanakan

Ketentuan
ini
perlu
diharmonisasi
agar
tidak
menghambat
penegakan
hukum.

Rekomendasi
memasukan
korporasi sebagai
subjek
pelaku
tindak pidana

Instansi Terkait
Kementerian Luar
Negeri

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Komisi
Pemberantasan
Korupsi

Instansi Terkait
Pemberantasan
Korupsi

Ketentuan

Pasal 18 ayat
(2)

No.

2
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Meski demikian saat diklarfifikasi pada Kementerian
Luar Negeri, frasa seperti “kewajiban tertentu”
menunjukkan diskresi yang diberikan oleh PU dan
dalam relasi internasional, diskresi adalah ruang
untuk diplomasi. Bila ruang diskresi ini ditutup , maka
justru ruang untuk diplomasi juga tertutup.
Karenanya meski dianggap tidak memenuhi dimensi
kejelasan rumusan, Kementerian Luar Negeri
menyarankan agar frasa ini tidak diubah mengingat
karakteristik hubungan internasional yang khas.
Pemberian perlindungan terhadap warga negara
Indonesia dan badan hukum Indonesia yang
menghadapi
permasalahan
hukum
dengan
perwakilan negara asing di Indonesia seharusnya

Analisis
ditentukan dalam Pasal 16”.
Pasal 17 ayat (2) kemudian hanya menyatakan bahwa
pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan berdasar pada peraturan
perundang-undangan nasional.
Dalam hal ini, tidak terdapat ketentuan bahwa akan
ada pengaturan lebih lanjut yang bertujuan
memberikan indikator atau ukuran yang lebih jelas
terhadap terminologi-terminologi yang terdapat pada
Pasal 17 ayat (1).

Perlu perubahan
Pasal 18 ayat (2)

Rekomendasi
sesuai peraturan
perundangundangan
nasional dan asas
timbal balik.

Kementerian Luar
Negeri

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum dan
kebiasaan
internasional
tetapi
juga
perlu
memerhatikan ketentuan hukum nasional sesuai
dengan kasus yang dihadapi. Hal ini selaras dengan
ketentuan Pasal 19 huruf b yang sudah menyatakan
bahwa:
Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban
memberikan pengayoman, perlindungan, dan
bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum
Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan nasional serta hukum dan
kebiasaan internasional.
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28. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
No.
Ketentuan
Analiisis
1
Pasal 1 ayat (6) Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan
”Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap
perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk
aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak
asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang
dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak
mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan

No.

Rekomendasi
Perlu perumusan
ulang
konsepsi
mengenai
pelanggaran HAM
juga
harmonisasinya
dengan
perumusan
aturan berikutnya

Rekomendasi

Instansi Terkait
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Lembaga
Perlindungan
Saksi dan Korban
- Komnas HAM

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 1 ayat (6)

No.

2
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Analiisis
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar, berdasarkan mekanisme hukum yang
berlaku”. Pasal tersebut menunjukan bahwa
pelanggaran HAM adalah HAM yang diatur dalam UU
Nomor 39 Tahun 1999, sedangkan terdapat
inkonsistensi pengaturan sebagaimana tercantum
dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan ”Setiap orang
berhak untuk menggunakan semua upaya hukum
nasional dan forum internasional atas semua
pe-langgaran hak asasi manusia yang dijamin oleh
hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai
hak asasi manusia yang telah diterima negara
Republik Indonesia. Disini terlihat adanya perluasan
jangkauan terha-dap pengaturan pelanggaran HAM.
Ada-nya perbedaan tersebut memerlukan sebuah
harmonisasi
pengaturan
kembali
terhadap
keten-tuan pelanggaran HAM tersebut. Dari Pasal 1
ayat (6) juga didapati frasa ”....tidak mendapatkan,
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyelesaian hukum yang adil dan benar....”
keten-tuan tersebut memiliki penafsiran yang luas
dan tidak terukur serta akan terjadi ketidakjelasan
dalam menentukan wak-tu terjadinya pelanggaran
HAM terhadap suatu perbuatan.
Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun
Perlu

adanya

Rekomendasi

- Kementerian

Instansi Terkait

Ketentuan

Tidak ada
pengaturan

Pada Pasal 89
ayat (4)

No.

3

4
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Pada Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan

Analiisis
1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan
definisi ”pelanggaran HAM” dan Pasal 104 ayat (1)
disebutkan ”Untuk mengadili pelanggaran hak asasi
manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi
Manusia di lingkungan Pengadilan Umum”. Dari
ketentuan tersebut jelas hanya ”pelanggaran HAM
berat” yang dapat dibawa ke pengadilan umum, lalu
bagaimana dengan pelanggaran HAM (tidak
berat/biasa), hal ini menyebabkan ketidak jelasan
pengaturan.
Akibat yang timbul yaitu sejak diundangkannya UU
HAM tidak pernah ada kasus ”pelanggaran HAM”
yang pernah diperiksa dan diputus sebagai
”pelanggaran HAM” oleh pengadilan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia sudah menyebutkan secara lengkap
pengaturan mengenai hak asasi manusia yang harus
dipenuhi, tetapi tidak terdapat suatu pengaturan
mengenai hak yang diperoleh dari orang sebagai
korban dari pelanggaran HAM, untuk itu diperlukan
adanya pengaturan terhadap hal tersebut.
Perlunya
pengaturan bagi
korban
pelanggaran HAM
baik
berupa
remedy,
kompensasi,
restitusi
atau
rehabilitasi.
Perlunya
pengaturan

Rekomendasi
pengaturan
mengenai
penyelesaian
pelanggaran HAM
secara hukum.

- Kementerian
Hukum dan HAM

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Lembaga
Perlindungan
Saksi dan Korban
- Komnas HAM

Instansi Terkait
Hukum dan HAM
- Lembaga
Perlindungan
Saksi dan Korban
- Komnas HAM

Ketentuan

Tidak ada
pengaturan

No.

5
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UU yang di negara lain dikenal sebagai blasphemy
law, seharusnya hanya melarang penghinaan
terhadap agama, ternyata juga mengandung
pelarangan penafsiran agama yang dianggap

UU ini perlu direvisi dengan memformulasikan
ketentuan-ketentuan yang dengan jelas memberikan
perlindungan kepada individu/perseorangan/umat
beragama (termasuk penganut kepercayaan), karena
hukum dimaksudkan bukan untuk melindungi agama,
melainkan melindungi individu/perseorangan/ umat
beragama (termasuk penganut kepercayaan).

Analiisis
mengenai
penyampaian
rekomendasi
untuk
ditindaklanjuti, namun tidak terdapat pengaturan
terhadap pihak-pihak yang memiliki kewajiban
melaksanakan rekomendasi (penerima rekomendasi).

Rekomendasi
terhadap
”penerima
rekomendasi”
hasil pemeriksaan
Komnas
HAM
untuk
melaksanakan
rekomendasi
tersebut
dan
pengaturan
konsekuensi
tertentu bila tidak
melaksanakannya
Perlu perubahan
dengan
memformulasikan
ketentuanketentuan yang
dengan
jelas
memberikan
perlindungan
kepada
individu/perseora
ngan/umat
beragama
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Lembaga
Perlindungan
Saksi dan Korban
- Komnas HAM

Instansi Terkait
- Lembaga
Perlindungan
Saksi dan Korban
- Komnas HAM

No.

Ketentuan

- 114 -

Analiisis
penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran suatu
agama.
Penodaan agama merupakan rezim hukum yang
digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
kemasyarakatan dalam begitu banyak konteks kasus.
Hal itu menunjukkan bahwa dalil penodaan agama
mengandung tingkat subjektivitas dan elastisitas yang
sangat tinggi, karenanya bertentangan dengan asas
legalitas dalam konstruksi hukum positif, karena tidak
memberikan kepastian hukum.
Tingginya subjektivitas dan elastisitas pasal-pasal
penodaan agama membuat penegakaan hukum
penodaan agama juga sulit untuk dilakukan oleh
pengadilan yang bersifat independen. Dalam konteks
ini, proses hukum penodaan agama akan sangat
diitentukan oleh tekanan massa. Tanpa tekanan
massa, kasus-kasus “penodaan agama” banyak yang
diselesaikan di luar mekanisme peradilan, misalnya
dengan permintaan maaf, atau dalam kasus-kasus
yang secara faktual diselesaikan melalui mekanisme
peradilan, pada akhirnya diputus dengan vonis bebas.
Bagi penegakan hukum di negara hukum dan negara
demokrasi, pelibatan tekanan massa untuk
mempengaruhi proses peradilan jelaslah tindakan
yang merusak tertib hukum (law order) dan

Rekomendasi
(termasuk
penganut
kepercayaan)

Instansi Terkait

Ketentuan

Analiisis
meruntuhkan supremasi lembaga pengadilan sebagai
mekanisme puncak untuk mewujudkan tertib sosial
(social order) dantertib politik (political order).
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29. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 4 ayat 1
Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa
”Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga
negara” tanpa menyebutkan pembatasan. Pasal ini
perlu dipahami lebih mendalam rumusannya agar
pemaknaannya tidak terlepas dari pasal-pasal lain
dalam UU ini seperti Pasal 5 yang menyebutkan
bahwa ”Pers nasional berkewajiban memberitakan
peristiwa dan opini dengan menghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta
asas praduga tak bersalah” atau peraturan lain yang
mengatur mengenai pembatasan hak dan kewajiban
warga negara, seperti UU Informasi dan Transaksi
Elektronik.
2
Pasal 4 ayat 3
Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai Hak
untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan
gagasan dan informasi yang diberikan oleh pasal 4
ayat (3) pada dasarnya merupakan bentuk

No.

Instansi Terkait
- Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
- Komisi Penyiaran
Indonesia
- Dewan Pers

- Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
- Komisi Penyiaran

Perlu peningkatan
kesadaran
masyarakat pers
bahwa ketika pers

Instansi Terkait

Rekomendasi
Perlu peningkatan
edukasi
masyarakat dalam
mengartikan dan
memahami
kemerdekaan
pers.

Rekomendasi

mencari
dan
menyebarkan
informasi harus
mengedepankan
prinsip
pemberitaan yang
seimbang, tidak
berpihak
dan
sesuai
dengan
kenyataan
di
lapangan.

Indonesia
- Dewan Pers
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30. 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
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1. Pasal 1
Kata “Negara” pada Pasal 1 Angka 6 dibatalkan oleh
Ubah
- Kementerian LHK
MK (putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012). Sehingga
perlu diubah dengan bunyi “Hutan adat adalah hutan
yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

perlindungan kepada kebebasan pers. Dalam konsep
hukum, kebebasan harus dibatasi oleh peraturan
perundang-undangan agar kebebasan tersebut tidak
justru merugikan hak-hak orang lain. Sayangnya
kebebasan ini tidak disebutkan dalam pasal ini serta
tidak terlihat diatur lebih jauh mengenai
pembatasannya. Oleh karena itu, pasal ini perlu
direvisi rumusannya agar pemaknaannya tidak
terlepas dari pasal-pasal lain dalam UU ini seperti
pasal 5 yang menyebutkan bahwa ”Pers nasional
berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini
dengan menghormati norma-norma agama dan rasa
kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak
bersalah” atau peraturan lain yang mengatur
mengenai pembatasan hak dan kewajiban warga
negara, seperti UU Informasi dan Transaksi
Elektronik.

4. Pasal 4

3. Pasal 3

No.
Ketentuan
2. Pasal 2
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Analisis
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak
memiliki operator norma). asas adalah nilai-nilai yang
menjiawai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal
ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU
Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PUU. Oleh karena itu sebaiknya norma
yang
menyebutkan
asas-asas
dicabut,
cukupdielaborasi asas dalam naskah akademik. Jika
memang ada suatu asas yang penting untuk
dinormakan/normaisasi asas, maka perlu kalimat
norma yang standar dan operasional.
Ketentuan ini pada dasarnya juga pernyataan
mengenai tujuan penyelenggaraan pangan, yang
seharusnya termuat dalam penjelasan umum UU dan
dalam naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan,
maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan
norma yang benar agar dapat dioperasionalkam.
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).
Pasal 4 ayat (3) dibatalkan oleh MK (Putusan. MK.
Ubah

Ubah

Rekomendasi
Ubah

- Kementerian LHK

- Kementerian LHK

Instansi Terkait
- Kementerian LHK

Ketentuan

5. Pasal 5

No.
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Analisis
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.
Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dibatalkan oleh MK (putusan.
MK. Nomor 35/PUU-X/2012).
- Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan UndangUndang 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
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
- Pasal 5 ayat (2) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
Ubah

Rekomendasi

- Kementerian LHK

Instansi Terkait

Ketentuan
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Analisis
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”
6. Penjelasan
Area/peta kawasan hutan tidak tersosialisasikan
Pasal 15 ayat 1 dengan baik dan tidak menjadi dokumen publik. Hal
terkait
ini dapat dilihat dari:
a. Banyak ditemukannya kegiatan masyarakat
pembuatan
seperti permukiman dan sarana umum lainnya
peta
yang berada di dalam kawasan hutan sebagai
penunjukan
dampak kurangnya sosialisasi
yang bersifat
Sulitnya mendapatkan informasi mengenai areal peta
arahan
tentang batas kawasan hutan.
luar kawasan
hutan
7. Pasal 50
Perbuatan perambahan kawasan hutan pada Pasal 50
ayat (3) huruf b UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan merupakan perbuatan terlarang tetapi
sanksi pidananyadicabut dengan UU No. 18 Tahun

No.

Instansi Terkait

- Kementerian LHK
- Bappenas

- Kementerian LHK,
- Kepolisian
- Kejaksaan

Rekomendasi

Perlu didorong
agar sosialisasi
dilakukan secara
intensif dan
memberi
kemudahan bagi
akses masyarakat
terkait area/peta
kawasan hutan.

Perlu
memasukkan
kembali sanksi
terhadap tindak

Ketentuan

8. Pasal 54

No.
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Analisis
2013 tentang P3H. Kasus perambahan hanya untuk
kegiatan Perkebunan dan Pertambangan, sehingga
diluar kegiatan itu untuk perambahan tidak dapat
dijerat dengan pidana.
Pada ayat (3) dinyatakan bahwa izin melakukan
penelitian kehutanan Indonesia dapat diberikan
kepada peneliti asing 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 18/2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan Dan Teknologi;
• PP41/2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan
Tinggi
Asing,
Lembaga
Penelitian
Dan
Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan
Orang Asing;
• PP
12/2010
tentang
Penelitian
dan
Pengembangan, SertaPendidikan dan Pelatihan

Rekomendasi
pidana yang
dimaksud oleh
Pasal 50 ayat (3)
huruf b.
Perlu perubahan
pada penjelasan
Pasal 54 ayat 3
- Kementerian LHK
- Kementerian
Riset, Teknologi
dan Perguruan
Tinggi

Instansi Terkait

Ketentuan

10. Pasal 80

9. Pasal 67 ayat
(3)

No.
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Analisis
Kehutanan.
UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang
memerintahkan
untuk
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah, namun
demikian masih terdapat 4 (empat) RPP yang hingga
kini belum disusun, yang meliputi:
1. RPP tentang Penyerahan Urusan Daerah
2. RPP tentang Pengawasan
3. RPP tentang Peran Serta Masyarakat
4. RPP tentang Pengelolaan Hutan Adat dan
Masyarakat Hukum Adat
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 sanksi administratif atau
sanksi keperdataan”.
Petunjuk Nomor 65:
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif
Cabut

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian LHK

- Kementerian LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

11. Pasal
83A,
Pasal 83B

No.
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Cttn:
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:

Analisis
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 1/2004 jo. UU 19/2004.
Tambahan pasal ini bertentangan ketentuan Pasal
38, yang melarang penambangan terbuka di kawasan
hutan lindung.
Bunyi Pasal 83A
A:
“Semua perizinan atau perjanjian di bidang
pertambangan di kawasan hutan yang telah ada
sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap
berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian
dimaksud.”
Ubah

Rekomendasi

- Kementerian LHK
- Kementerian
ESDM

Instansi Terkait

Ketentuan

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

No.
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Analisis
masih berlaku.
Permasalahan yang menjadi polemik antara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional dengan Kementerian LHK 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 acapkali
disebut 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 41/1999 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
Diubah
dengan
mengharmonisasi
kan UU 5/1960

Rekomendasi
- Kementerian LHK
- Kementerian
ATR/BPN

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Permasalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai
faktor, di antaranya:
• Tidak integralnya kawasan hutan dalam proses
penataan ruang, karena paradigma kehutanan
adalah unit produksi, bukan lagi dari proses
pengaturan tata ruang.
• Permasalahan hutan bukan diletakkan pada
sumberdaya yang ada di dalam hutan, namun
lebih kepada masalah tenurial. Masalah
penguasaan tanah seringkali menjadi sumber
konflik di antara pemangku kepentingan (antar
kementerian,
antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, antara masyarakat dengan
pemerintah atau antara masyarakat local dengan
pemegang konsensi/lisensi yang diberikan oleh
pemerintah).
• Adanya
dualisme
kebijakan
administrasi
pertanahan, di mana legalitas pemanfaatan tanah

Analisis
daerah-daerah 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.

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 24

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

13. Pasal 3 huruf b
dan Pasal 6

No.
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Analisis
di kawasan hutan adalah izin Kementerian
Perhutanan, 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 dalam
Pasal 1 huruf 20, 21, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23,
Pasal 26 dan Pasal 33 UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang dengan ‘fungsi lindung’ kawasan
hutan dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 6 UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan,
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.
Konsep ‘taman nasional’ yang diatur dalam Pasal 24
UU No. 41 Tahun 1999 dengan ‘taman nasional laut’
yang menjadi 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
Perlu dilakukan
harmonisasi

Rekomendasi

- Kementerian LHK
- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Instansi Terkait

Ketentuan

WP3K.

Analisis
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31. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Pasal 1
Dalam era digital dan teknologi saat ini dan yang akan
terus berkembang nantinya, valuasi suatu usaha bisa
saja berbentuk harta tidak berwujud misalnya paten,
merk dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya.
Dan secara teknis, harta tidak berwujud jenis ini bisa
difidusiakan. Sayangnya kondisi yang terjadi saat ini,
sangat sulit sekali untuk menjadikan Kekayaan
Intelektual (KI) sebagai jaminan fidusia.
Namun pada kenyataannya secara tertulis dan
berdasarkan hukum positif, belum terdapat
pengaturan tegas bahwa KI dapat dijadikan sebagai
jaminan kredit perbankan. Dan sejauh ini, produk KI
yang dapat dijadikan sebagai jaminan baru Hak Cipta
saja. Hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 16
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta yang berbunyi: "Hak Cipta dapat
dijadikan sebagai objek jaminan fidusia". Untuk itu,

No.

Rekomendasi
Ubah
dengan
mencantumkan
ketentuan
tentang aset tidak
berwujud apa saja
yang
bisa
difidusiakan.
Dalam
kedua
pasal ini belum
menjelaskan
masalah kekayaan
intelektual
sebagai
obyek
jaminan fidusia.
Bahwa
dalam
praktek
pendaftaran

Rekomendasi

Instansi Terkaait
Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
perlu dipertegas dalam undang-undang fidusia ini
aset tidak berwujud apa saja yang bisa difidusiakan.
Seandainya sulit memprediksi jenis aset nantinya,
paling tidak perlu dijelaskan kriteria aset tidak
berwujud yang dapat difidusiakan misalnya:
1. Dapat diukur dengan uang
2. Telah didaftarkan kepada instansi terkait.
3. Usia aset tidak berwujud sekurang-kurangnya xxx
tahun.
4. Dst.
Keterangan:
Terkait definisi benda tidak berwujud/kekayaan
intektual sebagai jaminan bisa dicantumkan secara
rinci di masing-masing peraturan terkait.
Beberapa peraturan yang sudah mengatur mengenai
kekayaan intelektual merupakan benda bergerak
yang tidak berwujud:
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta
(3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan
fidusia
(4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek
jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi
fidusia,
benda
atau obyek yang
dijadikan jaminan
fidusia dapat juga
berupa Kekayaan
Intelektual.
Namun saat ini
yang
menjadi
kendala
karena
Kekayaan
Intelektual tidak
secara
tegas
dapat dijadikan
sebagai
benda
atau
obyek
jaminan fidusia.
Oleh sebab itu
perlu
pasal
perubahan
mengenai obyek
jaminan
fidusia
dengan
memasukan
kekayaan
intelektual

Instansi Terkaait

2.

No.

Pasal 3

Ketentuan
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Analisis
Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2016
tentang Paten
(3) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) merupakan benda bergerak
tidak berwujud.
Hipotik pesawat terbang belum dapat dilakukan
karena saat ini mengenai bentuk jaminan terhadap
pesawat terbang belum ada peraturan yang khusus,
karena dalam UU Penerbangan terhadap pesawat
Hipotik terhadap pesawat terbang menggunakan
karena disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 1992 berbunyi: Pesawat
terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda
pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat
dibebani hipotek.
Penjelasan Pasal 12 (1) Terhadap hipotek pesawat
terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ini berlaku ketentuan-ketentuan hipotek
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Indonesia.
Pasal 12 Ayat (2), berbunyi Ketentuan dalam pasal ini
tidak menutup pembebanan pesawat terbang dan
helikopter dengan hak jaminan lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembebanan hipotek pada pesawat terbang dan
Pasal 3 ayat (3)
sebaiknya
di
cabut,
dan
ditambahkan
peraturan ini tidak
berlaku terhadap
benda-benda
komoditas yang
telah
dibebani
dengan
resi
gudang.

Rekomendasi
sebagai
benda
yang
tidak
berwujud
yang
dapat dijadikan
jaminan fidusia.
Cabut
- Mahkamah
Agung
Kementerian
Hukum dan HAM
- Kementerian Luar
Negeri

Instansi Terkaait

Ketentuan

Pasal 5

No.

3.
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Analisis
helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus didaftarkan.
Pasal 12 ayat (3) berbunyi Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah..
Namun UU No. 1 tahun 2007 pada Pasal 71
diamanatkan bahwa terhadap pesawat terbang dapat
dibebani kepentingan internasional. Pasal tersebut
berbunyi: “Objek pesawat udara dapat dibebani
dengan kepentingan internasional (international
interest) yang timbul akibat perjanjian pemberian hak
jaminan kebendaan (security agreement), perjanjian
pengikatan hak bersyarat (title reservation
agreement), dan/atau perjanjian sewa guna usaha
(leasing agreement)” kesimpulan UU ini tidak
menegaskan lembaga jaminan yang dapat
dibebankan terhadap pesawat terbang.”
Hutang/pinjaman dapat diberikan dengan jaminan
fidusia, akan tetapi yang perlu menjadi perhatian
adalah pembebanan dengan jaminan fidusia harus
dibuat dalam bentuk akta notaris
Terkait hal ini disarankan bisa mengikuti ketentuan
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a Permenko
Perekonomian No. 11 Tahun 2017; untuk KUR mikro
di bawah Rp 25.000.000,- tidak perlu dinotariilkan Æ
Perlu
dilakukan
perubahan
terhadap Pasal 5
Ayat (1) dengan
memperhatikan
UU
Jabatan
Notaris dan perlu
diberikan

Rekomendasi

- Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Terkaait

No.

Ketentuan
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Tambahan:
- Pembebanan jaminan fidusia tetap dengan akta
notariil, hal ini terkait dengan penjaminan
keabsahan dari benda yang dijadikan objek
fidusia. Jaminan fidusia dengan akta notaris, lebih
menjamin kebenaran benda yang dijaminkan.
- Untuk
memasyarakatkan
fidusia
serta
mendorong ease of doing business, untuk
penjaminan dengan nilai tertentu (bernilai
rendah dan berobjek tunggal) perlu dibuka
kemungkinan untuk dibebankan melalui akta
dibawah tangan.
- Perlu
pengaturan
lebih
lanjut
untuk
mengakomodasi
pengaturan
benda-benda
tertentu yang tidak perlu akta notarill.
- pembebanan jaminan Fidusia dilakukan melalui
akta notariil dalam praktiknya, pembuatan akta
jaminan fidusia marak dilakukan secara massal
tanpa ada pemeriksaan berkas/tanpa kehadiran
para pihak. Selain itu, ada kecenderungan
pengurusan Fidusia terpusat hanya pada notaris
tertentu.

Analisis
rekomendasi : agar KUR kecil juga diterapkan
ketentuan tersebut

Pembebanan
Benda
dengan
Jaminan Fidusia
wajib
dibuat
dengan
akta
notaris
dalam
bahasa Indonesia,
kecuali terhadap
Benda
dengan
nilai
tertentu
dapat dibebankan
tanpa
akta
notaris.
Perlu disediakan
form
standar

Rekomendasi
pengecualian/
pengaturan
khusus
terkait
program
pemerintah
(sehingga
kepedulian terkait
KUR
dapat
diakomodasi).

Instansi Terkaait

4.

No.

Pasal 12

Ketentuan

Analisis
Terdapat usulan untuk penjaminan dengan nilai
tertentu (Benda terdaftar yang bernilai rendah
dan berobjek tunggal) perlu dibuka kemungkinan
untuk dibebankan melalui akta dibawah tangan
agar membuka kemudahan bagi masyarakat
memanfaatkan instrument fidusia serta efisiensi
pengurusan jaminan fidusia.
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Undang-undang tidak mengatur mengenai jangka
waktu pendaftaran, namun dalam PP 21 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan
Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Pasal 4
dibuat dalam waktu 30 hari dihitung dari tanggal
pembuatan akta jaminan fidusia.
Sementara peraturan menteri keuangan No. 130
/PMK.10/2012 Pada Pasal 2 berbunyi Perusahaan
pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia
pada kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga
puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
perjanjian pembiayaan konsumen.
Berdasarkan dua penjelasan tersebut tergambar
seolah-olah
terdapat
perbedaan
mengenai
perhitungan kapan jangka waktu itu dimulai. PP No.
21 Tahun 2015 menyatakan dimulai pada tanggal
akta pembebanan di mulai, namun PMK No. 130

-

Rekomendasi
untuk akta di
bawah
tangan
untuk
memudahkan
pada
saat
pendaftaran
dalam
sistem
fidusia.
Ubah
Rekomendasi:
- Perlu
untuk
mempertegas
penghitungan
jangka
waktu
dalam undangUndang
42
Tahun
1999.,
serta
kapan
mulai
diberlakukanny
a.
- Perlu
memasukan
tata
cara
pendaftaran
- Mahkamah
Agung
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Kementerian
Keuangan
- Kementerian
Komunikasi dan
Informasi

Instansi Terkaait

Ketentuan

Ketentuan
Pidana Pasal
35 dan 36

No.

5.
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Bila memperhatikan ancaman pidana, baik pidana
penjara maupun pidana dendanya maka ancaman
tersebut
sangat
tidak
sebanding
dengan
perkembangan perkreditan sekarang yang bahkan
mencapai trilyunan rupiah. Oleh karena itu, perlu
memperluas cakupan perbuatan dan memperberat
ancaman pidana penjara dan denda agar debitur
lebih hati-hati jika ingin/berniat mengalihkan benda
jaminan fidusia.

Analisis
/PMK.10/2012 dihitung mulai pada saat perjanjian
pembiayaan konsumen.
Hal lain yang dibahas dalam pendaftaran adalah
mengenai pendaftaran jaminan fidusia secara
elektronik, terdapat permenkumham 9/2013 tentang
pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
Karena pada prakteknya pendaftaran fidusia hanya
dapat dilakukan secara elektronik tidak lagi diterima
pendaftaran secara manual.
Melihat dari penjelasan tersebut dapat dilihat dari
dimensi potensi disharmoni peraturan. Bahwa antara
satu peraturan dengan peraturan satu dengan
peraturan lainnya berbeda penentuan jangka waktu
pendaftarannya.

Rekomendasi
secara
elektronik
dalam UU No.
42 tahun 1999.
- Tidak
semua
pendaftaran
fidusia
dilakukan
secara
elektronik harus
dibuat
satu
alternatif
apabila sistem
online
gagal
untuk
pendaftaran.
Ubah
Memperhatikan
perkembangan
dan situasi terkait
fidusia saat ini
Kementerian
Hukum dan HAM
c.q. Sub Direktorat
Jaminan
Fidusia
Direktorat Perdata
Direktorat Jenderal
AdmInistrasi Hukum
Umum

Instansi Terkaait

Ketentuan

Pasal ini dirasakan sebagai pasal karet yang tentunya
dapat berdampak dalam pemberian kredit. Contoh
bila suatu perusahaan menjaminkan stock barang
dengan pranata hukum fidusia dan dikemudian hari
stock barang tersebut tidak dapat dibuktikan lagi
karena perusahaannya dalam kepailitan. Umumnya
kalau kinerja perusahaan memburuk sangat
berdampak pada stock barang, apakah hal ini dapat
dimasukan dalam delik penggelapan?

Analisis
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32. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
No.
Ketentuan
Analisis
1. Pasal 5 (2)
Pasal 5 yang mengatur mengenai pembentukan
serikat pekerja dibentuk sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang pekerja/buruh cukup sering
dipertanyakan karena dianggap “terlalu mudah” dan
menimbulkan banyaknya serikat pekerja/serikat
buruh dalam perusahaan. Beberapa usulan untuk
mengkaji jumlah mínimum pekerja yang dapat
membentuk serikat pekerja/serikat buruh dengan
menyesuaikan pada Putusan MK 115/PUU-VII/2009
tentang keterwakilan serikat pekerja/serikat buruh
dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

No.

Rekomendasi
Tetap
Namun, perlu ada
kajian lebih lanjut
thd UU 21/2000.
Fakta yg terjadi:
Jumlah
serikat/konfedera
si meningkat
namun jumlah
anggota
serikat/konfedera

Rekomendasi

Instansi Terkait
- Kementerian
Ketenagakerjaan

Instansi Terkaait

No.

Ketentuan
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Perlu kajian yang lebih mendalam untuk
mengusulkan revisi mengenai perubahan jumlah
pekerja
yang
dapat
membentuk
serikat
pekerja/serikat buruh. Salah satunya adalah dengan
konsultasi dan dialog yang lebih terbuka antar
pengusaha dan pekerja untuk menjamin bahwa
serikat pekerja/serikat buruh tidak menjadi momok
dalam berinvestasi namun justru menambah nilai
kompetitif dalam berusaha. Mengingat pula
perdagangan saat ini berbasis pada global supply
chain (rantai pasok global) dimana standar-standar
internasional biasanya dipakai sebagai acuan
termasuk dalam bidang ketenagakerjaan.

Analisis
Namun mengingat tugas serikat pekerja/buruh tidak
hanya untuk membuat PKB, nampaknya perlu ada
kajian yang lebih dalam lagi bila ketentuan dalam
Pasal ini akan diubah/direvisi. Mengingat pula, bahwa
Komite Ahli Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
menegaskan untuk tidak mempersulit dalam
pembentukan serikat pekerja/serikat buruh maka
prinsip ini harus diikuti dalam pembuatan PUU,
terlebih Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ILO
No. 87 mengenai Kebebasan Berserikat.
ada wacana untuk
diubah

Rekomendasi
si menurun.

Instansi Terkait

Ketentuan

2. Pasal 28
Pasal 43

No.
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Analisis
Pemahaman yang lebih baik dari para pihak (baik
pengusaha maupun pekerja) mengenai pelaksanan
keserikatpekerjaan terutama di tingkat perusahaan.
Karena pasal ini sering dipergunakan oleh Serikat
Pekerja/Serikat Buruh sebagai alasasn Union Busting
karena Pengusaha menegakkan distiplin karyawan.
Misal: Perusahaan memberikan surat peringatan,
atau melakukan rotasi /mutasi sesuai dengan
kebutuhan operasional perusahaan.
Sedangkan
mutasi/rotasi adalah hak prerogatif menagement dlm
pengelolaan perusahaan.
Diubah
Ketentuan huruf a
dan huruf b akan
dibawa ke ranah
PHI, sedangkan
huruf c dan huruf
d akan dikenai
pidana
Ketentuan Pasal
43 diubah
menjadi:
Barang siapa yang
menghalanghalangi atau
memaksa
pekerja/buruh
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 28huruf c
dan huruf d,
dikenakan sanksi
pidana penjara ...

Rekomendasi

- Kementerian
Ketenagakerjaan

Instansi Terkait
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Dari segi potensi tumpang tindih, ketentuan pasal ini
berpotensi tumpang tindih dengan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pengklasifikasian secara limitatif juga menimbulkan
pertanyaan bagaimana apabila terdapat perjanjian
internasional yang tidak tergolong ke dalam salah
satu klasifikasi dalam Pasal 10 namun berdampak
pada kehidupan banyak orang misalnya perjanjian di
bidang perdagangan? Mengacu pada asas
pengayoman dalam pembentukan perundangundangan, seharusnya ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan mengusahakan perlindungan
yang sebesar-besarnya pada masyarakat.

33. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 10
Kriteria perjanjian internasional yang disahkan
dengan undang-undang sebagaimana diberikan
dalam Pasal 10 merupakan praktek yang lazim
dilakukan di berbagai negara dengan dasar pemikiran
bahwa tidak seluruh perjanjian internasional
memerlukan campur tangan parlemen.
Dari segi kejelasan rumusan, pembagian kriteria yang
dilakukan dalam Pasal 10 sangat generik dan
berpotensi menimbulkan multitafsir.
Rekomendasi
Kriteria mengenai
pengesahakan
perjanjian
internasional yang
dilakukan dengan
undang-undang
tetap dibutuhkan,
namun
perlu
dibuat
pengkriteriaan
yang lebih jelas.
Ketentuan
ini
perlu
diubah
untuk
meminimalisir
perbedaan tafsir
antara
Pemerintah dan
DPR
dalam
menentukan
perjanjian
internasional
mana yang perlu
disahkan dengan

Instansi Terkait
Kementerian Luar
Negeri
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Rekomendasi
Perlu perubahan
Pasal 18 dengan

Rekomendasi
Undang-Undang.

34. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 18
Pada saat pelaksanaan fungsi penyelidikan yang
dilakukan oleh Komnas HAM acapkali berbenturan

Analisis
Ketentuan pasal 84 ini menggeser kewenangan untuk
menentukan apakah perjanjian internasional harus
dibuat dalam bentuk undang-undang yang ada pada
Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional
kepada DPR, khusus untuk perjanjian internasional di
bidang perdagangan.

Dari segi efektivitas, dapat dilihat bahwa dalam
praktek, pemerintah tetap menjadi aktor utama yang
pertama-tama menentukan apakah substansi suatu
perjanjian internasional termasuk ke dalam salah satu
kriteria yang disebutkan dalam Pasal 10. Namun
demikian, beberapa kali terjadi bahwa ketika undangundang ratifikasi diajukan ke DPR, DPR berpandangan
bahwa perjanjian internasional tersebut tidak perlu
disahkan dalam bentuk undang-undang. Ini terkait
dengan rumusan klasifikasi yang terlalu generik
sehingga terdapat ruang perbedaan tafsir antara
pemerintah dan DPR.

Ketentuan

Selain itu perlu
juga
dibuat
indikator
yang
lebih
jelas
terhadap setiap
kriteria sehingga
memudahkan baik
bagi pemerintah
maupun
DPR
untuk
menilai
substansi
perjanjian
internasional
mana yang perlu
dibuat
dalam
bentuk undangundang.

No.

Instansi Terkait
- Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 28, Pasal
32 ayat (3) dan
(4), dan Pasal
33 ayat (5)

No.

2
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Analisis
dengan pihak aparat penegak hukum lainnya.
Lembaga yang satu memiliki perspektif pelanggaran
HAM yang berat, namun disisi lain aparat penegak
hukum lainya menilai peristiwa tersebut merupakan
tindak pidana biasa/tindak kriminal. Oleh sebab itu
perlu dipertegas bahwa selain Komnasham, lembaga
yang
memiliki
kewenangan
penyelidikan
sebagaimana diatur oleh KUHAP atau Peratran
lainnya tidak memiliki kewenangan melakukan
penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang berat.
Penegasan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi
perebutan kewenangan atau tumpang tindih
kewenangan dalam penyelidikan kasus pelanggaran
HAM yang berat.
Dari segi efektivitas, sangat jarang ditemui adanya
pelanggaran HAM yang berat, hal ini akan berkorelasi
pada pemeriksaan perkara di pengadilan. Jika kita
membentuk hakim ad hoc yang bekerja secara
permanen tentu tidak akan efektif.
Oleh sebab itu perlu meninjau kembali sifat ad hoc
dari pembentukan hakim pada pengadilan HAM.
Apakah tidak dimungkinkan jika terdapat suatu kasus
yang diajukan sebagai pelanggaran HAM yang berat
baru kemudian dapat dibentuk hakim ad hoc
Perlu perubahan
Pasal 28, Pasal 32
ayat (3) dan (4),
dan Pasal 33 ayat
(5) terkait dengan
Pembentukan
hakim ad hoc

Rekomendasi
penambahan
pasal
terkait
dengan
tidak
berwenangnya
lembaga
lain
dalam melakukan
penyelidikan atas
kasus
pelanggaran HAM
yang berat

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Komnas HAM
Kepolisian RI
- Mahkamah
Agung

Instansi Terkait
- Komnas HAM
Kepolisian RI
- Mahkamah
Agung

3

No.

Pasal 35

Ketentuan
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Perlu diatur juga bagaimana mekanisme bagi korban
pelanggaran HAM yang tidak mendapatkan
kompensasi dan rehabilitasi dari negara padahal

Analisis
Pengaturan di atas juga tidak sinkron dengan
ketentuan Pasal 43 ayat (2) yang menyebutkan:
“Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa
tertentu dengan Keputusan Presiden.” Jadi mana
mungkin dibentuk hakim yang bertugas berdasarkan
periodesasi tetapi pembentukan pengadilan HAM
berdsarkan peristiwa tertentu.
Pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi
kepada setiap korban dan saksi dalam pelanggaran
hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya
merupakan bentuk adanya penggantian kerugian
kepada masyarakat terkena dampak negatif, akan
tetapi perlu
dijelaskan lagi apakah pelaku
pelanggaran hak asasi manusia dapat mendapatkan
keringanan, dispensasi atau bebas dengan membayar
restitusi. Perlu penjelasan juga bagaimana bila pelaku
tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk
memberikan restitusi pada korban, apakah ada
pemberatan?
Perlu perubahan
Pasal 35 dengan
memperjelas
maksud
dan
tujuannya

Rekomendasi

- Kementerian
Hukum dan HAM
- Komnas HAM
Kepolisian RI
- Mahkamah
Agung

Instansi Terkait

Ketentuan
didalam

Analisis
amar putusan
untuk

Ketentuan ini menimbulkan anggapan bahwa pelaku
pelanggaran hak asasi manusia dapat bebas dengan
membayar kompensasi.

Ketentuan Mengenai Kompensasi, Restitusi, Dan
Rehabilitasi Diatur Lebih Lanjut Dengan Peraturan
Pemerintah Republik Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap
Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

diperintahankan
diberikan.
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35. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
No
Pasal
Analisis
1.
Pasal 1 angka
Angka 23 dibatalkan oleh MK (Put. MK No. 36/PUU23
X/2012)
2.
Pasal 2
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak
memiliki oprator norma). asas adalah nilai-nilai yang
menjiawai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal
ini sejalan dengan petunjuk no. 98 Lampiran II UU
No.12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan PUU.
Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-

No.

Cabut

Rekomendasi
Ubah

Rekomendasi

Instansi Terkaait
- Kementerian
ESDM
- Kementerian
ESDM

Instansi Terkait

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

4.

5.

6.

Pasal

3.

No
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Perlu diubah sebagaiman Put MK No 36/PUU-X/2012

Perlu diubah sebagaiman Put MK No. 10/PUU-X/2012

Analisis
asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah
akademik.
Penyebutan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha
minyak dan gas bumi tidak diperlukan, karena tidak
akan operasional (tidak memiliki oprator 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
dioperasionalkam.
Misalnya
rumusan
diganti
dengan:
“peneyelenggaraan usaha migas harus ditujukan
untuk:...... “ (Kata “harus” di sini berfungsi sebagai
operator norma, dan dengan demikian memiliki
konsekwensi jika pengelolaan energi tidak ditujukan
sebagaimana yang dimaksud)
Ayat (3) dibatalkan MK (Put. MK No. 36/PUU-X/2012)

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
ESDM
- Kementerian
ESDM
- Kementerian
ESDM
- Kementerian
Perdagangan

- Kementerian
ESDM

Instansi Terkaait

Pasal
Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

No
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Penyerahan maksimal 25% bagian dari hasil produksi
migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
berpotensi pengerukan energy fosil dalam negeri

Ayat (1) dibatalkan MK (Put. MK No. 36/PUU-X/2012)

Ayat (3) dibatalkan MK (Put. MK No. 36/PUU-X/2012)

Perlu diubah sebagaiman Put MK No 36/PUU-X/2012

Kata “berkonsultasi dengan Pemerintah daerah”
perlu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah
provinsi dalam pembagian urusan pemerintahan
konkuren berdasarkan UU 23/2014 sub urusan
Migas. Di mana tidak ada lagi kewenangan provinsi
dan kab/kota untuk penyelenggaraan migas.
Sehingga pasal ini perlu direvisi .
Pasal ini juga sudah dibatalkan oleh MK (put MK No.
002/PUU-I/2003)
Perlu diubah sebagaiman Put MK No. 10/PUU-X/2012

Analisis
Ayat (1) dibatalkan MK (Put. MK No. 36/PUU-X/2012)

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi
Ubah

- Kementerian
ESDM
- Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan
- Kementerian
ESDM
- Kementerian
ESDM
- Kementerian
ESDM
- Kementerian LHK

Instansi Terkaait
- Kementerian
ESDM
- Kementerian
ESDM
- Kementerian
Perdagangan

Pasal 28

Pasal 41

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 59

Pasal 61

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pasal

14.

No
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dibatalkan MK (Put. MK No. 36/PUU-X/2012)

Huruf a dibatalkan MK (Put. MK No. 36/PUU-X/2012)

Ayat (1) dibatalkan oleh MK (Put. MK No. 36/PUUX/2012)
dibatalkan MK (Put. MK No. 36/PUU-X/2012)

dibatalkan MK (Put. MK No. 36/PUU-X/2012)

dibatalkan MK(Put. MK No. 36/PUU-X/2012)

Analisis
yang lebih besar oleh negara asing, mengingat ijin
usaha eksploitasi migas sebagian besar dimiliki asing.
Pasal ini juga sudah dibatalkan oleh MK (put MK No.
002/PUU-I/2003)
Ayat (2) yang menyatakan bahwa harga bahan bakar
migas diserahkan peda mekanisme persaingan usaha
yang sehat dan wajar, berpotensi merugikan Hak
masyarakat akan kebutuhan bahan bakar minyak,
perlu direvisi.
Pasal ini juga sudah dibatalkan oleh MK (put MK No.
002/PUU-I/2003)
Ayat (2) dibatalkan MK (Put. MK No. 36/PUU-X/2012)

Cabut

Ubah

Cabut

Ubah

Cabut

Cabut

Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
ESDM
- Kementerian
ESDM
- Kementerian
ESDM
- Kementerian
ESDM
- Kementerian
ESDM
- Kementerian
ESDM
- Kementerian

- Kementerian
ESDM

Instansi Terkaait

Pasal 63

-

23.

Pasal

22.

No
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UU Migas belum mengatur secara tegas mengenai:
- pengakuan dan penghormatan masyarakat
lokal/adat sebagaimana prinsip free and prior
informed consent (FPIC) yang diterapkan dalam
aturan di bidang sumber daya alam di dunia
internasional. Oleh karenanya masalah partisipasi
masyarakat lokal/adat di sekitar tambang diatur
secara lebih tegas.
- Aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan
bagi masyarakat terkena dampak kegiatan industri
ekstraktif
- mekanisme penanganan keluhan dan pelaporan
terkait kegiatan industri dan dampak yang
ditimbulkannya
- Keterlibatan secara ekonomi masyarakat sekitar
tambang (local content) baik secara langsung
maupun tidak langsung
- Hak-hak ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan
pendapatan sektor migas, misalnya untuk
penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas
SDM, dan sebagainya
- pengaturan skema petroleum funds (untuk

dibatalkan MK (Put. MK No. 36/PUU-X/2012)

Analisis

Perlu diatur dalam
UU Migas

Cabut

Rekomendasi

Instansi Terkaait
ESDM
- Kementerian
ESDM
- Kementerian
ESDM
- Kementerian LHK

Pasal

Analisis
daerah2 revenue windfall)
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36. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 15 ayat
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
(1)
2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa: Dalam
rangka menyelenggarakan tugas memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan
hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara
Republik Indonesia secara umum berwenang
mengawasi aliran yang dapat menimbulkan
perpecahan atau mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa. Pasal ini dalam praktik dianggap
menghambat ruang gerak pihak kepolisian dalam
melakukan penegakan hukum, karena hanya bisa
melakukan pengawasan tanpa tindakan hukum. Oleh
karena itu, perlu dirumuskan tindakan-tindakan lain
selain pengawasan, seperti penangkapan dan
penahanan

No

Rekomendasi
Perlu
penambahan
kewenangan
kepolisian dalam
melakukan
penegakan hukum
terhadap
aliran
yang
dapat
menimbulkan
perpecahan atau
mengancam
persatuan
dan
kesatuan bangsa.

Rekomendasi

Instansi Terkait
- Kementerian
Koordinator
Bidang Polhukam
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Kepolisian

Instansi Terkaait
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37. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 16
UU ini tidak jelas dalam merumuskan perbedaan
antara kebijakan umum yang ditetapkan oleh
Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh menteri
sebagaimana dimaksdu pada ayat (3), buku putih
sebagamana dimaksud pada ayat (4) serta kebijakan
umum penggunaan kekuatan TNI sebagaimana
dimaksud pada ayat 5
Ayat (7) tidak sempurna perumusannya sehingga
menimbulkan penafsiran ganda apakah penyusunan
dan pelaksanaan perencanaan strategis pengelolaan
sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan
hanya dilakukan oleh Menteri atau harus bekerja
sama dengan pimpinan departemen dan instansi
pemerintah lainnya.
2
Pasal 20
Ketentuan ayat (2) tidak konsisten mengenai ruang
lingkup sumber daya nasional yang seharusnya
sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber
daya buatan dan sarana dan prasarana nasional.
Dalam pasal ini sumber daya nasional yang berupa
sumber daya manusia, sumber daya alam dan
buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana
Materi muatan yang akan diatur lebih lanjut dalam
delegasi ayat (2) akan tumpang tindih dengan
pengaturan mengenai komponen cadangan dan
Instansi Terkait
- Kementerian
Koordinator
Bidang Polhukam
- Kementerian
Pertahanan
- TNI

- Kementerian
Koordinator
Bidang Polhukam
- Kementerian
Pertahanan
- TNI

Rekomendasi
Perlu perubahan
Pasal 16

Perlu perubahan
Pasal 20

Ketentuan

Analisis
komponen pendukung yang juga merupakan delegasi
dari pasal 8 ayat (3). Tumpang tindih tersebut karena
adanya kesamaan objek yang akan diatur yaitu
sumber daya nasional berupa sumber daya manusia,
sumber daya alam, sumber daya buatan
Materi yang akan didelegasikan pada ayat (3)
rumusannya tidak jelas, apakah akan mendelegasikan
materi mengenai pembangunan di daerah atau
materi
mengenai
pembinaan
kemampuan
pertahanan

- 147 -

Kata “gugatan” pada UU Pengadilan Pajak
sebetulnya memiki karakter yang sangat khas di
mana gugatan dimaksud hanya dilakukan terhadap
perkara-perkara yang termuat dalam Pasal 23 UU
KUP (Sehingga membedakan karakternya dengan
“gugatan” sebagaimana dikenal dalam hukum

38. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 1 angka
Pasal 1 angka 2 Kitab RUU Hukum Acara Perdata,
7
gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung
sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk
mendapat putusan pengadilan.

No.

Rekomendasi
Perlu perubahan
Pasal 1 angka 7

Rekomendasi

Instansi Terkait
- Kementerian
Keuangan
- Mahkamah
Agung

Instansi Terkait

2

No.

Pasal 2

Ketentuan
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Pasal 23 UU KUP sendiri menggunakan istilah
“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak” untuk
memperjelas hal yang dimaksudkan pembentuk
Undang-Undang. Sebaiknya istilah “gugatan” dalam
UU ini diperjelas agar tidak mengesankan
inkonsistensi atau makna yang kabur misalnya
menjadi Gugatan Pajak, dsb.
Ketentuan dalam Pasal 2 tersebut dapat diartikan
bahwa kedudukan Pengadilan Pajak merupakan
pelaksana kekuasaan kehakiman, sehingga dapat
dikatakan bahwa Pengadilan Pajak merupakan
lembaga
yudisial
yang
berfungsi
untuk
menyelesaikan sengketa perpajakan. Namun jika
dilihat kembali kepada ketentuan-ketentuan lain di
dalam UU Peradilan Pajak tersebut, tidak ditemukan
ketentuan yang dengan jelas menyebutkan
kedudukan pengadilan pajak sebagai pengadilan
khusus pada lingkup peradilan mana. Sebagai
komparasi bisa dilihat pada Pasal 2 UU Nomor 46
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi yang menyebutkan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang

Analisis
perdata pada umumnya- yang ditunjukkan dalam
Pasal 1 angka 2 RUU Hukum Acara Perdata).

Perlu perubahan
Pasal 2

Rekomendasi

- Kementerian
Keuangan
- Mahkamah
Agung

Instansi Terkait

Pasal 3

Pasal 5 ayat 1,
ayat 2, dan
ayat 3

4

Ketentuan

3

No.
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Analisis
berada di lingkungan Peradilan Umum.
Oleh karena itu perlu revisi terhadap ketentuan
pasal tersebut untuk dapat menjelaskan kedudukan
pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus dalam
lingkungan peradilan tata usaha negara.
Selain itu, penggunaan frasa “yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman” dan “yang mencari keadilan”
merupakan frasa penjelasan yang membuat kalimat
menjadi tidak efisien dan multitafsir. Sebaiknya
dirumuskan ulang agar dapat lebih efisien dan jelas.
Ketentuan Pasal 3 ini bertentangan dengan prinsip
peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan
sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) UU No.
48 th 2009, sebab bila hanya ada satu pengadilan
Pajak di Jakarta, tentunya beban pengadilan Pajak
sangat besar/berat, sementara Wajib Pajak yang
jauh dari jakarta sangat repot dalam melakukan
banding, karena harus menghadiri sidang berkalikali.
Perlu dipertimbangkan Pengadilan Pajak tidak hanya
di Jakarta saja tapi juga dikota-kota besar lain.
Dalam ketentuan pasal ini terlihat adanya dualisme
lembaga pembinaan, yang menyangkut pembinaan
organisasi, administrasi dan keuangan berada di
bawah Kementerian Keuangan dan Pembinaan teknis
Perlu perubahan
Pasal 5 ayat 1,
ayat 2, dan ayat 3

Perlu perubahan
Pasal 3

Rekomendasi

- Kementerian
Keuangan
- Mahkamah
Agung

- Kementerian
Keuangan
- Mahkamah
Agung

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
peradilan dibawah MA.
Dualisme dalam hal pembinaan ini berpotensi terjadi
konflik kepentingan dan mengurangi independensi
hakim pajak dalam memeriksa dan memutus
sengketa pajak. Karena secara kelembagaan,
Kementerian Keuangan menaungi Direktorat jenderal
Pajak, yang dalam sengketa pajak berkedudukan
sebagai salah satu pihak dalam sengketa.
Walaupun ada jaminan dalam Pasal 5 ayat (3) nya,
namun tetap saja ketentuan tersebut berpotensi
untuk mengurangi kebebasan hakim dalam memutus
perkara.
Selain itu ketentuan ini berpotensi disharmoni
dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman pasal 21 ayat (1) yang menyatakan
“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya,
berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Hal
tersebut dinyatakan lagi dalam Pasal 39 ayat (1) UU
No.48 Tahun 2009 bahwa “Pengawasan tertinggi
terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua
badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah
Agung
dalam
menyelenggarakan
kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Pada
Pasal 39 ayat (2) ditegaskan bahwa, selain

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Pasal 8 ayat(1)
dan ayat(2)

Ketentuan
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Analisis
pengawasan penyelenggaraan peradilan, Mahkamah
Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap
pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
Berdasarkan pada pengaturan tersebut jelas, bahwa
pembinaan dan pengawasan dalam organisasi,
administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus
berada dibawah Mahkamah Agung. Namun
demikian, hendaknya dijadikan concern bersama,
bahwa pajak merupakan penerimaan negara
dominan yang diperlukan dalam pembangunan di
republik ini. Sebab tunjangan dan ketentuan begi
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil
Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan
Pajak tidak sama dengan pengadilan-pengadilan lain.
Apakah memang dimaksudkan bahwa Pengadilan
Pajak tidak berada di dalam lingkungan salah satu
peradilan sebagaimana dimaksud dalam UU
Kekuasaan Kehakiman? Ini ada kerancuan dan
membingungkan posisi Pengadilan Pajak dalam
sistem peradilan Indonesia. (anggota pokja dari
BalitbangKumham).
Tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24
(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
Perlu
disinkronisasikan

Ubah

Rekomendasi

- Direktorat
Peraturan
Perpajakan I,
DitJen Pajak,

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Jika hendak selaras dan harmoni dengan ketentuan
peradilan lainnya, maka ketentuan mengenai
pengangkatan hakim dari daftar nama calon yang
diusulkan oleh menteri dalam hal ini menteri
keuangan, sejatinya sudah tidak sesuai lagi. Terlebih
jika dikaitkan dengan sistem satu atap sebagaimana
menjadi semangat UU Kekuasaan Kehakiman dalam
rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang
bebas dan merdeka.

Analisis
guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Perlu perubahan
ketentuan Hakim
diangkat
oleh
Presiden
dari
daftar nama yang
diusulkan
oleh
Ketua Mahkamah
Agung,
begitu
pula dengan
Ketua dan Wakil
Ketua
diangkat
oleh Presiden dari
daftar nama yang
diusulkan
oleh
Ketua Mahkamah
Agung.
Ketua,
Wakil
Ketua dan Hakim
adalah
pejabat
negara
yang

Rekomendasi
dengan Pasal 24
UUD NRI Tahun
1945 agar ada
kepastian hukum.

Instansi Terkait
Kementerian
Keuangan.
- Badan Kebijakan
Fiskal(BKF),
Kementerian
Keuangan.
- DitJen Perpajakan
Internasional,
Kementerian
Keuangan.

Ketentuan

Pasal 8 ayat(3)

No.

5
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Sesuai Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 menyatakan
bahwa
Ketentuan Pasal 8 ayat(3) membatasi
periodesasi
masa
kerja
hakim
sehingga
bertentangan/ inkonsisten dengan Pasal 24 ayat(1)
dan Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki
hukum mengikat.
Pasal 24 ayat(1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan
bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

Analisis

Perlu
sinkronisasikan
dengan ketentuan
Putusan MK No.
6/PUU-XIV/2016
yang menyatakan
bertentangan

Rekomendasi
melaksanakan
tugas kekuasaan
kehakiman
di
bidang Sengketa
Pajak.
Lain-lain
hal
termasuk
pembentukan,
susunan Majelis
Kehormatan
Hakim, ditetapkan
dengan
Keputusan
Presiden atas usul
Ketua Mahkamah
Agung.
Ubah
- Direktorat
Peraturan
Perpajakan I,
DitJen Pajak,
Kementerian
Keuangan.
- Badan Kebijakan
Fiskal(BKF),
Kementerian

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 12 ayat
(2)

Pasal 13

No.

6

7
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Analisis
guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa
syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan
sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.
Pembatasan masa jabatan 5 tahun masih diperlukan
untuk jabatan Ketua dan Wakil Ketua, sedangkan
jabatan sebagai Hakim tidak terikat selama 5 tahun.
Terkait dengan ayat 1 huruf c yang menyatakan
mengenai syarat umur 65 tahun perlu
memperhatikan keputusan MK Nomor 6/PUUXIV/2016 yang menyatakan bahwa frasa “telah
berumur 65 (enam puluh lima) tahun” bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan
usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi
pada pengadilan tinggi tata usaha negara.
Tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24
(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
Perlu
disinkronisasikan
dengan Pasal 24
UUD NRI Tahun
1945 agar ada
kepastian hukum.

Ubah

Perlu perubahan
Pasal 12 ayat (2)

Rekomendasi
dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan
tidak
memiliki
kekuatan hukum
mengikat.

- Direktorat
Peraturan
Perpajakan I,
DitJen Pajak,
Kementerian
Keuangan.
- Badan Kebijakan
Fiskal(BKF),
Kementerian

- Kementerian
Keuangan
- Mahkamah
Agung

Instansi Terkait
Keuangan.
- DitJen Perpajakan
Internasional,
Kementerian
Keuangan.

No.

Ketentuan
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Analisis
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Untuk rumusan yang lebih efisien dan jelas, ayat (2)
dapat dijadikan poin d dari ayat (1).
Terkait dengan ayat (1) huruf c yang menyatakan
mengenai syarat umur 65 tahun perlu
memperhatikan Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016
yang menyatakan bahwa frasa “telah berumur 65
(enam puluh lima) tahun” bertentangan dengan Pasal
24 ayat(1) dan Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak
dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian
dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi
tata usaha negara.

Rekomendasi
Perlu Pasal 13
ayat(1) huruf c
disinkronisasikan
dengan Putusan
MK No. 6/PUUXIV/2016
yang
menyatakan
bahwa ketentuan
Pasal 13 ayat(1)
huruf
c
bertentangan
dengan Pasal 24
ayat(1) dan Pasal
25
UUD
NRI
Tahun
1945
sepanjang tidak
dimaknai
disamakan
dengan
usia
pemberhentian
dengan hormat
hakim tinggi pada
pangadilan tinggi
tata
usaha
negara.

Instansi Terkait
Keuangan.
- DitJen Perpajakan
Internasional,
Kementerian
Keuangan.

No.
8

Ketentuan
Pasal 22
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Implementasi Pasal 22 ini agar efektif, dibentuk
peraturan pelaksananya dan disesuaikan dengan UU
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Analisis
Pasal tersebut mengatur kedudukan protokoler
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan
Peraturan Pemerintah dan tunjangan diatur dengan
Keputusan Menteri. Menteri disini adalah Menteri
Keuangan.
Pasal ini menimbulkan persepsi bahwa kedudukan
protokoler dan tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua,
dan Hakim Pengadilan Pajak tidak sama dengan
pengadilan lain yang berada dalam lingkungan
peradilan sebagaimana dimaksud dalam UU
Kekuasaan Kehakiman.
Jika hendak selaras dengan pengaturan pengadilan
lain di bawah Mahkamah Agung maka sudah
selayaknya pengaturan mengenai kedudukan dan
tunjangan hakim di lingkungan pengadilan pajak
disesuaikan dengan pengaturan pengadilan lainnya,
dimana tidak lagi ada dualisme lembaga pengawas.
Perlu
disinkronisasi
dengan ketentuan
Lampiran II Angka
252 UU No. 12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
PerundangUndangan yang
menyatakan
bahwa
untuk
menghindari
perubahan nama
kementerian,
penyebutan

Perlu harmonisasi
dengan ketentuan
UU
Kekuasaan
Kehakiman demi
kepastian hukum.

Rekomendasi
Ubah

Instansi Terkait
- Direktorat
Peraturan
Perpajakan I,
DitJen Pajak,
Kementerian
Keuangan.
- Badan Kebijakan
Fiskal(BKF),
Kementerian
Keuangan.
- DitJen Perpajakan
Internasional,
Kementerian
Keuangan.

No.

Ketentuan

Analisis
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Perlu perubahan
ketentuan Hakim
diangkat
oleh
Presiden
dari
daftar nama yang
diusulkan
oleh
Ketua Mahkamah

Perlu
dibentuk
PUU
pelaksana
dari Pasal 22 agar
lebih
efektif
dalam
pelaksanaannya.

Rekomendasi
menteri sebaiknya
menggunakan
penyebutan yang
didasarkan pada
urusan
pemerintahan
dimaksud
agar
jelas
dan
menjamin
kepastian hukum.

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

Analisis
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Rekomendasi
Agung,
begitu
pula dengan
Ketua dan Wakil
Ketua
diangkat
oleh Presiden dari
daftar nama yang
diusulkan
oleh
Ketua Mahkamah
Agung.
Ketua,
Wakil
Ketua dan Hakim
adalah
pejabat
negara
yang
melaksanakan
tugas kekuasaan
kehakiman
di
bidang Sengketa
Pajak.
Lain-lain
hal
termasuk
pembentukan,
susunan Majelis
Kehormatan
Hakim, ditetapkan
dengan

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 33 ayat
(1)

No.

9

- 159 -

Dalam Penjelasan Pasal 33 disebutkan bahwa sebagai
pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan
atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan
Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak
dapat diajukan gugatan ke pengadilan umum,
peradilan tata usaha negara atau badan peradilan
lainnya, kecuali putusan berupa “tidak dapat
diterima” yang menyangkut kewenangan /
kompetensi. Selain itu dalam pengadilan pajak tidak
dikenal banding dan kasasi. Dalam Pasal 80 ayat 2
disebutkan bahwa terhadap putusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan
Gugatan, Banding, atau kasasi. Dengan demikian,
kewenangan akhir memutuskan sengketa pajak
adalah di pengadilan pajak dan bukan di Mahkamah
Agung. Keterlibatan Mahkamah Agung terbatas pada
Peninjauan Kembali (PK) ang merupakan upaya
hukum luar bias.
Ketentuan dalam pasal ini dapat memberikan
penafsiran mengenai posisi pengadilan pajak sebagai
badan peradilan diluar Mahkamah Agung. Karena

Analisis

Rekomendasi
Keputusan
Presiden atas usul
Ketua Mahkamah
Agung.
Perlu perubahan
Pasal 33 ayat (1)
- Kementerian
Keuangan
- Mahkamah
Agung

Instansi Terkait

10

No.

Pasal 34

Ketentuan
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Mengapa ketentuan ayat (3) menyatakan bahwa
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
tidak diperlukan padahal ayat (2) merupakan
persyaratan yang sangat umum. Dengan rumusan
pasal seperti Ini maka seolah-olah bagi mereka yang

Analisis
memberi kesan mengesampingkan peran Mahkamah
Agung dalam penyelesaian sengketa perpajakan.
Pasal 34 ayat (2) yang berkaitan dengan syarat yang
harus dipenuhi oleh kuasa hukum sebagaimana
terdapat dalam huruf c, (yaitu: persyaratan lain yang
ditetapkan oleh Menteri) dalam praktiknya banyak
mantan pejabat pajak dan mantan hakim pajak begitu
pensiun langsung menjadi kuasa hukum pajak (tanpa
jeda waktu) sehingga menimbulkan konflik
kepentingan. Agar tidak terjadi konflik kepentingan
tersebut, perlu diatur dengan jelas, dan persyaratan
tersebut ditetapkan di dalam peraturan pengadilan
bukan oleh Menteri.
Perlu ditetapkan jangka waktu minimum bagi mantan
hakim atau mantan panitera pengadilan pajak untuk
bisa menjadi kuasa hukum.
Siapakah yang dimaksud pegawai dalam ketentuan
ini? Apakah pegawai pemohon, pegawai Dirjen pajak?
Rumusan ini belum jelas.
Perlu perubahan
Pasal 34

Rekomendasi

- Kementerian
Keuangan
- Mahkamah
Agung

Instansi Terkait

11

No.

Pasal 36
ayat(4)

Ketentuan
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Analisis
termasuk kriteria pada ayat (3) tidak terdapat
prasyarat sama sekali untuk menjadi kuasa hukum.
Pasal 36 ayat(4) ini dapat diartikan Penagihan aktif
hanya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan jka
ada keputusan final yang berkekuatan hukum tetap,
termasuk banding.
Pelaksanaan dari penagihan pajak, terdapat 2 (dua)
ketentuan dalam 2 (dua) undang-undang yang
berbeda dan dilaksanakan oleh lembaga yang
berbeda, yaitu :
1. Penagihan pajak yang diilaksanakan oleh Direktur
Jenderal Pajak (penagihan pajak oleh lembaga
eksekutif), yaitu sebagaimana diatur dalam UU
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan
Pajak berdasar ketentuan dalam UU Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa dilakukan melalui penerbitan
Surat Teguran, Surat Paksa, Sita, Lelang, pembekuan
Rekening Wajib Pajak di lembaga perbankan, hingga
penyanderaan;
2. Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh
Pengadilan Pajak (penagihan pajak oleh lembaga
yudikatif), melalui ketentuan yang diatur dalam Pasal
36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Dengan ketentuan
Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak diatur bahwa
dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya pajak
Adanya
disharmoni
2
(dua) ketentuan
dalam 2 (dua) UU
yang
keduanya
mengatur
mengenai
penagihan pajak,
dengan
pertimbangan
bahwa penagihan
pajak seharusnya
hanya dilakukan
oleh
Direktur
Jenderal
Pajak
(sebagai lembaga
eksekutif), maka
ketentuan Pasal
36 ayat (4) UU
Pengadilan Pajak
sebaiknya

Cabut

Rekomendasi

- Direktorat
Peraturan
Perpajakan I,
DitJen Pajak,
Kementerian
Keuangan.
- Badan Kebijakan
Fiskal(BKF),
Kementerian
Keuangan.
- DitJen Perpajakan
Internasional,
Kementerian
Keuangan.

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila
jumlah yang terutang dimaksud telah dibyar sebesar
50 % (lima pulkuh persen), sehingga apabila pajak
yang terutang belum dibayar, Wajib Pajak tidak
memenuhi syarat untuk mengajukan Banding. Akibat
persyaratan tersebut dapat dipahami bahwa
Pengadilan Pajak melakukan penagihan atas pajak
yang terutang, dan apabila Wajib Pajak tidak
melunasi 50 % dari pajak yang terutang, maka
Banding Wajib Pajak dinyatakan tidak memenuhi
syarat dan Putusan Pengadilan Pajak atas Banding
yang tidak melakukan pembayaran adalah ‘Tidak
Dapat Diterima’.
Untuk menghindarkan adanya 2 (dua) ketentuan
dalam 2 (dua) UU yang keduanya mengatur
mengenai penagihan pajak, dengan pertimbangan
bahwa penagihan pajak seharusnya hanya dilakukan
oleh Direktur Jenderal Pajak (sebagai lembaga
eksekutif), maka ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU
Pengadilan Pajak sebaiknya dihapuskan demi
kepastian hukum.
Sedangkan Penjelasan UU PPSP(Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa) menyatakan bahwa pengajuan
keberatan atas permohonan banding oleh Wajib
Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan
Perlu diubah frasa
yang lebih tepat
dari semula
“sebagaimana
dimaksud dalam
ayat..... ” menjadi
“sebagaimana
dimaksud pada

Perlu
disinkronisasikan
antara ketentuan
Pasal 36 ayat(4)
ini dengan
Penjelasan UU
PPSP, Pasal 95 UU
Kepabeanan,
Pasal 41 ayat (2)
UU PPSP agar ada
kepastian hukum.

Rekomendasi
dihapuskan demi
kepastian hukum.

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
penagihan pajak. Penagihan aktif dapat dilakukan
walaupun belum ada keputusan final dan
berkekuatan hukum tetap.
Perlu
konsistensi/harmonisasi ketentuan dalam
pasal ini mengenai pengajuan banding hanya dapat
dilakukan apabila jumlah terutang telah dibayar
sebesar 50% sedangkan ketentuan dalam Pasal 95
UU Kepabeanan disebutkan bahwa: “Orang yang
berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal
atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal
93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan
permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam
jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan
yang terutang dilunasi.”
Pertimbangan lain, ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU
No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa yang menyatakan
permohonan banding tidak menunda kewajiban
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
Dengan tujuan agar hak-hak keuangan negara
terlindungi sesuai dengan asas rechtmatig atau

Rekomendasi
ayat .....”(sesuai
Lampiran II Angka
272 UU No. 12
Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
PerundangUndangan)

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 77 ayat
(1)

No.

12
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Analisis
presumption iustae causa, yaitu keputusan TUN harus
dianggap benar sehingga tidak menghalangi
pelaksanaan keputusan sampai dengan ada
pembatalan.
Lampiran II Angka 272 UU No. 12 Tahun 2011
menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan
dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan
Perundang-undangan yang bersangkutan atau
Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana dimaksud pada ayat
........
Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana
dimaksud dalam ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”
Terkait dengan dalam pengadilan pajak tidak dikenal
banding dan kasasi. Dalam Pasal 80 ayat 2 disebutkan
bahwa terhadap putusan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan,
Banding, atau kasasi. Dengan demikian, kewenangan
akhir memutuskan sengketa pajak adalah di
pengadilan pajak dan bukan di Mahkamah Agung.
Keterlibatan Mahkamah Agung terbatas pada
Peninjauan Kembali (PK) ang merupakan upaya
hukum luar biasa.
Perlu Perubahan
Pasal 77 ayat (1)

Rekomendasi

- Kementerian
Keuangan
- Mahkamah
Agung

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
Ketentuan dalam pasal ini dapat memberikan
penafsiran mengenai posisi pengadilan pajak sebagai
badan peradilan diluar Mahkamah Agung. Karena
memberi kesan mengesampingkan peran Mahkamah
Agung dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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39. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Pasal 13 ayat
Terdapat Putusan MK terhadap Pasal 7 ayat (2) Perlu perubahan Kementerian
(1) huruf c
Nomor 107/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 Juni 2016 Pasal 13 ayat (1) Hukum dan HAM
yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 huruf c
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22
Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
MK memutuskan bahwa permohonan grasi
merupakan hak prerogatif presiden yang tidak
dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan
hak konstitusional terpidana. Putusan MK ini
menganulir adanya jangka waktu (pembatasan)
pengajuan grasi oleh terpidana
Bahwa dalam peraturan sebelumnya, dalam Pasal 7
ayat (2) UU No. 22 Tahun 2002 (UU Grasi sebelum

No.

- 166 -

40. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
No..
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1. UndangAnalisis terhadap dimensi 1 Ketepatan Jenis PUU
- Dari
penilaian
Undang
dimensi 1, UU
a. Analisis terhadap nama UU
Nomor 28
Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UndangBangunan
Tahun 2002
Gedung
tidak
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
tentang
tepat
jika
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Bangunan
maka dapat dikatakan bahwa judul Undangdituangkan
Gedung,
Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk
dalam
bentuk
yang terdapat di dalam Lampiran II UndangUU
karena
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dengan
terdapat
hanya menggunakan kata secara singkat namun
kekosongan
dalam landasan
secara
esensial
maknanya
telah
dan
materiil
yang
mencerminkan isi peraturan perundangdapat menjadi
undangan.
dasar
hukum
yang
b. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

perubahan), permohonan grasi tidak dibatasi tenggat
waktu. Lalu kemudian berdasarkan UU No. 5 Tahun
2010 (UU Grasi Perubahan) pasal ini kemudian
direvisi dengan memasukkan tenggat waktu.
pembatasan UU No. 5 Tahun 2010, inilah yang
kemudian dianulir oleh MK. Dengan adanya Putusan
MK tersebut justru tidak ada lagi tenggat waktu yang
mengikat.

Instansi Terkait
Kementerian
Agraria Tata
Ruang
2. Kemenerian
PUPR
3. Mahkamah
Agung
1.

No..

Ketentuan

-

-

-

-
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Analisis
Di dalam bagian dasar hukum mengingat
disebutkan 2 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 5 ayat
(1) dan Pasal 20 ayat (1):
Pasal 5 ayat (1), di dalam Pasal ini adalah untuk
menunjukkan bahwa pembentukan UndangUndang ini dibentuk oleh pejabat yang tepat
dalam hal ini presiden sebagai kepala
pemerintahan.
Pasal 20 ayat (1), sama hal nya dengan Pasal 5
ayat (1), di dalam Pasal 20 ayat (1) ini
menunjukkan bahwa Undang-Undang ini
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
pemegang kekuasaan yang sah dalam
pembentukan Undang-Undang.
Di dalam dasar hukum mengingat pada UndangUndang ini hanyalah merujuk kepada 2 Pasal di
dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menunjukkan
bahwa pembentukan Undang-Undang ini adalah
dibentuk oleh lembaga ataupun pejabat yang
tepat dan berwenang. Dapat dikatakan bahwa
ada kekosongan landasan materiil dalam Undang-Undang ini karena tidak ada landasan materil yang
dapat
menjadii
dasar
hukum
yang
melatarbelakangi Undang--Undang tersebut.
Batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 28

Rekomendasi
melatarbelakang
i UU ini, dengan
kata lain tidak
dalam
rangka
mengatur lebih
lanjut
UUD
1945.
Namun
demikian
kebutuhan akan
aturan
bangunan
gedung adalah
penting
sebagaimana
dimaksud dalam
penjelasan
umum, bahwa
Bangunan
Gedung
merupakan
salah satu wujud
fisik
pemanfaatan
ruang, sehingga
dalam

Instansi Terkait

No..

Ketentuan
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Analisis
Rekomendasi
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ini
pengaturan
berisikan perihal pengaturan mengenai fungsi,
bangunan
persyaratan, penyelenggaraan, pembinaan,
gedung
tetap
sanksi dan lain sebagainya yang dapat dikatakan
mengacu pada
merupakan unsur-unsur yang bersifat teknis.
pengaturan
Hampir tujuh puluh persen (70%) dari Pasal
penataan ruang
dalam UU Bangunan Gedung mengamanatkan
sesuai dengan
untuk
dibuat
PP,
meskipun
dalam
peraturan
implementasinya, amanat UU Bangunan Gedung
perundangtersebut dibuat dalam 1 PP yaitu PP Nomor 36
undangan yang
Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
berlaku.
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan - Oleh karena itu
direkkomendasika
Gedung. PP 36/2005 ini melaksanakan amanat
n untuk diatur
dari ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (4),
dalam jenis PUU
Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat
dibawah
UU,
(4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 18
bisa Peraturan
ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal
Presiden
22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3),
(Perpres) atau
Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat
Peraturan
(4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (5), Pasal 30
Pemerintah (PP)
ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal
dengan merujuk
36 ayat (4), Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (5),
pada
UUNo
Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat
26/2007 tentang
(5), Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28
Penataan Ruang
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu

Instansi Terkait

No..

Ketentuan

-

-

-

-
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Analisis
Rekomendasi
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor - Untuk tata cara
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Hal
pengenaan
ini dimungkinkan dalam rangka simplifikasi
sanksi
baik
regulasi, meskipun dalam beberapa hal ada
administrative
persoalan sebagaimana diuraikan dalam dimensi
dan
pidana,
selanjutnya
sebaiknya
Penjelasan umum Undang-Undang Bangunan
dinaikkan
ke
Gedung menguraikan perihal bangunan gedung
norma
pasal,
yang merupakan salah satu wujud fisik
bukan
diatur
pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam
dalam
pengaturan bangunan tetap mengacu pada
penjelasan
pengaturan penataan ruang.
umum
Dari uraian tersebut dapat menjadi dasar bahwa
sebagimana
apabila Undang Undang lebih tepat dituangkan
dimuat dalam
menjadi jenis PUU dibawah UU yaitu Peraturan
penjelasan
Pemerintah atau Perpres dengan merujuk pada
umum PP No
Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
36/2005. Hal ini
Penataan Ruang sebagai landasan materiilnya
untuk
lebih
Persoalan lain adalah terkait pengenaan sanksi
menjamin
Pada Bab VIII Pasal 44, 45, 46, 47
kepastian
Pasal 45 telah diatur macam-macam sanksi
hukum
dan
administratif dan sanksi denda sebesar 10% dari
kekuatan
nilai bangunan yang sedang atau telah dilakukan.
mengikatnya
Sementara ketentuan mengenai tata cara
sebuah aturan

Instansi Terkait

No..

Ketentuan

a.

-

-
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Analisis
pengenaan sanksi diatur denggan PP
Pasal 46 telah diatur mengenai:
(1) pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau denda paling banyak 10% dari nilai
bangunan jika karenanya mengakibatkan
kerugian harta benda orang lain;
(2) pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling banyak 15% dari nilai
bangunan
gedung,
jika
karenanya
mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain
yang mengakibatkan cacat seumur hidup
(3) pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak 20% dari nilai
bangunan
gedung,
jika
karenanya
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
(4) Dalam proses peradilan atas tindakan ayat
(1) (2) dan (3) hakim memperhatikan
pertimbangan dari tim ahli bangunan
gedung
(5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan
sanksi diatur lebih lanjut dengan PP
Pasal 47 ayat 2
(2) Pidana kurungan dan/atau denda meliputi:
Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau
pidana denda paling banyak 1% dari nilai
Rekomendasi Tim
Pakar:
- Harus dipahami
bahwa
tidak
semua
persoalan harus
diselesaikan
dengan
PUU
dalam
bentuk
UU, bisa dengan
Perpres ataupun
PP
dengan
mengacu pada
UU yang terkait.
- Dalam
menyusun suatu
PUU
kita
mengenal
adanya
teori
Hierarki PUU. Di
Pasal 5 UU
12/2011 setiap
akan menyusun

Rekomendasi
PUU

Instansi Terkait

No..

Ketentuan

-

-

c.

b.
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Analisis
bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan
kerugian harta benda orang lain
Pidana kurungan paling lama 2(dua) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak 2% dari
nilai
bangunan
gedungjika
karenanya
mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain
sehingga menimbulkan cacat seumur hidup
Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak 3% dari
nilai bangunan gedung jika karenanya
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
(3) ketentuan mengenai tata cara pengenaan
sanksi sebagaimana di maksud ayat (1) dan
(2) diatur lebih lanjut dengan PP
Namun demikian dalam PP No 36/2005 tentang
Penyelenggaraan Bangunan Gedung, amanat
Pasal 45 ayat 4 tidak diatur dalam norma pasal
tetapi diatur dalam penjelasan umum.
Penegakan hukum menjadi bagian yang penting
dalam upaya melindungi kepentingan semua
pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan
kewajibannya dalam penyelenggaraan bangunan
gedung. Penegakan dan penerapan sanksi
administratif perlu dimasyarakatkan dan
diterapkan secara bertahap agar tidak

Rekomendasi
PUU itu harus
tepat
jenis
PUUnya. Setiap
hierarki
itu
punya
diferensial
materi muatan.
UU materinya
seperti apa, PP
seperti apa dst.
- UU
pada
dasarnya
melaksanakan
UUD 1945, baik
secara
formal
(kewenangan
membentuk UU)
dan
materiil
yang
menjadi
justifikasi untuk
pembuatan UU.
Ada 39 Pasal
yang
menyatakan
secara
tegas

Instansi Terkait

No..

Ketentuan
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Rekomendasi
harus
diatur
dengan UU, dan
ada yang tidak
dinyatakan
secara
tegas
untuk
diatur
dalam
UU
namun
diatur
dengan
UU,
yaitu
amanat
Pasal 33 dan 34
C. analisis terhadap politik hukum
- Bangunan
- Bangunan gedung sebagai tempat manusia
Gedung
melakukan kegiatannya, mempunyai peranan
merupakan hal
yang sangat strategis dalam pembentukan watak,
yang
penting
perwujudan produkti√itas, dan jati diri manusia.
yang
harus
oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan
diatur
dan
gedung perlu diatur dan dibina demi
memberikan
kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta
pengaruh yang
penghidupan masyarakat, sekaligus untuk
besar
dalam
mewujudkan bangunan gedung yang fungsional,
kehidupan,
andal, berjati diri serta seimbang, serasi dan
meskipun
selaras dengan lingkungan.
seharusnya
- Sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan
secara penilaian
gedung menjadi penting sebagai tempat manusia
lebih
tepat

Analisis
menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap
mempertimbangkan keadilan dan ketentuan
perundang-undangan lain.
Mengenai sanksi pidana, tata cara pengenaan
sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung dilaksanakan dengan tetap
mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Instansi Terkait

Ketentuan

2. Pasal 1 angka
5 UU
Bangunan

No..

-

d.

-

- 173 -

Analisis terhadap batang tubuh
Materi muatan sangat teknis yaitu berbicara
mengenai fungsi, persyaratan (administratif, tata
bangunan, peruntukan dan intensitas, arsitektur,
dampak lingkungan, keandalan, keselamatan,
kesehatan dan kenyamanan) bangunan gedung.
Lebih dari 50% ketentuan pasalnya diatur lebih
lanjut dengan pp, yaitu dari 49 pasal sebanyak 28
pasal diatur lebih lanjut dengan PP, 4 pasal
merupakan pasal sanksi pidana (sanksi ini
mengatur tentang kelalaian, yang sebenarnya
sudah termaktub dalam KUHP), dan 2 pasal
peralihan dan penutup.
Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 28/2002,
definisi perawatan lebih menekankan pada
“kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti

Analisis
melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai
sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan
pembangunan nasional.
Dari penjelasan tersebut dapat tersajikan dengan
jelas, bahwa kebutuhan pengaturan mengenai
Bangunan Gedung menjadi hal yang penting,
namun tidak tepat jika dituangkan dalam PUU
jenis Undang-Undang.

-

-

Ubah

Rekomendasi
diatur dibawah
UU, namun jika
mencabutnya
menimbulkan
biaya tinggi dan
konsekuensinya
menyangkut
banyak aturan
yang
terkait,
karena seluruh
kabupaten/kota
sudah memiliki
aturan
turunannya, jadi
UU
Bangunan
Gedung
direkomendasik
an tetep dalam
bentuk UU

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

No..

Ketentuan
Gedung
dengan
penjelasan
Pasal 88 ayat
(1) UU
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

-

-

-
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Analisis
bagian bangunan agar bangunan tetap laik
fungsi”
Sementara pada penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU
Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi
perawatan lebih menekankan pada proses
menjaga/mempertahankan fungsi rumah serta
sarana dan prasarananya termasuk memperbaiki
jika terjadi kerusakan
Definisi perawatan dalam UU Bangunan Gedung
lebih sempit sebab hanya terbatas pada
“kegiatan
memperbaiki/mengganti
bagian
bangunan” sementara kegiatan tersebut
merupakan
bagian
dari
proses
menjaga/mempertahankan fungsi rumah serta
sarana dan prasarananya sebagaimana diatur
dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Ketidakkonsistenan ini harus segera diakhiri
dengan cara merevisi salah satu dari kedua
undang-undang tersebut atau memperjelas
pengaturannya di dalam Peraturan Pemerintah
sebagaiperaturan
pelaksanaannya,
karena
pembangunan perumahan tidak hanya meliputi
bagaimana mengatasi back logyang ada tetapi
juga kualitas dari perumahan yang dibangun,
yang artinya perumahan yang dibangun harus

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

4. Pasal 2

3. Pasal 5 ayat
(2) UU
Bangunan
Gedung
dengan Pasal
21 ayat (1)
dan Pasal 22
ayat (2) UU
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

No..

-

-

-
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Analisis
mampu untuk menjamin keselamatan para
penghuninya selama mereka menghuni disana.
Jaminan keselamatan ini diwujudkan dalam
kegiatan pemeliharan rumah yang dilakukan
melalui perawatan bangunan.
Konsep Rumah menurut Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 (“UU No.28/2002) pasal 5 ayat
(2)yang menyebutkan bahwa bangunan gedung
fungsi hunian meliputi bangunan untuk rumah
tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah
susun, dan rumah tinggal sementara.
Sedangkan Jenis rumah menurut UU PKP
dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan
dan penghunian yang meliputi: rumah komersial;
b. rumah umum; c. rumah swadaya; d. rumah
khusus; dan e. rumah negara. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU
PKP. Sedangkan, Pasal 22 ayat (2) UU PKP
menyatakan bahwa bentuk rumah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rumah
tunggal; b. rumah deret; dan c. rumah susun.
Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa
ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan
-

-

Ubah

Harmonisasi

Rekomendasi

Kementerian
PUPR

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

Ketentuan

6. Pasal 4

5. Pasal 3

No..

-

-

-

-
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Analisis
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan
umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam
pasal atau bab.
Sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam
lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 angka 98,
tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 UU Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang
mengatur
mengenai
tujuan
pengaturan
bangunan tidak diromendasikan diatur dengan
Pasal tersendiri
Penyebutan tujuan pengaturan bangunan
gedung tidak direkomendasikan, karena tidak
akan operasional (tidak memiliki operator
norma).
Jika sangat dibutuhkan, maka harus dituangkan
dalam bentuk penulisan norma yang benar agar
dapat dioperasionalkan
Ruang lingkup tidak direkomendasikan dibuat
dalam pasal tersendiri, tetapi dimasukkan dalam
pasal ketentuan umum dengan megikuti
petunjuk dalam lampiran II Nomor 109 huruf a
UU Pembentukan PUU dimana pengertian yang
mengatur tentang lingkup umum ditempatkan
lebih dahulu dari yang berlingkup khusus
-

-

Ubah

Ubah

Rekomendasi

Kementerian
PUPR

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

8. Pasal 7 ayat
(3)

No..
Ketentuan
7. Pasal 7 ayat
(2) UU
Bangunan
Gedung
dengan Pasal
26 ayat (2) UU
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

-

-

-

-
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Analisis
Pasal 7 ayat(2) UU Bangunan Gedung mengatur
bahwa persayaratn administratif bangunan
gedung meliputi persayaratan status hak atas
tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan
izin mendirikan bangunan.
Sementara pada Pasal 26 ayat(2) UU Perumahan
dan Kawasn Permukiman mengatur bahwa
persyaratan diterbitkannya izin mendirikan
bangunan berupa hasil perencanaan rumah dan
perencanaan
rumah
harus
memenuhi
persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan
ekologis.
Dalam Pasal 7 UU Bangunan Gedung mengatur
persayaratan teknis bangunan gedung yaitu
meliputi persayaratan tata bangunan dan
persyaratan keandalan bangunan gedung.
Persyaratan-persyaratan ini diatur secara ketat
dalam Bab IV dari Pasal 7 sampai Psal 33.
UU Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak
mengatur persyaratan teknis
Meskipun terkait
istilah dan definisi
dalam
implementasinya
tidak
menimbulkan
masalah
bagi
Kemen PUPR, tapi
sebaiknya
penyusunan PUU
haruslah
yang

Harmonisasi

Rekomendasi
Harmonisasi
Lebih
kearah
nomenklatur pada
jaman sebelumnya
ada
KemenPera
sekarang dijadikan
satu
menjadi
Kemen PUPR

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait
- Kementerian
PUPR
- Kementerian
ATR/BPN
- Kementerial
LHK

Ketentuan

9. Pasal 8 ayat 1
huruf b

No..

-

-

-

-

-
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Status kepemilikan bangunan gedung merupakan
surat bukti kepemilikan bangunan gedung, fakta
yang terjadi sekarang adalah karena belum ada
peraturan pelaksanaan dari UU Bangunan
Gedung terkait SKBG.
Saat ini, kepemilikan bangunan gedung
dituangkan dalam SHM Sarusun yang sebenarnya
merupakan bukti kepemilikan rumah susun.
Sesuai amanat Pasal 8 ayat 4, ketentuan
mengenai izin mendirikan bangunan gedung,
kepemiliikan, dan pendataan bangunan gedung
diatur lebih lanjut dengan PP
Namun dalam ketentuan Pasal 12 ayat 4
dikatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut
mengenai surat bukti kepemilikan bangunan
gedung diatur dengan Peraturan Presiden”
Dalam UU sudah mengamanatkan
n untuk dibuat
PP, namun dalam PP mengamanatkan lagi untuk

Analisis

Catatan
dari
Kementerian
PUPR:

- Mengubah pasal
8 UU BG dengan
hanya
membatasi
kewajiban
kepemilikan
SBKBG
bagi
gedung
yang
kepemilikannya
berbeda dengan
kepemilikan
tanahnya.

Rekomendasi
simple,
lugas,
mudah dipahami
dan
tidak
multitafsir
sehingga
ada
kepastian
hukumnya
Diubah

-

-

-

Kementerian
PUPR
Kementerian
ATR/BPN
Kemendagri

Instansi Terkait

No..

Ketentuan

-

-
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Analisis
diatur lebih lanjut dengan Perpres. Ini menjadi
persoalan dalam penyusunan PUU. Seharusnya
ketika UU sudah mengamanatkan jenis PP, maka
penyusunannya pun harus dalam bentuk PP,
bukan didelegasikan kembali
Persoalan lain adalah SKBG diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah, sementara selama ini SHM
Sarusun diterbitkan oleh Kementerian ATR cq
BPN. Apakah masih diperlukan SKBG ini?
Jika terkait dengan pengalihan hak, dalam PUU
bidang pertanahan pun sudah adaa aturan yang
mengatur tentang hal tersebut misal dengan PP
Hak Tanggungan atau terkait HGB dan HGU.
Apakah ada perbedaan sehingga tetap diperlukan
SKBG sebagai syarat administratif?

Rekomendasi
1. Rancangan
Perpres
mengenai
SBKBG
sudah
selesai
tahap
harmonisasi dan
akan
segera
diundangkan.
Dalam Perpres
tersebut
mengecualikan
pada 2 (dua) hal,
yaitu:
- SBKBG
tidak
berlaku untuk
Rumah Susun,
dalam
arti
bahwa Rumah
Susun
cukup
mempunyai
SHM Sarusun.
Namun
untuk
Rumah
susun
campuran yang
gedungnya

Instansi Terkait

No..

Ketentuan

Analisis
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2.

Pengurusan
SKBG ini tidak
ada
biaya
sebagaimana
dimaksud dalam
penjelasan Pasal
40 ayat (1) huruf
b, bahwa biaya
IMB
gedung
bersifat
terjangkau

Rekomendasi
difungsikan
sebagai usaha
maka
seharusnya
tunduk pada UU
BG dan memiliki
SBKBG;
- SBKBG tidak
berlaku untuk
Bangungan
Gedung Negara
diatas
tanah
Negara.

Instansi Terkait

No..

Ketentuan

Analisis
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Rekomendasi
disesuaikan
dengan fungsi,
kepemilikan, dan
kompleksitas
bangunan
gedung,
serta
dimaksudkan
untuk
mendukung
pembiayaan
pelayanan
perizinan,
menerbitkan
SBKBG
dan
pembinaan
teknis
penyelenggaraa
n
bangunan
gedung. Namun
apakah
nanti
implementasiny
a akan demikian,
setidaknya
ketika dikaitkan
dengan 3(tiga)

Instansi Terkait

Ketentuan

11. Pasal 44 dan
45

10. Pasal 34 ayat
(1) dan Pasal
35 ayat (1) UU
Bangunan
Gedung
dengan Pasal
22 ayat (1) UU
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

No..

-

-

-
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Pada pasal 34 ayat (1) UU No.28/2002 ditentukan
bahwa penyelenggaraan bangunan gedung
meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan,
pelestarian, dan pembongkaran. Kemudian pasal
35 ayat (1) UU No.28/2002 juga menyebutkan
bahwa pembangunan bangunan gedung
diselenggarakan melalui tahapan perencanaan
dan pelaksanaan beserta pengawasannya.
Sementara
pengaturan
mengenai
penyelenggaraan perumahan terdapat dalam
Pasal 22 ayat (1) UU PKP meliputi: a.
Perencanaan; b. pembangunan perumahan;
pemanfaatan perumahan; dan d. pengendalian
perumahan
Pengaturan mengenai sanksi administrasi dan
sanki pidana disarankan untuk dipisahkan dan
tidak didalam satu bab yang sama yang berisikan
sanksi administratif, sanksi keperdataan dan
sanksi pidana. Di dalam sanksi administrasi pun
terintegrasi dengan mengurutkan dengan pasal
sebelumnya yang berisikan pelanggaran apabila

Analisis

Ubah

Harmonisasi

Rekomendasi
hal
yaitu
prosedur, wajtu
dan biaya

Kementerian
PUPR

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

Ketentuan

12. Pasal 46 dan
Pasal 47

No..

-

-
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Analisis
dilakukan.
Ketentuan pidana memuat rumusan yang
menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran
terhadap ketentuan yang berisi norma larangan
atau
perintah.
Dalam
memurumuskan
ketentutan
pidana
direkomendasikan
diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana
yang terdapat dalam buku kesatu Kitab UndangUndang Hukum Pidana, karena ketentutan dalam
buku kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang
dapat dipidana menurut peraturan-perundangundangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang
ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Di dalam Pasal 46 dan Pasal 47
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ini
direkomendasikan adanya pertimbangan lebih
lanjut dalam menentukan lamanya pidana atau
banyaknya denda karena mempengaruhi dampak
yang akan timbul oleh tindak pidana di dalam
masyarakat.
Disarankan adanya pemisahan antara sanksi
pidana dan sanksi administrasi, tidak di dalam
satu bab yang sama. Pengkhususan penyebutan
sanksi pidana yang akan dijerat oleh pelaku
pelanggaran juga diharapkan lebih memiliki
Ubah

Rekomendasi
Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

Ketentuan

-

Analisis
penjelasan yang lebih terperinci agar tidak
timbulnya multi tafsir di kemudian hari.
Penyimpangan dapat saja terjadi saat/sebelum
mulai
berlakunya
peraturan perundangundangan, hendaknya dinyatakan secara tegas
dengan peraturan perundang-undangan hanya
dapat dicabut dengan peraturan perundangundangan yang tingkatannya sama atau lebih
tinggi.
Ubah

Rekomendasi

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait
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41. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Pasal 6 huruf e Pasal 6 huruf e menyatakan:
Karena tidak jelas
- Kementerian
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
tujuan dan batasan
Hukum dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan yang ingin diatur
HAM
pemerintahan negara.
dalam Pasal 6 huruf - Bappenas
Pasal 6 huruf e memiliki konsekuensi yang luas dan e, maka sebaiknya
- Kementerian
tidak
terbatas,
apakah
semua
urusan dicabut.
Koordinator
penyelenggaraan pemerintahan negara perlu untuk
Bidang
di monitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, akan
Polhukam
sulit menetapkan indikator monitor yang akan
- Komisi

13. Pasal 48

No..

Pasal 19

Pasal 32 ayat
(1) huruf c

3

Ketentuan

2

No.
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Berdasarkan Putusan MK Nomor
133/PUUVII/2009 Tanggal 25 Nopember 2009, dinyatakan:
Pasal 32 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa:
“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti
atau diberhentikan karena menjadi terdakwa karena

Analisis
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal
6 huruf e tidak dioperasionalkan melalui norma
berikutnya seperti yang ada pada Pasal 6 huruf a, b, c
dan d.
Pengaturan yang terdapat dalam ayat (2) yang
menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi
dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.”
seharusnya dilanjutkan dengan delegasi pengaturan
dengan menyebutkan pembentukan perwakilan
Komisi Pemberantasan Korupsi di provinsi diatur
lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, karena
pembentukan kantor perwakilan berdampak pada
anggaran keuangan negara dan koordinasi lintas
sektor.
Pasal 19 Perlu
diubah
dengan
menambahkan
ketentuan
mengenai
“tata
cara pembentukan,
susunan
dan
kedudukan, serta
tata
kerja
perwakilan Komisi
Pemberantasan
Korupsi di daerah
provinsi diatur lebih
lanjut
melalui
Peraturan
Pemerintah
Perlu
mengubah
Pasal 32 ayat (1)
huruf
c
sesuai
dengan Putusan MK

Rekomendasi

- Kementerian
Hukum dan
HAM
- Bappenas
- Kementerian

- Kementerian
Hukum dan
HAM
- Bappenas
- Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
- Komisi
Pemberantasan
Korupsi

Instansi Terkait
Pemberantasan
Korups

4

No.

Pasal 34

Ketentuan
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Analisis
melakukan tindak pidana kejahatan” adalah
bertentangan Dengan UUD 1945 Secara Bersyarat
(Conditionally Unconstitutional), Kecuali Harus
Dimaknai : “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Berhenti atau Diberhentikan Secara Tetap Setelah
Dijatuhi Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang
Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”.
Telah terdapat Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011
Tanggal 20 Juni 2011, dinyatakan :
Pasal 34 yang menyatakan bahwa “Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4
(empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk
sekali masa jabatan”. Bertentangan Dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat,
sepanjang tidak dimaknai: “bahwa
Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara
bersamaan maupun pimpinan pengganti yang
diangkat untuk menggantikan pimpinan yang
berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan
selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat
dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan “.
Perlu mengubah
Pasal 34 dengan
mengakomodir
Putusan MK

Rekomendasi

- Kementerian
Hukum dan
HAM
- Bappenas
- Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
- Komisi
Pemberantasan
Korupsi

Instansi Terkait
Koordinator
Bidang
Polhukam
- Komisi
Pemberantasan
Korupsi

- 187 -

42. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
No.
Ketentuan
Analisis
1
Seluruh
Undang-Undang ini telah 15 tahun berlaku dan
revisinya di DPR sudah mencapai 5 tahun dan masih
ketentuan
belum selesai, perlu menjadi prioritas Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) karena kebutuhan
masyarakat terkait dengan informasi yang sehat dan
bermanfaat.
Konten dengan ujaran kebencian (hate speech)
bertebaran di masyarakat, baik melalui media massa
online maupun media sosial dengan membawa isu
SARA, bahkan terkait dengan ideologi tertentu atau
pemahaman tertentu terhadap suatu hal yang
cenderung bertentangan dengan orang lain. Aturan
hukum yang berlaku terkait tindakan intoleran yang
berupa ujaran kebencian, sudah termuat dalam
KUHP, pasal 156-157. Beberapa Peraturan
Perundang-undangan juga dapat dijadikan landasan
untuk mempidana ujaran kebencian seperti UU no.
11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi
Elektronik (Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat 2), UU No 40
Tahun 2008 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Namun demikian Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kemenkominfo), tidak bisa melakukan
pemantauan apalagi pemblokiran jika ada konten
pemberitaan negatif dan baru bisa melakukan
Rekomendasi
Perlu adanya revisi
RUU
Penyiaran
yang baru meskipun
selama 5 tahun
telah berkembang
bayak versi draft.
-

-

-

Instansi Terkait
Kementerian
Hukum dan
HAM
Bappenas
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam

No.

Ketentuan
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Analisis
pemblokiran situs internet jika ada pihak yang
melaporkan.. Saat ini. Kemenkominfo menggandeng
Dewan Pres dalam melakukan pemantauan.
Mengenai Kemenkominfo baru bisa melakukan
pemblokiran situs internet jika ada pihak yang
melaporkan, perlu dipertimbangkan apakah konten
negatif merupakan pelanggaaran bersifat delik aduan
atau delik biasa. Apabila merupakan delik aduan
maka siapa saja yang dirugikan termasuk PNS
Kominfo bisa melaporkan.
Kita memiliki Lembaga Sensor Film, perlu
dilaksanakan kajian apakah perlu dibuat semacam
lembaga sensor konten negatif? Mengingat ruang
dan waktu serta penikmat dunia maya lebih dahsyat
dari sekedar sejumlah kursi gedung bioskop?
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi
Penyiaran Daerah Indonesia (KPID melakukan
pengawasan condongnya pengawasan isi siaran
berita di tv dan radio sedangkan media cetak ada
Dewan Pers. Namun banyak ragamnya berita yang
disiarkan berpotensi bermasalah dan menimbulkan
konflik, untuk itu perlu penguatan tugas wewenang
terutama kaitannya dengan pemberian sanksi.
Terhadap masyarakat dari segi budaya, Perlu menjadi
perhatian Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
bahwa tidak semua lapisan masyarakat sudah bisa
menyaring berita yang disiarkan, karena sifatnya,
berita itu bersifat ekspansif, jika terdapat berita yang
negatif (berkonten negatif, berpaham negatif). Bukan
saja menjadi tugas KPI dan KPID untuk mengawasi,
tetapi LSM dan Pemerintah serta Pemerintah Daerah
perlu mencerahkan masyarakat tentang media massa
ini menjadi tugas KPID saja.
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43. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaan
No.
Ketentuan
Analisis
1. Pasal 1 butir 1 Dalam definisi ketenagakerjaan hanya mengatur
tenaga kerja sebelum, selama dan setelah masa kerja.
Dalam hubungan kerja ada kaitan antara pemberi
kerja dan tenaga kerja (pekerja/buruh). Dengan
demikian
pengertian
ketenagakerjaan
harus
ditambahkan unsur pemberi kerja dalam hubungan
kerja.
2. Pasal 1 butir 7 Adanya inkonsistensi penggunaan istilah kata antara
dikaitkan
pasal 1 butir 1 dengan Pasal 7 yakni antara
dengan Pasal
perencanaan tenaga kerja dengan
rencana
7
(perencanaan) ketenagakerjaan.
Istilah perencanaan tenaga kerja lebih sempit
cakupannya dengan istilah rencana ketenagakerjaan.

No.

Insstansi Terkait
Kementerian
Ketenagakerjaan

- Kementerian
Ketenagakerjaa
n
- Bappenas

Diubah,
Dengan merubah
kata perencanaan
tenaga kerja
menjadi
Perencanaan

Instansi Terkait

Rekomendasi
Diubah,
Perlu ditambahkan
dengan unsur
pemberi kerja

Rekomendasi

Pasal 45

Ketentuan

4. Pasal 56
Pasal 59

3.

No.
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Analisis
objek perencanaan tidak hanya tenaga kerja
melainkan lebih luas cakupannya. Oleh karena itu
perlu
penyesuaian
menjadi
perencanaan
ketenagakerjaan
Saat
ini,
TKA
yang
sifat
pekerjaannya
mendesak/darurat dan TKA yang bekerja sementara
(kurang dari 6 bulan) tidak diwajibkan memiliki TKI
pendamping.
demikian pula kewajiban untuk
melaksanakan
pendidikan dan pelatihan, sehingga perlu ada
perubahan pasal 45 ayat (1) huruf b bahwa
ketentuan tersebut berlaku untuk TKA minimum 6
bulan
- Dalam Pasal 56 ayat (2) mengatur bahwa Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu dapat dilakukan berdasarkan:
a. Jangka waktu, artinya jangka waktu sudah
ditentukan di awal perjanjian. Misal: Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu dengan tukang batu dari 1
Jan 2017 – 31 Des 2017.
Atau
b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu, artinya jangka
waktu belum dapat ditentukan di awal karena
selesainya pekerjaan ditentukan oleh keadaan dan
situasi yang mempengaruhi pekerjaan tersebut.
Misal: Musim Panen, Musim Tanam.
DIUBAH
Pasal 59 Undang-Undang
Ketenagakerjaan
diubah agar sesuai
dengan ruh Pasal 56
Undang-Undang
Ketenagakerjaan.
Cat:
di Pasal 59 ayat 7
perlu penegasan
tidak berlaku bagi

Pasal 45 ayat (1)
huruf b DIUBAH;
berlaku untuk
tenaga kerja asing
minimum 6 bulan

Rekomendasi
ketenagakerjaan
agar konsisten
antara definisi dan
tujuannya.
Pasal 45 ayat (1)
huruf a :TETAP

- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

Insstansi Terkait

Ketentuan

5. Pasal 61 ayat
(1)

No.
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Analisis
- Namun aturan Pasal 59 ayat (1) tidak sesuai dengan
Pasal 56 ayat (2) karena mensyaratkan keduanya.
Pasal 59 ayat (1) dan (4) mengatur Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu dapat dilakukan paling lama 2 tahun
+ perpanjangan 1 tahun untuk pekerjaan:
a. Sekali selesai/sementara
b. Paling lama 3 tahun
c. Musiman
d. Produk baru
Dari uraian di atas, terlihat bahwa Pasal 59 ayat (1)
dan (4) mencampuradukan kedua jenis Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu sebagaimana diatur dalam
Pasal 56 ayat (2).
Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan
“Selesainya Pekerjaan” seperti musiman atau
produk baru tidak dapat ditentukan di awal
perjanjian “kapan pekerjaan tersebut akan selesai”.
Penentuan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu dalam Pasal 59 ayat (4) menyebabkan
kerancuan terhadap jenis Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu berdasarkan “selesainya jangka waktu”.
Sehingga seolah-olah Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu hanya didasarkan pada “Jangka waktu”.
− Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial
disinggung dalam Pasal 61 ayat (1), 103, 141 ayat
DIUBAH
mengenai semua

Rekomendasi
tenaga kerja asing
dan pensiunan

- Kementerian
Ketenagakerjaa

Insstansi Terkait

No.

Lihat juga
Pasal 103, 141
ayat (4) , 149
ayat (4), 151
ayat (1), 152,
155 ayat (2),
159, 160 ayat
(6), 162 ayat
(4), 169 ayat
(1), 169 ayat
(3), 170, 171.

Ketentuan

−

−

−

−
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Analisis
(4) , 149 ayat (4), 151 ayat (1), 152, 155 ayat (2),
159, 160 ayat (6), 162 ayat (4), 169 ayat (1), 169
ayat (3), 171.
Saat Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
diundangkan,
yang
dimaksud
Lembaga
Penyelesaian Hubungan Industrial adalah Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
(Lihat) Undang-Undang 12/1964 dan UndangUndang 22 /1957).
Ada dualisme Lembaga Penyelesaian Peselisihan
Perburuhan
(Pasal 61 ayat (1)) mengatur
“Perjanjian kerja berakhir apabila adanya putusan
pengadilan dan/atau putusan atau penetapan
lembaga penyelesaian hubungan industrial yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”
Jika merujuk Pasal 124 Undang-Undang No. 2/2004
kewenangan Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah yang diambil oleh Perselisihan
Hubungan Industrial hanya sebagai Lembaga
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial (lihat
56 Undang-Undang 2/2004).
Pada Pasal 56 Undang-Undang 2/2004 juga
disebutkan wewenang Perselisihan Hubungan
Industrial sebegai Penyelesaian terhadap:
a. Perselisihan Hak

Rekomendasi
Pasal mengenai
Lembaga
Penyelesaian
Hubungan
Industrial.
HARMONISASI
dengan UndangUndang No. 2/2004

Insstansi Terkait
n

Ketentuan
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Analisis
b. Perselisihan Kepentingan
c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
d. Perselisihan Antar Serikat Pekerja
Sedangkan wewenang Panitia Penyelesaian
Perburuhan Daerah lainnya belum diambil alih oleh
Perselisihan Hubungan Industrial, seperti:
a. Penyelesaian masalah mogok pada Pasal 141
ayat (4).
b. Penyelesaian masalah Lockout (Pasal 149 ayat
(4)).
c. Penetapan Pemutusan Hubungan Industrial
(Pasal 151 ayat (3) – Lihat Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang 12/1964.
− Hal ini menyebabkan kekosongan hukum sehingga
banyak Pasal-Pasal dalam Undang-Undang 13/2003
tidak lagi menjadi efektif. Contoh:
- Pasal 155 ayat (3) tentang skorsing yang merupakan
penyimpangan dari Pasal 151 ayat (3). Karena
sampai saat ini kewenangan tersebut tidak jelas,
maka pengaturan skorsing menjadi tidak relevan.
6. Pasal 64, 65 - Ruang lingkup Undang-Undang Ketenagakerjaan
dan 66
sangat luas dan terlalu kompleks. Dilihat dari segi
substansi, 3 pasal aturan outsourcing pada
Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah tidak layak
untuk dipertahankan. Untuk itu, hampir tidak

No.

Insstansi Terkait

- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

Rekomendasi

Di cabut,
instrument
selanjutnya cukup
diatur di bawah UU

No.

Ketentuan
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Analisis
mungkin aturan outsourcing pada Undang-Undang
Ketenagakerjaan direvisi dan ditambah dengan
aturan-aturan baru.
- Ketentuan tentang Outsourcing hanya diatur dalam
3 Pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Pasal-pasal tersebut berada dalam bab mengenai
hubungan kerja. Pasal 64-66 Undang-Undang
Ketenagakerjaan memiliki pondasi yang terlalu
sempit yang memuat seluruh aturan outsourcing
yang dibutuhkan.
- Transfer Of Undertaking Protection yang
diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 27/PUU-IX/2011 merupakan sebuah norma
baru dan memilik materi muatan yang berbeda
dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 64 s/d 66
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu,
tidak bisa dikelompokkan dalam pasal-pasal
tersebut. Pasal 64-66 diatur dalam bab tentang
Hubungan
Kerja
di
Undang-Undang
Ketenagakerjaan,
sedangkan
Transfer
of
Undertaking Protection (TUPE) mengatur tentang
Jaminan Kelangsungan Kerja. Merujuk pada
Lampiran II Poin 69 Undang-Undang No. 12/2011,
yang pada pokoknya mengatur “Pengelompokan
materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan

Rekomendasi

Insstansi Terkait

Ketentuan

8. Pasal 81

7. Pasal 78 ayat
(1)

No.
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Analisis
paragraph dilakukan atas dasar kesamaan materi”.
Oleh karena itu, aturan pelaksana mengenai
Transfer Of Undertaking Protection harus diatur
dalam bab atau aturan terpisah dan tersendiri
(tidak dapat diastukan dalam bab hubungan kerja).
Pasal 78 ayat (1)
Terkait waktu kerja lembur, tidak perlu diatur dalam
Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Lebih baik cukup diatur di dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja
Bersama.Pemerintah harus memberikan keleluasaan
kepada perusahaan untuk mengatur sendiri. Secara
faktual ketentuan ayat (1) huruf a sering dijadikan
alasan oleh pekerja untuk melakukan sabotase
terhadap perusahaan. Terlalu banyaknya aturan oleh
pemerintah dapat mempersulit perusahaan dalam
mengembangkan usahanya, serta membatasi jumlah
upah lembur pekerja
Terkait aturan tentang haid tidak perlu diatur dalam
Undang-Undang 13/2003, namun cukup diatur
dalam Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan
Perusahaan.
Pada saat ini dengan kemajuan
tehnologi dan perkembangan jaman serta tingginya
tingkat nutrisi, timbulnya rasa sakit ketika haid dapat
dihindari dengan meminum obat anti nyeri khusus
dicabut

Dicabut
Pasal 78 ayat 1
huruf b

Rekomendasi

- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

Kementerian
Ketenagakerjaan

Insstansi Terkait

Ketentuan
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Analisis
untuk masa haid. Aturan ini juga menjadi salah satu
faktor penghambat bagi wanita untuk meningkatkan
karirnya karena pengusaha akan mempertimbangkan
bahwa pihaknya akan kehilangan jam kerja minimum
8 jam x 2 hari x 12 bulan = 192 jam atau 24 hari
dalam setahun.
Pasal ini juga menghambat
pengusaha dalam mengembangkan usahanya
9. Pasal 88, Pasal Provinsi dan Kabupaten/Kota:
89
- Pasal 88 dan 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan
Pasal 89 (1)
mengatur:
Upah
a. Upah minimum terdiri atas upah minimum
minimum
provinsi atau kabupaten/kota dan upah
minimum
sektoral
provinsi
atau
kabupaten/kota.
b. Dewan Pengupahan memberikan rekomendasi
atas upah minimum (Pasal. 89 ayat (3)).
c. Upah minimum ditentukan berdasarkan survey
Kebutuhan Hidup Layak (Pasal 89 ayat (2))
d. Kebutuhan hidup layak meliputi penghasilan
cukup untuk memenuhi kehidupan hidup
pekerja dan keluarga untuk makan, minum,
sandang, rumah, pendidikan, kesehatan,
rekreasi, jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88
ayat (1).
- Peraturan Pemerintah No. 78/2015 mengatur:

No.

- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

Mengenai
Penentuan Upah
Minimum Provinsi
dan Kabupaten/Kota:
Pasal 89 ayat (1)
huruf a Tetap.
Perlu dilakukan
SINKRONISASI aturan
terhadap Pasal 8889 Undang-Undang
Ketenagakerjaan
dan Pasal 44 ayat (2)
Peraturan
Pemerintah No.
78/2015.
Mengenai
Penentuan Upah

Insstansi Terkait

Rekomendasi

No.

Ketentuan
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Mengenai Penentuan Upah minimum Sektoral Provinsi
dan Kabupaten/Kota:
Terdapat dualisme penentuan Upah Minimum yaitu
berdasarkan wilayah dan berdasarkan sektor
pekerjaan. Walaupun penentuan upah minimum
sektoral tidak wajib, namun pelaksanaan sangat sulit
dilaksanankan. Sebab penentuan upah minimum

Analisis
Upah minimum provinsi dan kabupaten/kota
ditentukan berdasarkan presentasi kenaikan Inflasi
dan Pendapatan Domestik Bruto (Pasal 44 ayat (2)
jo. 45 ayat (2) dan 47 ayat (1)).
- Terdapat tumpang tindih aturan mengenai
penentuan upah minimum. Pendapatan Domestik
Bruto dan inflasi sifatnya nasional, sedangkan
kebutuhan hidup sifatnya regional.
- Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tidak konsisten,
sebab di satu sisi berdasarkan Kebutuhan Hidup
Layak yang terdiri dari beberapa komponen (Pasal
43 Peraturan Pemerintah No. 78/2015. Di sisi lain
sudah ditentukan secara baku penentuan upah
minimum berdasarkan formula Pendapatan
Domestik Bruto dan inflasi (Pasal 44 ayat (2) jo.
Penjelasan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah
No. 78/2015).

Rekomendasi
MinimumSektoral
Provinsi dan
Kabupaten/Kota:
Pasal 89 ayat (1)
huruf b DIHAPUS.

Insstansi Terkait

Ketentuan

11. Pasal 95 ayat
(4)

10. Pasal 90

No.

- 198 -

Analisis
Rekomendasi
regional dan sektoral sama-sama menggunakan
penghitungan Kebutuhan Hidup Layak. Sedangkan
Kebutuhan Hidup Layak tidak berpengaruh terhadap
sektor pekerjaan.
Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa “tetapi Diubah
tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah Disesuaikan dengan
minimum yang berlaku pada waktu diberikan putusan MK No.
penangguhan” tidak memiliki kekuatan hukum 72/2015
mengikat.
Bahwa Pasal 90 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 90 ayat
(2) sudah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi
untuk dilakukan uji materi dengan Putusan No.
72/PUU-XIII/2015 dan MK menyatakan bahwa
penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa “tetapi
tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah
minimum yang berlaku
Bahwa Pasal 95 ayat (4) sudah pernah diuji Materil ke Diubah,
Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 67/PUU- Disesuaikan dengan
XI/2013 dan menyatakan bahwa Pasal 95 Ayat (4) putusan MK No
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat .67/PUU-XI/2013
sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah Disesuaikan namun
pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas dibatasi hanya upah
semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur buruh yang belum
separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan dibayar sebelum
badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan dinyatakan pailit,
Kementerian
Ketenagakerjaan

- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

Insstansi Terkait

Ketentuan

13. Pasal 120

12. Pasal 119

No.
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Analisis
pembayaran
hak-hak
pekerja/buruh
lainnya
didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan
hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang
dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur
separatis
1. Pasal 119 persyaratan jumlah anggota Serikat
Pekerja/Serikat Buruh lebih dari 50%
2. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 39/2009
tentang Kawasan Ekonomi Khusus: “Pada
perusahaan yang telah terbentuk Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dibuat perjanjian kerja
bersama (PKB) antara serikat pekerja/serikat buruh
dan pengusaha
Kesulitan bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang
hanya ada satu di perusahaan dan jumlah
anggotannya kurang dari 50% dari total karyawan
yang ada.
1. Bahwa Pasal 120 sudah pernah di Judicial Reviiew ke
Mahkamah Konstitusi dan Menyatakan Pasal 120
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
DICABUT
sesuai dengan
Putusan Mahkamah
Konstitusi No.115
/Peraturan
PerundangUndanganVIII/2009.

DIUBAH.
Merevisi Pasal 119
Undang-Undang
No. 13 tahun 2003
sesuai dengan Pasal
47 ayat (1)
Undang-Undang
Kawasan Ekonomi
Khusus.

Rekomendasi
yang menjadi
prioritas.

- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

Insstansi Terkait

Ketentuan

14. Pasal 137

No.
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Analisis
1945;
2. Menyatakan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) konstitusional bersyarat
(conditionally constitutional) sepanjang:
I. frasa, “Dalam hal ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak
terpenuhi, maka...”, tidak dihapuskan, dan
ketentuan tersebut tidak dimaknai, “dalam hal di
satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat
pekerja/serikat
buruh,
jumlah
serikat
pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam
melakukan perundingan dengan pengusaha dalam
suatu perusahaan adalah maksimal tiga serikat
pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat
pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya
minimal 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh
pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan”;
Kurangnya pengaturan tentang kepastian waktu
pemberitahuan untuk mogok kerja dan berapa lama
melakukan mogok kerja.
Kalimat sebagai akibat gagalnya perundingan secara
faktualnya sering dipergunakan oleh Serikat Pekerja
diubah

Rekomendasi

- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

Insstansi Terkait

Ketentuan

15. Pasal 145

No.
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Analisis
sebagai tameng untuk melakukan mogok padahal
substansinya sama sekali tidak terkait dengan
pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan
- Terdapat fakta bahwa Mogok merupakan suatu
celah bagi pekerja “nakal” untuk mendapat upah
tanpa bekerja. Ketentuan ini berbanding terbalik
dengan prinsip no work no pay, sebagaimana diatur
dalam Pasal 93 ayat (1).
- Jika dibandingkan dengan hak pengusaha melakukan
“Lock Out” (Pasal 146), pengusaha menanggung
setiap risiko, kerugian dan kosekuensi terhadap
tindakan tersebut. Maka sudah seharusnya pekerja
tidak mendapatkan upah terhadap mogok (sah
maupun tidak sah) yang dilakukannya. Karena
mogok bukan merupakan solusi satu-satunya dalam
memperjuangkan hak normatif pekerja.
Mogok sah tetap diperbolehkan dan pengusaha
dilarang untuk memberikan surat peringatan kepada
pekerja yang berpartisipasi dalam mogok kerja.
Namun ketentuan ini harus selaras dan harmonis
dengan Pasal 93, sehingga sebaiknya
mogok
ditetapkan sebagai izin tidak dibayar. Adapun Mogok
tidak sah berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 232 Tahun 2003
tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah.
DIUBAH.
Pasal 145 dengan
menyatakan upah
tidak dibayar
namun pekerja
tidak boleh
diberikan sanksi
surat peringatan
jika mogok
dilakukan dengan
sah.

Rekomendasi

Kementerian
Ketenagakerjaa
n

Insstansi Terkait

Pasal 156 ayat
(3)

18. Pasal 156 ayat
(2)

17. Pasal 155

No.
Ketentuan
16. Pasal 151
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Analisis
Agar selama pengakhiran hubungan kerja dalam
proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial
dapat diselesaikan/ memperoleh kekuatan hukum
tetap dalam waktu yang singkat.
Analisa terkait hal ini telah dianalisa juga pada Pasal
61 diatas.
Pasal di 155 ayat (2) sepanjang frasa “belum
ditetapkan” adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara 1945 sepanjang tidak dimaknai
belum berkekuatan hukum tetap dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengika
- Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur
mengenai definisi Pesangon dan Uang Pesangon
Masa Kerja. Namun, jika merujuk pada Peraturan
Menteri No. KEP-78/MEN/2001:
a. Uang Pesangon adalah pembayaran berupa uang
dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat
adanya Pemutusan Hubungan Kerja.
b. Uang Penghargaan Masa Kerja adalah uang jasa
sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja
yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja.
Dari pengertian di atas, terlihat bahwa pesangon
dan Uang Pesangon Masa Kerja mempunyai fungsi
yang berbeda.
- Ketiadaan definisi antara Pesangon dan Uang
diubah

dicabut

Rekomendasi
diubah

- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

Insstansi Terkait
- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

Ketentuan

19. Pasal 158
Undang-

No.
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Analisis
Pesangon Masa Kerja dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan menyebabkan kaburnya fungsi
kedua pembayaran tersebut.
- Nampaknya Undang-Undang Ketenagakerjaan
tidak konsistendalam menerapkan Pesangon dan
Uang Pesangon Masa Kerja, sehingga tidak ada
perbedaan penerapan antara Pesangon dan Uang
Pesangon Masa Kerja dalam Pasal 158 s/d 167
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terkesan Uang
Pesangon Masa Kerja merupakan tambahan dari
Pesangon.
Contoh: Pada Pemutusan Hubungan Kerja Pasal
162 ayat (1), pekerja tidak mendapatkan Pesangon
dan Uang Pesangon Masa Kerja. Maka terlihat
Pesangon dan Uang Pesangon Masa Kerja
mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai uang
pembayaran akibat pemutusan hubungan kerja.
- Keberadaan Uang Pesangon Masa Kerja
menimbulkan diskriminasi antara pekerja yang
telah bekerja lama dan pekerja baru.
Kata “Paling Sedikit” dalam besaran pesangon pada
Pasal 156 ayat (2) tidak memberikan kepastian
hukum bagi pengusaha.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/Peraturan
Perundang-Undangan-I/2003 ditindaklanjuti oleh
dicabut

Rekomendasi

- Kementerian
Ketenagakerjaa

Insstansi Terkait

No.

Ketentuan
Undang
13/2003
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
012/Peraturan
PerundangUndanganI/2003
Lihat juga:
- Pasal 159
- Pasal 160
ayat (1)
“Bukan atas
pengaduan
pengusaha..
”
- Pasal 170
“…kecuali
Pasal 158
ayat (1)”
- Pasal 171
”… Pasal
158 ayat
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Analisis
SE -13/MEN-SJ-HK/I/2015, mengatur:
a. Pengusaha hanya dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja dengan alasan pekerja
melakukan kesalahan berat setelah ada
putusan hakim pidana yang telah Buruh Harian
Tetap.
b. Apabila pekerja ditahan maka berlaku Pasal 160
Undang-Undang 13/2003.
c. Jika terdapat “alasan mendesak” hubungan
kerja tidak mungkin dilanjutkan ditempuh
dengan Lembaga Penyelesaian Hubungan
Industrial.
- Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi masih
menimbulkan masalah:
a. Memunculkan ketidakpastian hukum dan
perbedaan pendapat, yakni Pendapat dimana:
- Mediator tidak dapat memberikan anjuran
sebelum ada Putusan Pidana Buruh Harian
Tetap.
- Perselisihan Hubungan Industrial tidak dapat
memeriksa tanpa ada putusan Pidana Buruh
Harian Tetap.
b. Kekhawatiran Pengusaha yang mana pekerja
yang melakukan pekerjaan berat masih
mengulangi kesalahannya, terutama kesalahan

Rekomendasi

Insstansi Terkait
n

Ketentuan
(1)”
Pasal 186
“… Pasal
137 dan
Pasal 138
ayat (1)”

20. Pasal 161 s/d
Pasal 162 ayat
(1)

No.
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Analisis
yang melibatkan keselamatan jiwa pekerja
lainnya. Contoh: Memanipulasi aliran listrik
pada mesin pabrik otomatis.
c. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai
“alasan mendesak”.
- Pada pelaksanaannya, aturan ini juga tidak efektif
sebab Mahkamah Agung mengeluarkan Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 yang
Poin B Angka 2 huruf mengatur:
“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
terhadap pekerja/buruh karena alasan melakukan
kesalahan berat ex Pasal 158 Undang-Undang
13/2003 (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.
012/Peraturan
Perundang-Undangan-I/2003),
maka Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan
tanpa harus menunggu putusan pidana Buruh
Harian Tetap.”
- Karena itu Putusan 012/Peraturan PerundangUndangan-I/2003 tidak dapat dilakasanakan secara
efektif dalam implementasinya.
- Adanya perbedaan dan ketidakadilan dalam
memberikan uang kompensasi antara berakhirnya
hubungan kerja yang disebabkan Pelanggaran
(Pasal 161) dan yang mengundurkan diri (Pasal
DIU
UBAH

Rekomendasi

- Kementerian
Ketenagakerjaan

Insstansi Terkait

Ketentuan

21. Pasal 163 ayat
(1).

No.
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Analisis
162) . Dimana Pemutusan Hubungan Kerja sesuai
Pasal 161 akan mendapatkan kompensasi lebih
besar dari pada mereka yang mengundurkan diri.
Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan dapat
mempengaruhi disiplin pekerja.
Terkait
perubahan
status, penggabungan,
peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan
mempunyai pengertian dan akibat hukum yang
berbeda, khususnya terkait perubahan status
perseroan dan perubahan kepemilikan perusahaan
(akuisisi) hal tersebut tidak mengakibatkan status
perseroan berakhir atau menjadi badan hukum yang
baru.
Mengenai perubahan status dan perubahan
kepemilikan agar dicabut karena :
1. Tidak ada kaitannya dengan hak-hak pekerja dan
hubungan kerja,yang mana masih tetap sama.
2. Dalam hal terjadi penggabungan (merger)
perseroan yang menerima penggabungan tidak
berakhir secara hukum, namun masih tetap ada
dan hubungan kerja perseroan yang menerima
penggabungan dengan pekerjanya masih ada dan
tidak berubah. Apabila pekerja tidak ingin
melanjutkan hubungan kerjanya, maka pekerja
dapat dianggap mengundurkan diri, sehingga
dicabut

Rekomendasi

- Kementerian
Ketenagakerjaan

Insstansi Terkait

22.

No.

Pasal 164

Ketentuan
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tidak berhak mendapat uang pesangon dan
penghargaan masa kerja.
- Bagi perseroan yang menggabungkan diri yang
mana pemegang saham mayoritasnya atau
pengendalinya adalah perseroan yang menerima
penggabungan(perusahaan afiliasi) dan pekerja
bersedia melanjukan hubungan kerjanya, maka
pekerja tidak berhak mendapat uang pesangon.
Pasal 164 sudah pernah di Judicial Review dengan
nomor Putusan No. 19/Peraturan PerundangUndangan-IX/2011 dimana amar putusannya
berbunyi:
1. Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak
dimaknai “perusahaan tutup permanen atau
perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;
2. Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “perusahaan tutup permanen atau
perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.
diubah

Rekomendasi

- Kementerian
Ketenagakerjaan

Insstansi Terkait

Ketentuan

23. Pasal 167 ayat
(1)

No.
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Oleh karena itu, bahwa “perusahaan tutup” harus
dimaknai “perusahaan tutup permanen atau
perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.
- Pada Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang
Ketenagakerjaan mengatur:
a. Pengusaha dapat menyertakan pekerja dalam
“Program Pensiun”.
b. “Program Pensiun” sifatnya tidak wajib.
c. “Program Pensiun “ dapat dijadikan kompensasi
atau pengganti terhadap kewajiban Pasal 156
ayatt (2) dan (3).
- Pada Pasal 39 Undang-Undang 40/2004 mengatur:
a. “Jaminan
Pensiun”
diselenggarakan
berdasarkan prinsip asuransi atau tabungan
wajib.
b. “Jaminan Pensiun” sifatnya wajib.
c. Premi ditanggung bersama-sama antara
Pengusaha dan Pekerja.
- “Jaminan Pensiun” dalam Pasal 39 Undang-Undang
40/2004 secara manfaat dan tujuan sama dengan
“Program Pensiun Pasal 167 ayat (1) UndangUndang Ketenagakerjaan.
- Karena pengusaha telah menyertakan pekerjanya
dalam “Jaminan Pensiun”, maka berdasarkan Pasal
167 ayat (1) Undang--Undang Ketenagakerjaan,
Pasal 167 ayat (1)
TETAP, namun
harus dilakukan
HARMONISASI
antara Pasal 167
ayat (1) UndangUndang
Ketenagakerjaan
dan Pasal 39
Undang-Undang
No. 40/2004

Rekomendasi

- Kementerian
Ketenagakerjaan

Insstansi Terkait

Ketentuan

24. Pasal 167 ayat
(6)

No.
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pengusaha dibebaskan dari kewajiban Pasal 156
ayat (2) dan (3) Undang--Undang Ketenagakerjaan.
Namun faktanya banyak pengusaha yang sudah
menyertakan pekerja dalam “Jaminan Pensiun”,
tetapi tetap dibebankan kewajiban Pasal 156 ayat (2)
dan (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan
Mengenai Program Perumahan:
- Pasal 167 ayat (6) yang mana diatur lebih lanjut
juga dalam Undang-Undang 40/2004 jo. UndangUndang 24/2011 jo. Peraturan Pemerintah No.
99/2013 tidak ada tumpang tindih aturan.
- Namun setelah Peraturan Pemerintah 99/2013
dirubah oleh Peraturan Pemerintah No. 55/2015
dan lahirnya Undang-Undang No. 6/2016 tentang
Perumahan Rakyat, barulah kedua aturan tersebut
saling berbenturan.
- Pasal 37A Peraturan Pemerintah No. 55/2015 yang
mengatur:
a. Salah satu porsi Jaminan Hari Tua terdapat
“Program Penyediaan Perumahan”.
b. Peserta Jaminan Hari Tua – Pekerja Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu
c. Besar alokasi maks 30% dari total dana
Jaminan Hari Tua.
d. Jaminan Hari Tua sifatnya wajib.
Mengenai Pencairan
Dana Jaaminan Hari

Mengenai Program
Perumahan:
Pasal 167 ayat (6)
TETAP, namun
harus dilakukan
HARMONISASI dan
SINKRONISASI
aturan antara Pasal
167 ayat (6)
Undang-Undang
ketenagakerjaan,
Peraturan
Pemerintah No.
55/2015 dan
Undang-Undang
4/2016.

Rekomendasi

- Kementerian
Ketenagakerjaan
- Kementerian
PUPR

Insstansi Terkait

No.

Ketentuan
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Mengenai Pencairan Dana Jaminan Hari Tua:
- Mengenai Pencairan Dana Jaminan Hari Tua pada
Pasal 167 ayat (6) diatur lebih lanjut pada Pasal 35

Analisis
e. Ditanggung oleh pengusaha dan pekerja (Pasal.
38 Undang-Undang 40/2004).
f. Pengelola Dana – Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.
- Undang-Undang 4/2016, mengatur:
a. Dana Tabungan perumahan rakyat bersifat
wajib (Pasal 7).
b. Peserta Tabungan Perumahan Rakyat – Pekerja
Mandiri, Pekerja, dan Warga Negara Asing.
c. Dana Tabungan Perumahan Rakyat berasal dari
pekerja (Pasal 6 ayat (1)), yang dipoting dari
upah oleh pengusaha (Pasal 64).
d. Pengelola Dana – Komite Tabungan Perumahan
Rakyat (Menteri Perumahan Rakyat, dst) (Pasal
52--54)
- Adanya tumpang tindih kewajiban antara
Peraturan Pemerintah No. 55/2015 dan UndangUndang No. 4/2016.
- Adanya tumpang tindih Pengelolaan dana
perumahan antara Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dan Komite Tabungan Perumahan Rakyat.

Rekomendasi
Tua::
Pasal 167 ayat (6)
TETAP, namun
harus dilakukan
HARMONISASI dan
SINKRONISASI
aturan antara Pasal
167 ayat (6)
Undang-Undang
Ketenagakerjaan jo.
Pasal 35 UndangUndang 40/2004
dengan Pasal 26
Peraturan
Pemerintah No.
60/2015 jo. Pasal 3,
4 dan 5 Peraturan
Menteri 19/2015
Pasal 35 UndangUndang 40/2014 .

Insstansi Terkait

No.

Ketentuan
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Undang-Undang 40/2004 jo. Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 46/2015 tidak ada
tumpang tindih aturan. Namun setelah Peraturan
Pemerintah No. 46/2015 dirubah oleh Peraturan
Pemerintah No. 60/2015 yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Menteri 19/2015 terjadi
tumpang tindih aturan dengan Pasal 35 UndangUndang 40/2004.
- Pasal 35 Undang-Undang 40/2014 mengatur
“M
Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai
dibayar sekaligus pada saat pekerja: meemasuki usia
pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat
total tetap.”
- Namun hal tersebut diatur berbeda dalam Pasal 26
Peraturan Pemerintah No. 60/2015 jo. Pasal 3, 4
dan 5 Peraturan Menteri 19/2015 yang mengatur:
a. Manfaat Jaminan Hari Tua bagi pekerja yang
mencapai usia pensiun termasuk juga Peserta
yang berhenti bekerja.
b. Peserta yang berhenti bekerja meliputi:
x Peserta mengundurkan diri.
x Peserta terkena pemutusan hubungan kerja.
x Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya.

Rekomendasi

Insstansi Terkait

Ketentuan

26. Pasal 170

25. Pasal 169

No.
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Analisis
c. Pemberian manfaat Jaminan Hari Tua bagi
pekerja yang berhenti dibayar sekaligus setelah
melewati masa tunggu 1 (bulan) terhitung sejak
tanggal pengunduran diri dan Pemutusan
Hubungan Kerja. Sedangkan untuk pekerja yang
meninggalkan Indonesia, manfaat akan
diberikan setelah
memenuhi syarat-syarat
Pasal 7 Peraturan Menteri No. 19/2015.
- Sehingga terdapat tumpang tindih aturan antara
Pasal 35 Undang-Undang 40/2014 dan Pasal 3&4
Peraturan Menteri 19/2015.
Ayat (1) huruf c. bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai: “Pekerja/buruh dapat
mengajukan permohonan pemutusan hubungan
kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak
membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih,
meskipun pengusaha membayar upah secara tepat
waktu sesudah itu”
Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “ kecuali
Pasal 158 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hokum
mengikat.
dicabut

dicabut

Rekomendasi

- Kementerian
Ketenagakerjaan

- Kementerian
Ketenagakerjaan

Insstansi Terkait

Ketentuan

Analisis
Menurut putusan MK bermakna adanya persyaratan
dimana PHK tidak bertentangan dengan pasal 158
ayat (1) .
Dalam pasal 171 frasa “pasal 158 ayat (1)” tidak
memiliki kekuatan hukum mengika
dicabut

Rekomendasi

- Kementerian
Ketenagakerjaan

Insstansi Terkait
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44. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Pasal 26 ayat
Terkait dengan Pasal 26 ayat (1) apakah laporan Perlu mencabut
- Kementerian
(1)
intelijen dapat dijadikan bukti permulaan, dan apakah Pasal 26 ayat (1)
Hukum dan
merupakan bukti permulaan, karena laporan intelijen
HAM
- Kementerian
dapat berisi prediksi atau dugaan yang belum tentu
Koordinator
menunjukan sebuah peristiwa akan terjadi,
Bidang
sedangkan bukti merupakan alat yang menerangkan
Polhukam
suatu peristiwa/kejadian. Hal ini bisa menjadi
kesewenang-wenangan aparat, Sehingga, dapat
- Badan Intelijen
berakibat adanya salah tangkap, atau penangkapan
Negara
yang tidak sesuai dengan prosedur
Pasal ini bertentangan dengan asas
x Pengayoman:
ketentuan
yang
dapat
menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan
masyarakat
x Kemanusiaan: ketentuan yang menghambat

27. Pasal 171

No.

Pasal 28

Ketentuan

Analisis
pemenuhan HAM
x Keadilan: ketentuan yang bertentangan dengan
nilai-nilai keadilan
Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan:
ketentuan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian..
Selanjutnya Pasal 28 mendasarkan pada ketentuan
yang terdapat di dalam Pasal 26, sedangkan Pasal 26
berpotensi menimbulkan masalah maka Pasal 28 juga
tidak relevan untuk dipertahankan, oleh sebab itu
sebaiknya dicabut dan mendasarkan kembali kepada
ketentuan KUHAP
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45. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 1 ayat
Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: Keuangan
(1)
Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik
berupa uang maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
UU Keuangan Negara belum mengakomodir

2

No.

Rekomendasi
Perlu mengubah
Pasal 1 ayat(1)

Perlu
mencabut
Pasal 28

Rekomendasi

-

-

-

Instansi Terkait
Kementerian
Hukum dan
HAM
Bappenas
Kementerian
Keuangan
Kementerian

- Kementerian
Hukum dan
HAM
- Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
- Badan Intelijen
Negara

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

- 215 -

Analisis
persoalan keuangan negara secara tuntas. Hal
tersebut dapat dilihat melalui pernyataan Pasal 1
ayat(1) yang tidak jelas tentang Keuangan Negara.
Pengertian Keuangan Negara masih sering merujuk
pada Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :
“Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap
tahun dengan mengundang dan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.” Definisi Keuangan
Negara belum jelas jika hanya merujuk pada Pasal 23
ayat (1) UUD 1945, keuangan negara hanya berupa
APBN, APBD sedangkan keuangan BUMN, keuangan
BUMD serta badan-badan lain yang dibentuk dengan
kewenangan negara atau pemerintah tidak termasuk
ke dalam keuangan negara. Sedangkan makna
keuangan negara yang dijelaskan di dalam UU
Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara
secara luas yang berbunyi : “Keuangan negara adalah
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut. UU Keuangan Negara ini
menjelaskan bahwa siapapun yang mengelola dan

Rekomendasi

Instansi Terkait
Koordinator
Bidang
Perekonomian
- Kementerian
BUMN

Ketentuan

Pasal 2 huruf
(g) dan (i)

No.

2
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merupakan uang milik negara adalah keuangan
negara sehingga maknanya terlalu luas.
Pasal 2 huruf (g) dan (i) menyebutkan:
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1, meliputi:
g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola
sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat
berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan
daerah;
i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan
menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
Pasal ini perlu diperjelas rumusannya disesuaikan
dengan perkembangan jaman khususnya huruf (g)
dan (i) yang menjadi polemik sampai Putusan MK No.
NOMOR 48/PUU-XI/2013 yang menolak permohonan
Uji materi oleh Center for Strategic Studies University
of Indonesia (CSS UI) atau Forum Hukum BUMN dan
Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia.
Berdasarkan permohonan para pemohon, pemohon
menyatakan bahwa Pemisahan kekayaan BUMN dari
keuangan Negara merupakan bagian dari perbaikan
GCG (good corporate governance), sehingga
kekayaan BUMN harus dipisahkan dengan kekayaan
Perlu mengubah
Pasal 2 huruf (g)
dan (i)

Rekomendasi

- Kementerian
Hukum dan
HAM
- Bappenas
- Kementerian
Keuangan
- Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
- Kementerian
BUMN

Instansi Terkait

Ketentuan

Kebutuhan
pengaturan

No.

3
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Analisis
negara.
Sedangkan menurut MK: ketentuan Pasal 2 huruf (g)
UU Keuangan Negara merupakan Perwujudan
Amanat Konstitusional Pasal 33 UUD 1945. Kekayaan
BUMN tidak dapat dipisahkan dengan keuangan
Negara dikarenakan adanya BUMN bertujuan untuk
mengatur segala sesuatu hal yang mengatur hajat
hidup dan kepentingan hidup seluruh bangsa
Indonesia. Masuknya kekayaan BUMN dalam
keuangan Negara juga bertujuan untuk memberikan
kesejahteraan untuk seluruh warga Indonesia,
dengan ini akan terciptanya good corporate
governance.
Apabila kekayaan BUMN dipisahkan dengan
keuangan Negara maka akan terjadi privatisasi BUMN
yang akan dikuasai oleh pihak asing dan
menyingkirkan andil atau menyingkirkan peran
Negara dalam mengelolanya, sehingga BUMN yang
bergerak di bidang hajat hidup orang banyak seperti
minyak, pertambangan, listrik akan lebih mudah
dikuasai oleh pihak asing, hal ini mengakibatkan
kesejahteraan rakyat semakin tidak terwujud.
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun
2003 tentang keuangan negara, kekayaan negara
meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan
Perlu pengaturan
lebih
tegas
mengenai

Rekomendasi

- Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
uang. Oleh karena itu penyertaan modal negara pada
BUMN yang berupa barang harus melalui persetujuan
DPR. Belum adanya pengaturan mengenai kriteria
BUMN yang dapat memperoleh PMN. Akibatnya
BUMN tidak berkinerja dan terus merugi tetap
dimungkinkan untuk memperoleh PMN. Sumber
Penyertaan Modal Negara kepada BUMN.Dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, sumber
penyertaan modal negara disamakan antara
penyertaan dalam rangka pendirian, penambahan
penyertaan modal, dan penyertaan pada PT yang
belum ada saham negara. Hal ini menimbulkan
komplikasi hukum karena ternyata terdapat sumber
penyertaan modal yang tidak dapat diterapkan dalam
konteks penyertaan pada semua kondisi, seperti
penyertaan dari konversi hutang tidak dapat
dilakukan dalam rangka ”pendirian BUMN”. Oleh
karena itu, diperlukan rumusan yang sesuai dengan
ketiga macam penyertaan tersebut. Selain itu tidak
tegasnya pengaturan mengenai penyertaan modal
negara menyebabkan penafsiran bahwa yang
dimaksud dengan modal negara harus berupa uang.
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara, kekayaan negara
meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan

Rekomendasi
penyertaan modal
negara
sebagaimana Pasal
4 ayat (2) UndangUndang Nomor 19
Tahun 2003 tentang
BUMN agar modal
negara
tidak
dimaknai
harus
berupa uang.

Instansi Terkait
- Bappenas
- Kementerian
Keuangan
- Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
- Kementerian
BUMN

Pasal 34

Ketentuan
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Analisis
uang. Oleh karena itu penyertaan modal negara pada
BUMN yang berupa barang juga harus melalui
persetujuan DPR, seperti pembelian pesawat oleh
pemerintah.
Pasal 34 perlu disesuaikan dengan perkembangan
jaman karena menimbulkan polemik di masyarakat
Pasal ini menjadi tidak lazim dalam Hukum
Administrasi Negara, di mana penyimpangan
kebijakan dapat dihukum pidana. Belum lagi, UU
Keuangan Negara ini belum mendapatkan
tandatangan Presiden sebagai dokumen resmi negara
pada saat diundangkan. Jika dilihat dalam sudut
pandang Hukum Adminsitrasi Negara, kebasahannya
secara yuridis tidak mempunyai dasar hukum yang
kuat karena sebagai dokumen resmi negara yang
dibuat di atas kertas resmi negara dengan lambang
Garuda Pancasila dan berkepala “Presiden Republik
Indonesia,” tetapi tidak ditandatangani Presiden.
Artinya, sudut Hukum Adminsitrasi Negara jelas
mengatakan bahwa dokumen negara yang tidak
ditandatangani yang berhak adalah tidak sah dan
belum memiliki kekuatan hukum mengikat umum
atau anggota masyarakat.

46. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

4

No.

Perlu mengubah
Pasal 34

Rekomendasi

- Kementerian
Hukum dan
HAM
- Bappenas
- Kementerian
Keuangan
- Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
- Kementerian
BUMN

Instansi Terkait

Pasal 31

2

Analisis
Dengan adanya Putusan MK nomor 006/PUU-II/2004
yang telah menyatakan Pasal 31 UU Advokat tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat maka
berdampak pula terhadap definisi dari Advokat itu
sendiri, sehingga perlu perumusan ulang terhadap
definisi dari advokat dan maksud dari jasa hukum
yang diberikan oleh advokat.
Pasal 31 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang
yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi
Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat,
tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah” ini telah
diyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat melalui Putusan MK Nomor 006/PUUII/2004, sehingga organisasi seperti LKBH yang ada di
kampus kampus fakultas hukum dapat memberikan
konsultasi dan bantuan hukum.
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47. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 1 angka Ketentuan ini perlu direvisi menjadi “minimal di atas
1.
50%” untuk mengakomodasi kepemilikan saham

Ketentuan
Pasal 1 angka
1 dan angka 2

No.
1

Rekomendasi
Ubah.
Frasa minimal 51%

Perlu
mencabut
ketentuan Pasal 31

Rekomendasi
Perlu
mengubah
ketentuan Pasal 1
angka 1 dan angka
2

Instansi Terkait
Kementerian
BUMN

Instansii Terkait
- Kementerian
Hukum dan
HAM
- Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
- Kementerian
Hukum dan
HAM
- Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam

Pasal 4 ayat 2

3

2

Ketentuan
Kepemilikan
saham
oleh
negara
minimal
sebesar 51%
Pasal 1 angka
10:

No.
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Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menimbulkan
multi tafsir antara hak dan kewajiban Negara
terhadap BUMN apakah Negara hanya berfungsi
sebagai penatausahaan atau ikut bertanggung jawab
penuh atas pengelolaan kekayaan negara tersebut.
Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan masih
belum jelas dan tegas, bahkan cenderung tumpang
tindih, antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, sehingga menimbulkan multitafsir. Oleh
karena itu, perlu adanya rumusan yang lebih tegas
dan jelas. Konsekuensinya adalah terdapat
penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Kekayaan negara meliputi uang dan barang yang
dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu
penyertaan modal negara pada BUMN yang berupa
barang harus melalui persetujuan DPR. Belum adanya

Analisis
oleh negara yang sebesar 50 koma sekian persen.

Diubah,
Dengan
mempertegas
pengertian

Diubah,
Dengan mengubah
pengertian
kekayaan
negara
dalam UU BUMN.

Rekomendasi
diubah
menjadi
minimal di atas
50%.

- Kementerian
BUMN
- Kementerian
Keuangan

- Kementerian
BUMN
- Kementerian
Keuangan

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
pengaturan mengenai kriteria BUMN yang dapat
memperoleh Penyertaan Modal Negara. Akibatnya
BUMN tidak berkinerja dan terus merugi tetap
dimungkinkan untuk memperoleh Penyertaan Modal
Negara. Sumber Penyertaan Modal Negara kepada
BUMN.Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003, sumber penyertaan modal negara disamakan
antara penyertaan dalam rangka pendirian,
penambahan penyertaan modal, dan penyertaan
pada PT yang belum ada saham negara. Hal ini
menimbulkan komplikasi hukum karena ternyata
terdapat sumber penyertaan modal yang tidak dapat
diterapkan dalam konteks penyertaan pada semua
kondisi, seperti penyertaan dari konversi hutang tidak
dapat dilakukan dalam rangka ”pendirian BUMN”.
Oleh karena itu, diperlukan rumusan yang sesuai
dengan ketiga macam penyertaan tersebut. Selain itu
tidak tegasnya pengaturan mengenai penyertaan
modal negara menyebabkan penafsiran bahwa yang
dimaksud dengan modal negara harus berupa uang.
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara, kekayaan negara
meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan
uang. Oleh karena itu penyertaan modal negara pada
BUMN yang berupa barang juga harus melalui

Rekomendasi
penyertaan modal
negara
sebagaimana Pasal
4 ayat (2) UndangUndang Nomor 19
Tahun 2003 tentang
BUMN agar modal
negara
tidak
dimaknai
harus
berupa uang.

Instansi Terkait

3

No.

Pasal 11
Pasal 34

Ketentuan
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Analisis
persetujuan DPR, seperti pembelian pesawat oleh
pemerintah.
Perlu penegasan pemberlakukan sistem pengelolaan
Perseroan Terbatas terhadap pengelolaan Persero.
Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003,
terdapat beberapa materi yang diadopsi dari UU PT
yang lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas), sehingga dengan
adanya perubahan UUPT, beberapa ketentuan
seperti Pasal 11 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2003 tentang BUMN tersebut menjadi tidak
relevan. Hal ini menyebabkan terjadinya keraguan
dalam penerapan hukum antara penerapan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 atau UUPT yang baru
(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Oleh
karenanya, untuk menghilangkan komplikasi hukum
seperti ini, maka seharusnya tidak perlu adanya
pengaturan secara detail mengenai pengurusan
Persero, namun cukup mempertegas bahwa
pengelolaan Persero tunduk sepenuhnya pada
pengelolaan Perseroan Terbatas sesuai dengan
UUPT.
Diubah,
Dengan mengatur
secara
tegas
mengenai
pengurusan Persero
BUMN,
karena
pengelolaan
Persero
tunduk
sepenuhnya pada
pengelolaan
Perseroan Terbatas
sesuai
dengan
UUPT.

Rekomendasi

- Kementerian
BUMN

Instansi Terkait

Ketentuan
Pasal 14 ayat 1
dan
UndangUndang
Nomor 17
Tahun 2003
tentang
Keuangan
Negara Pasal 6
ayat 2 huruf a

Pasal 71 ayat 1
dan 2

No.
4

5.
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Dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003, tidak tegas diatur mengenai
siapa yang berwenang mengaudit BUMN, sehingga
sering timbul dualisme dalam pemeriksaan terhadap
BUMN, baik yang dlakukan oleh BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan) maupun yang dilakukan KAP
(Kantor Akuntan Publik).

Analisis
Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003, disebutkan bahwa Menteri adalah
Menteri yang ditunjuk sebagai pemegang saham,
sementara dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara disebutkan bahwa Menteri
Keuangan diberi kuasa sebagai pengelola kekayaan
negara yang dipisahkan. Kedua ketentuan tersebut
menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga
seakan-akan terdapat dualisme wakil Pemerintah
sebagai pemegang saham pada BUMN.

Dengan
memperjelas pihak
yang
melakukan
pemeriksaan
eksternal keuangan
terhadap
BUMN

Rekomendasi
Diubah,
Dengan
mempertegas
kedudukan menteri
sebagai
wakil
pemerintah
atau
sebagai pemegang
saham
BUMN.
Adanya
dualisme
kedudukan menteri
sebagai
wakil
pemerintah
dan
sebagai pemegang
saham
BUMN
menimbulkan
ketidakpastian
hukum.
Diubah
- Kementerian
BUMN

Instansi Terkait
- Kementerian
BUMN

Ketentuan

mengenai
Penegasan
bahwa
Direksi/Dewan
Komisaris
BUMN bukan
sebagai
Penyelenggara
Negara
(terkait
dengan UU
28/1999)

No.

6
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Direksi/Komisaris BUMN bukanlah penyelenggara
negara. Hal ni sejalan dengan upaya untuk
menghindarkan kriminalisasi direksi/komisaris

UU No. 19 Tahun 2003 tidak memberikan penegasan
mengenai Kedudukan Direksi, Dewan Komisaris,
Dewan Pengawas dan Karyawan bukan sebagai
penyelenggara negara/penyelenggara pemerintahan,
sehingga sering timbul perbedaan pemahaman yang
pada
akhirnya
dapat
menghambat
upaya
peningkatan kinerja BUMN

Analisis

Rekomendasi
sehingga
tidak
terjadi
tumpang
tindih dan tidak
mencerminkan
efisiensi
dan
berkeadilan.
Ubah.
Perlu
penegasan
mengenai
kedudukan Direksi,
Dewan Komisaris,
Dewan Pengawas,
dan
Karyawan
BUMN
bukan
sebagai
penyelenggara
negara. UU Nomor
28 Tahun 1999 juga
harus direvisi dan
diselaraskan agar
Direksi/Dewan
Komisaris
BUMN
sebagai
Penyelenggara
Negara.
- Kementerian
BUMN
- Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait

Pasal 9

Pasal 36 ayat
(3)

2

3
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Pasal ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 dan 2
UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap
warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan
setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Dalam Pasal 9 UU Sisdiknas ini menyebutkan bahwa
masyarakat wajib memberikan dukungan sumber
daya dalam menyelenggarakan pendidikan. Hal ini
seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk
menyediakan segala sumber daya yang dibutuhkan
dalam menyelenggarakan pendidikan.
Perlu ditambahkan sila-sila dan butir-butir Pancasila
sebagai dasar ideologi negara

48. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 7 ayat Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 31 UUD NRI
(2)
Tahun 1945 yang mengatur tentang kewajiban
negara dalam bertanggung jawab terhadap
pendidikan setiap warga negaranya.
Rekomendasi
Ubah
Kewajiban
memberikan
pendidikan
dasar
ada pada negara,
oleh sebab itu
negara
wajib
menyelenggarakan
dan
membiayai
pendidikan untuk
semua anak bangsa
Ubah
Kewajiban
memberikan
pendidikan
dasar
ada pada negara,
oleh sebab itu
negara
wajib
menyelenggarakan
dan
membiayai
pendidikan untuk
semua anak bangsa
Ubah,
Dalam
kurikulum

- Kementerian
Riset, Teknologi

- Kementerian
Riset, Teknologi
dan Perguruan
Tinggi
- Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Instansi Terkait
- Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Ketentuan

Pasal 37 ayat
(1) dan (2)

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

No.

4

5
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Terkait dengan pembiayaan pendidikan, Pasal 49
ayat(1), (3), (4) tidak ada indikasi secara nyata untuk
menterjemahkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 yang secara jelas menyatakan
bahwa “ ... dan pemerintah bertanggung jawab
membiayainya”, melainkan menggunakan istilah
hibah seperti tertulis dalam Pasal 49 ayat (3) dan (4).
Hal ini menunjukkan tidak konsistensi Pasal 49 ini
dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945

Perlu ditambahkan sila-sila dan butir-butir Pancasila
sebagai dasar ideologi negara

Analisis

Rekomendasi
pendidikan nasional
perlu ditambahkan
sila
dan
butir
Pancasila sehingga
anak didik lebih
mengenal
dasar
ideologi negara
Ubah,
Dalam
kurikulum
pendidikan nasional
perlu ditambahkan
sila
dan
butir
Pancasila sehingga
anak didik lebih
mengenal
dasar
ideologi negara
Ubah
Perhitungan dana
pendidikan sebesar
20% disini belum
dirumuskan secara
jelas pembagiannya
untuk pendidikan
anak
usia
dini
(PAUD),
dasar,
- Kementerian
Riset, Teknologi
dan Perguruan
Tinggi
- Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

- Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Instansi Terkait
dan Perguruan
Tinggi
- Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

6

No.

Pasal 53

Ketentuan
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Tidak ada kejelasan mengenai perincian dari dana
pendidikan di APBN sebesar 20%. Hal ini
mengakibatkan
kebingungan
di
tataran
implementasinya karena banyak bidang/sektor dalam
pendidikan yang harus mendapat alokasi dari dana
pendidikan tersebut.
Selain itu ada ketidak konsistenan dalam penggunaan
istilah “hibah” dalam Pasal 49 UU Sisdiknas dengan
Pasal 31 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang
menyebutkan
pemerintah
bertanggungjawab
membiayai.
Pasal 53 ini mengatur tentang badan hukum
pendidikan. Pasal ini mencerminkan privatisasi/
otonomi
pendidikan
di
Indonesia
yang
mengindikasikan semakin melemahnya peran negara
dalam melaksanakan sektor pelayanan publik.
Padahal UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan telah dicabut dengan Putusan MK No. 1114-21-126-136/PUU-VII/2009
karena
dianggap
melepaskan tanggung jawab negara terhadap
pendidikan warga negaranya sehingga seharusnya
Pasal 53 ini pun dicabut atau dihapuskan tetapi pada
kenyataannya belum dicabut, hal ini menunjukkan
sejak awal pemerintah memang berniat melepaskan

Analisis

Ubah
Karena UU tentang
BHP
telah
dibatalkan oleh MK
maka seharusnya
Pasal
53
UU
Sisdiknas
ini
diubah/dicabut.

Rekomendasi
menengah, tinggi,
kedinasan, agama,
SLB/khusus
dan
pendidikan
jarak
jauh.

- Kementerian
Riset, Teknologi
dan Perguruan
Tinggi
- Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Instansi Terkait

Pasal 65 ayat
(2)

7

Analisis
tanggung jawab pendidikan pada mekanisme pasar.
Pemerintah hanya akan menanggung pendidikan
dasar saja. Pendidikan jIka dilepaskan pada
mekanisme pasar yang terjadi tidak akan ada lagi
keadilan dan pemerataan pendidikan. Akses
pendidikan terbuka luas hanya bagi masyarakat
kaya. Padahal di negara-negara bebas pun,
persoalan pendidikan menjadi tanggung jawab
negara.
Pada lembaga pendidikan asing selain wajib
memberikan pendidikan agama kepada peserta
didik, sebaiknya diwajibkan pula untuk mendapatkan
pendidikan ideologi Pancasila
Ubah
Lembaga
pendidikan
asing
yang beroperasi di
Indonesia
seharusnya wajib
memberikan
pendidikan
Pancasila
kepada
anak didiknya

Rekomendasi
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49. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1. Pasal 1 angka
Definisi perselisihan antar serikat pekerja dalam UU diubah
5
21/2000 lebih luas dibandingkan dalam UU 2/2004

Ketentuan

No.

Instansi Terkait
- Kementerian
Ketenagakerjaan

- Kementerian
Riset, Teknologi
dan Perguruan
Tinggi
- Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Instansi Terkait

Ketentuan

2. Pasal 7 ayat 6

No.

- 230 -

Analisis
karena mencakup perselisihan antar serikat pekerja,
federasi dan konfederasi, sementara dalam UU
2/2004 hanya merujuk pada antar serikat pekerja
dalam satu perusahaan.
Pasal 1 angka 9 UU 21/2000:
Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat
buruh
adalah
perselisihan
antara
serikat
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
pekerja/serikat buruh, dan serikat pekerja/serikat
buruh, federasi dan konfederasi pekerja/serikat
buruh lain, karena tidak adanya persesuaian paham
mengenai keanggotaan serta pelaksanaan hak dan
kewajiban keserikatpekerjaan
Pasal 1 angka 5 UU 2/2004:
Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat
buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain
hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya
persesuaian paham mengenai keanggotaan,
pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.
Definisi-definisi diatas tidak konsisten antar PUU
Dalam hal sita jaminan/eksekusi tidak diatur secara
pasti mengenai kepastian kapan sita jaminan yang
akan dilakukan oleh pengadilan dapat dilaksanakan
Diubah.
Perlu penambahan
ayat (Pasal 7 ayat

Rekomendasi

- Kementerian
Ketenagakerjaan
- Mahkamah Agung

Instansi Terkait
- Mahkamah Agung

Pasal 81

Ketentuan

Analisis
sehingga pada prakteknya sudah ada keputusan
tetap dari pengadilan tapi tidak dapat dilakukan oleh
pengadilan negeri karena kepastian kapan sita
jaminan ini dapat dilakukan. Oleh karenanya perlu
adanya penambahan pasal mengenai kapan sita
eksekusi ini dapat dilakukan.
Perlu ada perubahan sehingga gugatan perselisihan
industrial tidak hanya di pengadilan negeri tempat
pekerja/buruh bekerja tetapi juga dapat digugat di
pengadilan negeri tempat perusahaan pusat tersebut
berada. Syarat dan kondisinya harus melihat skala
kasusnya dilihat dari jumlah yang di PHK, jumlah
kantor cabang yang melakukan PHK dan berdampak
dan berskala nasional
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50. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
No.
Ketentuan
Analisis
1
UndangPerlu ada revisi atas Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang
Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang
Nomor 16
menyebutkan bahwa: Demi keadilan dan kebenaran
Tahun 2004
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa
tentang
melakukan
penuntutan
dengan
keyakinan
Kejaksaan
berdasarkan alat bukti yang sah. Hal ini karena
keharusan adanya alat bukti seharusnya tidak hanya

3.

No.

- Kementerian
Ketenagakerjaan
- Mahkamah Agung

Instansi Terkait

Rekomendasi
Instansi Terkait
Perlu
perubahan Kementerian
rumusan mengenai
Hukum dan
alat bukti yang sah
HAM
dan cukup
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam

diubah

Rekomendasi
(7) terkait kepastian
pelaksanaan sita
eksekusi

-

Kejaksaan
Agung

- 232 -

51. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Pasal 3 ayat (3) Pembentukan penghubung Komisi Yudisial di daerah Perlu
mengubah Kementerian
tidak semata-mata berdampak pada internal Komisi Pasal 3 ayat (3)
Hukum dan
Yudisial, tetapi berdampak juga terhadap interaksi menjadi “Ketentuan
HAM
eksternal lembaga Komisi Yudisial, dan juga lebih
lanjut Kementerian
berdampak pada anggaran/keuangan negara. Oleh mengenai
Koordinator
sebab itu pengaturan Pasal 3 ayat (3) tidak tepat jika pembentukan,
Bidang
terkait pembentukan dan susunan penghubung susunan, dan tata
Polhukam
Komisi Yudisial di daerah diatur hanya dengan kerja penghubung Komisi
menggunakan Peraturan Komisi Yudisial, kecuali Komisi Yudisial di
Yudisial
terhadap tata kerja tidak menjadi masalah.
daerah
Mahkamah
sebagaimana
Agung
dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan
Peraturan
Pemerintah.”
2
Pasal 14
Pasal 13 huruf a setelah perubahan telah Perlu
perubahan Kementerian
memperluas norma tersebut sehingga tidak hanya terhadap Pasal 14
Hukum dan

sekadar ”sah” tetapi juga ”cukup”, barulah jaksa
dapat melakukan penuntutan. Keharusan adanya alat
bukti yang cukup ini penting agar jaksa lebih berhatihati dalam melakukan penuntutan.

Ketentuan

Pasal 18 ayat
(5)

No.

3
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Telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-XI/2013 dalam pertimbangannya Mahkamah
menyatakan berdasarkan pertimbangan tersebut,
menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) UU MA, serta Pasal 18 ayat (4) UU KY, telah
menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal
24A ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan tersebut

Analisis
hakim agung tetapi KY juga mengusulkan
pengangkatan hakim ad hoc, namun pengaturan di
Pasal 14 tidak menyesuaikan dengan perubahan
Pasal 13, oleh sebab itu perlu perubahan terhadap
Pasal 14.
Dalam pelaksanaan Seleksi CHA, Komisi Yudisial perlu
mengatur kerahasiaan keterangan/informasi yang
diperoleh Komisi Yudisial dari masyarakat.
Hal ini dikarenakan keterangan dan informasi yang
diperoleh memuat identitas pemberi informasi.
Apabila identitas pemberi informasi ini dapat diakses
publik maka akan muncul kekhawatiran di
masyarakat pada saat memberikan informasi dan
pendapat terhadap calon Hakim Agung yang diseleksi
KY.

Rekomendasi
dengan
menyesuaikan
terhadap
perubahan
ketentuan Pasal 13.
Selain itu juga perlu
dilakukan
penambahan
norma
yang
mengatur
Komisi
Yudisial
wajib
menjaga
kerahasiaan
keterangan
atau
informasi
yang
diperoleh
dari
masyarakat terkait
calon Hakim Agung.
Perlu
perubahan
Pasal 18 ayat (5)
menjadi:
“Dalam
jangka
waktu
paling
lambat 15 (lima
belas)
hari
-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam

Instansi Terkait
HAM
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Komisi
Yudisial
Mahkamah
Agung

No.

Ketentuan
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Analisis
telah mengubah kewenangan DPR dari hanya
“memberikan persetujuan” menjadi kewenangan
untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan
oleh KY. Demikian juga, ketentuan dalam kedua
Undang-Undang tersebut, yang mengharuskan KY
untuk mengajukan tiga calon hakim agung untuk
setiap lowongan hakim agung, juga bertentangan
dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A
ayat (3) UUD 1945.
Maka agar ketentuan kedua Undang-Undang
tersebut tidak menyimpang dari norma UUD 1945,
menurut Mahkamah kata “dipilih” oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3)
harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan
Rakyat serta kata “pemilihan” dalam ayat (4) UU MA
harus dimaknai sebagai “persetujuan”. Demikian juga
frasa “3 (tiga) nama calon” yang termuat dalam Pasal
8 ayat (3) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus
dimaknai “1 (satu) nama calon”, sehingga calon
hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR
hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu
lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR.

Rekomendasi
Instansi Terkait
terhitung
sejak Komisi
seleksi
Yudisial
sebagaimana
Mahkamah
dimaksud pada ayat
Agung
(4) berakhir, Komisi
Yudisial
menetapkan
dan
mengajukan
1
(satu) orang nama
calon Hakim Agung
kepada DPR untuk
setiap 1 (satu)
lowongan
Hakim
Agung,
dengan
tembusan
disampaikan
kepada Presiden.”
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52. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009
No..
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 2
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas
Cabut
- Kementerian
tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak
Kelautan dan
memiliki oprator norma). asas adalah nilai-nilai yang
Perikanan
menjiawai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal
ini sejalan dengan petunjuk no. 98 Lampiran II UU
No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma
yang menyebutkan asas-asas dicabut, elaborasi asas
cukup ada dalam naskah akademik.
2.
Pasal 3
Memenuhi prinsip NKRI dengan indikator
Cabut
- Kementerian
kepentingan bangsa.
Kelautan dan
Catatan :
Perikanan
Penyebutan tujuan pengelolaan perikanan tidak
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak
memiliki oprator norma). Tujuan dapat dituangkan
dalam penjelasan umum dan naskah akademiknya.
Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam
bentuk penulisan norma yang benar agar dapat
dioperasionalkam. Sebaiknya direvisi atau dicabut.
3.
Pasal 56
Mengenai penyelenggaraan liitbang, diatur lebih
Ubah
Kementerian
lanjut oleh PP 30/2008 tentang Penyelenggaraan
Kelautan dan
Penelitian dan Pengembangan Perikanan. Pasal 18
Perikanan,

No..

Ketentuan
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Analisis
ayat (1) membolehkanPenggunaan bahan kimia,
bahan biologis, dan bahan peledak yang dapat
merugikan dan/atau membahayakan kelestarian
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
diperbolehkan dalam pelaksanaan penelitian
perikanan sepanjang bahan tersebut merupakan
obyek penelitian perikanan. (2) Bahan kimia yang
dapat
merugikan
dan/atau
membahayakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahanbahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak
lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup
manusia serta makhluk hidup lainnya. (3) Bahan
biologis
yang
dapat
merugikan
dan/atau
membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biota asing yang karena sifatnya dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemari dan/atau merusak
lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup
manusia serta makhluk hidup lainnya.
Oleh karenanya,

Rekomendasi

Instansi Terkait
Kementerian
Riset,
Teknologi dan
Perguruan
Tinggi

Pasal 93 (1),
(2)

Pasal 102

6.

7.

–

Pasal 84
pasal 105

5.

–

Pasal 72
pasal 83

Ketentuan

4.

No..
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Ketentuan pidana merupakan hukum materiil pidana
perikanan, sehingga seharusnya diletakkan sebelum
hukum acara peradilan perikanan.
Namun sayangngya petunjuk No. 115 dan No.220
dalam teknik penulisan peraturan perundangundangan yang tercantum dalam Lampiran II UU 12
Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundangundangan, menentukan bahwa ketentuan materiil
diletakan mendahului ketentuan formilnya.
Memenuhi prinsip NKRI dengan indikator
nasionalisme, namun tidak sesuai dengan UNCLOS,
yang mengatur bahwa pidana penjara tidak boleh
diberlakukan bagi orang asing yang melintasi wilayah
ZEE.
Menyesuaikan dengan UNCLOS, maka pasal 102 ini

Analisis
Pasal 56 yang mendelegasikan kepada PP, harus
memberikan rambu-rambu yang jelas, bahan apa
yang tidak boleh dipergunakan dalam penelitian,
karena jika PP nya membolehkan maka
pelaksanaannya akan bertentangan dengan prinsip
keberlanjutan.
Hukum acara perikanan seharusnya diletakkan
setelah hukum materiilnya

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian

- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kejaksaan

- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait

Pasal 76

Pasal 76 A

9.

Ketentuan

8.

No..
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Analisis
diatur, namun pasal ini pada pelaksanaannya
berpotensi konflik dengan pasal 93.
Masa penahanan yang hanya 10 hari dipandang
sangat memberatkan JPU, karena terlalu singkat,
sedangkan perkara IUU Fishing bukan perkara yang
mudah ditangani, banyak faktor yang dapat
menghambat proses penuntutan.
Bertentangan dengan Pasal 69 yang berbunyi:
“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan
dapat melakukan tindakan khusus berupa
pembakaran dan/atau penenggelaman kapal
perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti
permulaan yang cukup”.
Pada praktek di lapangan, dikeluarkan SEMA Nomor 1
Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam
Perkara Pidana Perikanan, yang menyebutkan”
“Bahwa terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam
melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada
ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan
dapat melakukan tindakan khusus berupa
pembakaran dan/atau penenggelaman kapal
perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti
permulaan yang cukup. Terhadap penggunaan Pasal
Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kejaksaan

Instansi Terkait
Kelautan dan
Perikanan
- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kejaksaan

10.

No..

Pasal 83A

Ketentuan
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Analisis
69 ayat(4) ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak
mempunyai kewenangan untuk memberikan
persetujuan”
Pasal ini berpotensi konflik dalam penegakannya.
Ketentuan Pasal 83 A terkait ketentuan Pasal 73
Konvensi Hukum Laut yang menyatakan sanksi
pemulangan pelaku WNA sepanjang tidak ada
perjanjian antar negara Indonesia dengan negara asal
pelaku. Namun jika di dalam kapal terkait terdapat
narkotika dan obat berbahaya lainnnya maka
terhadap pelaku termasuk WNA tetap dapat
dipidana.
Hal yang luput dari pembentukPasal 83 A adalah,
kalimat, “in the absence of agreements to the
contrary the States concerned..”, dan Pasal 27
tentang Criminal Jurisdiction on board a foreign ship”
dan kekecualiannya.
Untuk ayat (1), perlu diperhatikan juga kemungkinan
terjadikan tindak pidana lain, yang seringkali terjadi
terhadap
kejahatan
perikanan,
seperti
penyelundupan narkoba, perdagangan orang,
perbudakan dsb. Maka pemulangan harus
dikecualikan bagi tersangka tindak pidana tersebut.
Untuk aya (2), perlu dipertanyakan logisme nya,
Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kejaksaan

Instansi Terkait

Pasal 84

Pasal 86

12.

Ketentuan

11.

No..
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Analisis
apakah deportasi WNA dapat dilakukan tanpa ada
tindak pidana?
Untuk ayat (3), belum tegas, apakah awak kapal juga
termasuk ABK.
Sanksi: kumulatif
Subjek
Penjara
Denda
Setiap orang
6 tahun
1,2 M
Nakhoda
10 th
1,2 M
Pemilik kapal
10 th
2M
Pemilik
10 th
2M
pembudidaya
ikan
Ratio pemidanaan tidak berpola, maka perlu dikaji
kembali agar pola ancama pidana konsisten dalam
penegakannya.
Sanksi: kumulatif
Subjek
Penjara
Denda
Pencemaran
10 tahun
2M
membudidayakan
6 th
1,5 M
Membudikdayakan 6 th
1,5 M
ikan hasil rekayasa
genetic
Menggunakan
6 th
1,5 M
obat2an
Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kejaksaan

- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kejaksaan

Instansi Terkait

13.

No..

Pasal 93

Ketentuan
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KP Asing tanpa
6 th
20 M
SIPI di ZEE
KP Indonesia
6 th
2M
tanpa SIPI asli
KP Asing tanpa
6 th
20 M
SIPI asli di ZEE
Rasio sanksi denda berpola 1:2 bagi kapal
berbendera Indonesia terhadap kapal berbendera
asing. Sedang rasio sanksi penjara berpola 1:1.
Tidak ada perbedaan ancaman sanksi pidana untuk
subjek hukum WNI dan WNA sedangkan seorang
WNA telah pertama memasuki wilayah Indonesia
secara tidak sah dan mengambil sumber hayati di
dalam wilayah laut Indonesia, bertentangan dengan
prinsip kedaulatan hukum RI.
Potensi konflik terkait pasal ini juga ditunjukan dalam
pasal 102, kapal berbendera asing tidak diberlakukan

Analisis
Ratio pemidanaan tidak berpola, maka perlu dikaji
kembali agar pola ancama pidana konsisten dalam
penegakannya.
Sanksi: kumulatif
Subjek
Penjara
Denda
KP Indonesia
6 tahun
2M
tanpa SIPI
Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kejaksaan

Instansi Terkait

Ketentuan

Ps 85 – ps. 96

Pasal 100B

Pasal 100C

Pasal 100D

No..

14.

15.

16.

17.
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Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan
kecil/pembudidaya ikan kecil :
Denda 100 juta
Perlu dikaji lagi rasionya apakah 100 juta untuk
nelayan keci sudah adil?
Denda disetorkan ke kas Negara sbg PNBP
Kementerian Kelautan dan Perikanan, apakah sudah
tepat, perlu diharmonisasikan dengan UU PNBP.

Analisis
penjara jika terjadi di wilayah ZEE, dan
dimungkinakan untuk permohonan pembebasan
kapal/orang dengan uang jaminan. Hal ini berpotensi
menimbulkan konflik dalam penegakannya.
Tidak dilengkapi dengan perangkat aturan yang
dapat memburu korporasi, selain pelaku di lapangan
saja. Sehinggaketentuan dalam Pasal 101 yang
menyebut korporasi sulit untuk diterapkan.
Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan
kecil/pembudidaya ikan kecil .
Pidana alternatif:
Penjara 1 tahun atau denda 250 juta
Perlu dikaji lagi rasionya apakah denda 250 juta untuk
nelayan kecil sudah adil?

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kejaksaan,
- Kementerian

- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kejaksaan

- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kejaksaan
- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kejaksaan

Instansi Terkait

Pasal 101

Pasal 102

Pasal 103

19.

20.

Ketentuan

18.

No..
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Untuk korporasi, yang dijatuhi hukuman adalah
pengurusnya dan denda ditambah 1/3 dari pidana
pokok.
Pasal ini menyebut perihal korprasi, namun pasal
ketentuan pidana yang dimaksud (Ps 85 s.d. Ps 96)
tidak dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat
memburu korporasi, selain pelaku di lapangan saja.
Pengecualian penjara bagi pelaku di wilayah ZEE,
berpotensi konflik dengan pasal 93, khususnya
masalah perlakuan tidak adil bagi orang Indonesia
yang terkena pasal 93, dengan sanksi pidana yang
kumulatif (penjara 6 th dan denda).
Ancaman penjara 6 tahun dalam hokum pidana
termasuk kategori tindak pidana “berat”.
Materi muatan terutama mengenai sanksi pidana
masih dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran
(Pasal 103 UU tahun 2004/2009).Tindak pidana yang
merupakan pelanggaran terdapat pada 9(sembilan)
pasal dan selebihnya adalah kejahatan. Kenyataan ini
menunjukkan bahwa politik kriminal pemerintah
Indonesia dalam hal mengenai perikanan, lebih
mengutamakan tindakan represif dari preventif dan
rehabilitatif. Ketentua pidana dalam UU ini perlu

Analisis

Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kejaksaan

- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kejaksaan

-

Instansi Terkait
Keuangan

21.

No..

Pasal 104

Ketentuan
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Analisis
penegasan pada politik hukum yang mengarah pada
tindakan restorative (restorative justice). Sehingga
tugas dan wewenang aparatur hukum dan termasuk
PPNS Perikanan lebih mengutamakan tindakan
rehabilitasi dan memulihkan suatu keadaan yang
telah tidak tertib. Maka perlu peninjauan dan
evaluasi
dan
analisis
mengenai:
apakah
memusnahkan kapal merupakan tindakan hukum
yang msh efisien, dibandingkan jika tindakan tersebut
diganti dengan memberikannya kepada nelayan
Indonesia yang masih memerlukan sarana perikanan
yang modern?
Ketentuan Pasal 104 UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU
nomor 45 Tahun 2009, khusus ayat (1) merupakan
ketentuan mengenai “bail system”(system jaminan)
berupa uang akan tetapi dalam ketentuan tersebut
tidak secara jelas dan pasti serta nyata besaran uang
jaminan dan diserahkan sepenuhnya kepada hakim.
Ketentuan ini tentu tidak produktif bagi pemasukan
kas negara karena masalah teknis perikanan dan hal
lain terkait masalah tersebut tidak dikuasai oleh
hakim. Sebaiknya ketentuan tersebut memasukkan
peranan unsur appraisal (penilai) yang ditunjuk
Kejaksaan. Permohonan pembebasan tindak pidana
Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
- Kejaksaan

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
di wilayah ZEEI tentu membingungkan karena dalam
konvensi hukum laut ditegaskan bahwa sepanjang
tidak ada perjanjian (agreement) antara negara asal
pelaku dan negara yang dirugikan maka pemulangan
WNA awak kapal tidak dimungkinkan dan bahkan
dapat dituntut; hal ini ; berarti pembebasan dari
ancaman pidana dan pemulangannya tidak bersifat
serta merta. Apalagi jika merujuk pada ketentuan
yurisdiksi kriminal sebagaimana dicantumkan
dalamPasal27 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Rekomendasi

Instansi Terkait

- 245 -

53. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 2 ayat
- Terhadap ketentuan pasal ini muncul isu untuk
Tetap
Kementerian
(1)
mengubah syarat kepailitan dengan menambahkan Meski demikian
Hukum dan HAM
2 Kreditor dengan masing-masing minimum jumlah harus lebih
hutang.
konsisten dan
- Isu penambahan syarat kepailitan ini merupakan berhati-hati dalam
isu yang ada dalam naskah akademik Perubahan penerapan dan
UU Kepailitan dan PKPU, dimana tim penegakannya
mempertimbangkan bahwa ketentuan ini jika karena rawan
dikaitkan dengan ketentuan pembuktian sederhana disalahgunakan
yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) dianggap rentan
dengan penyalahgunaan karena dianggap mudah

No..

2.

No.

Pasal 222 ayat
(3) jo Pasal
225 ayat (3)

Ketentuan
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Analisis
dan tidak mempertimbangkan kemampuan Debitor
untuk membayar hutang sehingga dikhawatirkan
ketentuan ini digunakan untuk persaingan bisnis
curang bagi pelaku usaha.
- Dalam beberapa diskusi yang dilakukan Pokja
dengan kelompok pakar berpendapat bahwa
perubahan terhadap syarat kepailitan dalam Pasal
2 ayat (1) ini masih belum perlu dilakukan.
Pembacaan terhadap ketentuan dalam pasal ini
tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan dalam
Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.
- Oleh karena itu Rekomendasi terhadap ketentuan
Pasal 2 ayat (1) ini tetap namun dengan catatan
adanya pertimbangan dari tim penyusunan Naskah
Akademik yang memasukkan perubahan syarat
kepailitan dalam Revisi UU Kepailitan dan PKPU.
Sehingga perlu dilakukan kajian/penelitian lebih
lanjut terutama dari sisi cost and benefit analysis
terhadap ketentuan untuk menambahkan syarat
kepailitan ini.
Ketentuan Pasal 222 ayat (3) ini bertentangan dengan
Prinsip Kepailitan dan PKPU yang diakui secara
internasional.
PKPU
bertujuan
memberikan
kesempatan kepada debitor untuk menawarkan
rencana perdamaian dalam rangka pembayaran
Cabut

Rekomendasi

Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Terkait

3.

No.

Pasal 9, Pasal
17 ayat (1),
Pasal 119,
Pasal 120,
Pasal 154,
Pasal 180 ayat
(4), Pasal 187
ayat (3), Pasal
202 ayat (2),
Pasal 224,
Pasal 269,
Pasal 226 ayat
(1) dan (2).

Ketentuan
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Analisis
utangnya (restrukturisasi utang), seharusnya
kewenangan mengajukan permohonan PKPU hanya
ada pada debitor karena yang mengetahui
kemampuan keuangan adalah debitor. Seharusnya
kreditor tidak boleh diberikan kewenangan untuk
mengajukan permohonan PKPU, karena bagi mereka
telah tersedia kepailitan. Kewenangan mengajukan
PKPU oleh kreditor seringkali dimanfaatkan oleh
kreditor justru untuk mempailitkan debitor, karena
setelah PKPU tidak ada upaya hukum lain bagi debitor
selain Pailit.
- Perlunya memperkuat pemanfaatan teknologi
informasi, media elektronik di satu sisi dan
kebutuhan untuk tetap memerhatikan keragaman
perkembangan teknologi di berbagai daerah di
Indonesia di sisi lainnya. Dalam hal publikasi
terhadap kepailitan dan PKPU harus tetap
mempertimbangkan jangkauan masyarakat luas.
Penggunaan teknologi informasi tidak boleh
menjadi hambatan bagi masyarakat untuk dapat
mengakses informasi terkait kepailitan dan PKPU.
Rencana dibuatnya suatu portal publikasi khusus
kepailitan dan PKPU yang berskala nasional, masih
harus memperhitungkan lembaga pengelola portal,
SDM dan kesiapan sarana prasarana.
Ubah
Terhadap
ketentuan publikasi,
harus tetap
dipastkan bahwa
publikasi itu
menjangkau semua
kalangan.
Koran/media massa
lebih menjamin bisa
diakses oleh
masyarakat luas
dibanding dengan
paperless

Rekomendasi

Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Terkait

Pasal 93

Pasal 6, Pasal
7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal
10, Pasal 11,
Pasal 12, Pasal
13, Pasal 14,
Pasal 15

5.

Ketentuan

4.

No.
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- Time Frame harus diterapkan secara mutlak
(disiplin) dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU
dimana sistem kepailitan yang ada dalam UndangUndang tersebut memungkinkan rentang waktu
yang relatif lama dalam penyelesaian suatu perkara
kepailitan dan PKPU.

Analisis
- Oleh pemanfaatan teknologi informasi ini tetap
harus didampingi dengan publikasi manual dengan
menggunakan koran/media massa yang berskala
nasional. Sehingga direkomendasikan terkait
publikasi selain melalui koran/media massa
nasional,
juga
dapat
dilakukan
dengan
memanfaatkan teknologi informasi (online).
- Perlu diefektifkan kembali Pasal 93 UU KPKPU
terkait dengan gizjeling/lembaga paksa badan.
Ubah
Kata “dapat” dalam
ketentuan
pasal
diubah
menjadi
kata “harus” atau
“wajib”.
Tetap
Meski
demikian
ketentuan
mengenai jangka
waktu ini harus
mutlak
dilaksanakan sesuai
ketentuan
pasal
sehingga
dapat
memberikan
keadilan
dan
kepastian hukum

Rekomendasi

2.

1.

Kementerian
Hukum dan
HAM
Mahkamah
Agung

1. Kementerian
Hukum dan
HAM)
2. Mahkamah
Agung

Instansi Terkait

Belum diatur

Belum diatur

7.

Ketentuan

6.

No.
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- Kurator perlu diangkat, dibina dan dilakukan
pengawasan profesinya. Selama ini pengawasan
kinerja kurator dilakukan oleh Hakim Pengawas,
sedangkan terkait dengan etika kurator
pengawasan dilaksanaan oleh asosiasi dimana
kurator tersebut berada. Pengawasan yang
terpisah ini bisa jadi menjadi kurang efektif karena
masing-masing asosiasi akan mempunyai standar
pengawasan yang berbeda satu dengan lainnya.
- Oleh karena itu direkomendasikan bahwa perlu
pengaturan terkait dengan pengawasan terhadap
kurator ini dapat diselenggarakan secara
koordinatif ataupun kolaboratif antara
Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung
dan Lembaga asosiasi Kurator untuk diatur dalam
UU Kepailitan dan PKPU.
- Perlunya mengadopsi konsep penyelesaian
kepailitan lintas batas negara (cross border
insolvency), hal ini mengingat perkembangan
perekonomian dan perdagangan lintas batas
negara serta perekonomian kawasan, memerlukan
adanya politik penerapan bagi penggunaan
penyelesaian kepailitan lintas batas negara.

Analisis

Pengaturan baru
Pertimbangkan
untuk mengadopsi
ketentuan
dalam
UNCITRAL
Model
Law
on
Cross
Border Insolvency

Rekomendasi
dalam
kepailitan / PKPU.
Pengaturan baru
mengenai Komite
Pengawas

2.

1.

Kementerian
Hukum dan
HAM
Mahkamah
Agung RI

1. Kementerian
Hukum dan
HAM
2. Mahkamah
Agung
3. Asosiasi
Kurator dan
Pegurus
Indonesia

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
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54. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
No.
Ketentuan
Analisis
1. Pasal 39
- Pada Pasal 167 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan mengatur:
d. Pengusaha dapat menyertakan pekerja dalam
“Program Pensiun”.
e. “Program Pensiun” sifatnya tidak wajib.
f. “Program Pensiun “ dapat dijadikan kompensasi
atau pengganti terhadap kewajiban Pasal 156
ayat (2) dan (3).
- Pada Pasal 39 UU 40/2004 mengatur:
d. “Jaminan Pensiun” diselenggarakan berdasarkan
prinsip asuransi atau tabungan wajib.
e. “Jaminan Pensiun” sifatnya wajib.
f. Premi
ditanggung
bersama-sama
antara
Pengusaha dan Pekerja.
- “Jaminan Pensiun” dalam Pasal 39 UU 40/2004
secara manfaat dan tujuan sama dengan “Program
Pensiun Pasal 167 ayat (1) UUTK.
- Karena pengusaha telah menyertakan pekerjanya
dalam “Jaminan Pensiun”, maka berdasarkan Pasal
167 ayat (1) UUTK, pengusaha dibebaskan dari

No.

Rekomendasi
Diubah
Harmonisasi antara
Pasal 167 ayat (1)
UU
Ketenagakerjaan
dan Pasal 39 UU
No. 40/2004

Rekomendasi

Instansi Terkait
- Kementerian
ketenagakerjaan

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
kewajiban Pasal 156 ayat (2) dan (3) UUTK.
Namun faktanya banyak pengusaha yang sudah
menyertakan pekerja dalam “Jaminan Pensiun”,
tetapi tetap dibebankan kewajiban Pasal 156 ayat (2)
dan (3) UUTK.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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55. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Seluruh
Secara materi muatan Perppu ini tidak perlu ada Perlu
mencabut Kementerian
ketentuan
karena:
Undang-Undang
Hukum dan
a. Alasan hal ikhwal kegentingan yang memaksa Nomor 2 Tahun
HAM
Bappenas
yang akan mengancam keamanan dan pertaha- 2005
Kementerian
nan Negara tidak relevan.
Ketenagakerja
b. Adanya keadaan/kebutuhan mendesak untuk
an
menyelesaikan masalah hukum secara cepat
berdasarkan Undang -Undang dan mekanisme
Kementerian
penyusunan Undang-Undang memerlukan
Koordinator
Bidang PMK
waktu yang cukup lama (Putusan MK
No.138/PUU-VII/2009).
Bila penundaan hanya membutuhkan waktu 2 (dua)
tahun, seharusnya sudah bisa diperkirakan saat
Penyusunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

No.
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56. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1
Pasal 6 huruf e
Rumusan Pasal 6 huruf e ini berpotensi tumpang Perlu perubahan
tindih dengan ketentuan Pasal 7 huruf d. yang Pasal 6 huruf e
berbunyi:
dengan
memperjelas
Permintaan Bantuan dapat ditolak jika:
d. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan rumusan pasal agar
Bantuan tersebut akan merugikan suatu dapat lebih
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang memberi kepastian
pengadilan
di
Indonesia,
membahayakan hukum
keselamatan orang, atau membebani kekayaan
negara.
Selain itu, bunyi pasal ini terlalu luas dan umum.
Tidak tersedia indikator yang jelas apa yang
diimaksud “merugikan kedaulatan, keamanan,
kepentingan, dan hukum nasional”. Di satu sisi,
rumusan ini bersifat sangat longgar, namun
konsekuensinya sangat tegas: permohonan
bantuan ditolak.
2
Pasal 7 huruf d
Review United Nations Convention against Perlu perubahan
Corruption (UNCAC) terhadap UU MLA:
Pasal 7 huruf d

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, sehingga bisa dimuat dalam pasal
Undang-Undang tersebut perihal keberlakuannya.

-

-

-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan

Instansi Terkait
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Luar Negeri
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Agung

3

No.

Pasal 19

Ketentuan
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Pertimbangan yang dapat diberikan adalah apakah
permintaan tersebut dapat ditunda (bukan ditolak),
sampai dengan proses penyidikan, penuntutan
atau peradilan di Indonesia telah selesai dilakukan.
(konstruksi bisa meniru di UU ekstradisi)
UU MLA memberi kewenangan kepada Menteri
untuk mengajukan permintaan bantuan melakukan
pemblokiran. Ketentuan ini berpotensi tumpang
tindih dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan lain mengenai pemblokiran
yang
memberikan
batasan-batasan
untuk
dilakukannya pemblokiran. Sebagai contoh Pasal 71
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai
Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai

Pengaturan ini pada UU MLA 1/2006 merupakan
dasar penolakan yang bersifat diskresi, permintaan
MLA dapat ditolak apabila permintaan tersebut
dapat mengganggu proses penyidikan, penuntutan
atau proses pengadilan di Indonesia.

Analisis
Aturan yang mengatur permintaan MLA dapat
ditunda ketika permintaan tersebut dapat
mengganggu proses penyidikan, penuntutan atau
proses pengadilan di Indonesia

-

-

-

-

-

-

Perlu
perubahan Pasal 19

Rekomendasi

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Luar Negeri
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam

Instansi Terkait
HAM
Kementerian
Luar Negeri
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Agung

4

No.

Pasal 55

Ketentuan
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Analisis
mekanisme dilakukannya pemblokiran.
Apabila dalam UU MLA batasan-batasan ini tidak
dsebutkan secara spesifik penegak hukum dalam
prakteknya akan mengalami hambatan ketika
terbentur dengan peraturan perundang-undangan
lainnya misalnya dalam hal tindak pidana pencucian
uang
Frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait” pada poin d
seharusnya tidak dibatasi pada ketentuan d saja
tetapi untuk baik poin a, b, dan c. Rumusan pasal
perlu direvisi.
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan
permintaan Bantuan dibebankan kepada Negara
Peminta yang meminta Bantuan, kecuali
ditentukan lain oleh Negara Peminta dan Negara
Diminta.
Dalam pelaksanaannya ketika saat penegak hukum
negara Indonesia melakukakn penyelidikan,
pembiayaan tidak meminta kepada negara yang
meminta MLA tersebut dan dibebankan pada
masing-masing satuan kerja.
-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Luar Negeri
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan

Instansi Terkait
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Agung
-

Perlu
perubahan Pasal 55

Rekomendasi

Kebutuhan
pengaturan

Kebutuhan
pengaturan

6

Ketentuan

5

No.
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Berdasarkan UU Nasional saat ini, terkait
kerahasiaan
perbankan,
ketika
dimintakan
informasi rekening bank berdasarkan permintaan
MLA dapat diberikan dengan pengecualian
terhadap tindak pidana terorisme, narkotika, dan
money laundering. Informasi dapat diberikan tanpa
melewati prosedur ijin Kepolisian Negara RI yang
dilanjutkan dengan ijin dari Bank Indonesia.
Terhadap usulan ini, saat ini sedang dalam proses
dengan OJK. Ada dua usulan: revisi UU Perbankan
atau pemberian kewenangan penyidikan terbatas
hanya untuk memenuhi permintaan MLA.
*Tidak ada limit dalam UU MLA mengenai batas
kerugian yang dapat dimintakan MLA
Review UNCAC terkait central authority ini telah
disepakati sebelumnya bahwa sampai saat ini
Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan menjadi
CA khusus pada kasus-kasus pengembalian aset/
asset recovery).
Sebisa mungkin diusahakan hanya ada satu central
authority untuk penanganan MLA di Indonesia.

Analisis

Perlu
dilakukan
pengaturan terkait
penilaian efektifitas
central
authority
apabila berada di
bawah competent
authorities selain
Menkumham,
misalnya di bawah
wewenang Komisi

-

-

-

-

-

Perlu
dilakukan pengaturan
kewenangan
penegak
hukum untuk meniadakan
kerahasiaan
perbankan ketika
dimintakan dalam
permintaan MLA
-

Rekomendasi

Instansi Terkait
Agung
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Luar Negeri
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Agung
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Luar Negeri
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah

Kebutuhan
pengaturan

Kebutuhan
pengaturan

8

Ketentuan

7

No.
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Pengaturan mengenai hal ini tidak dapat langsung
dimasukkan ke dalam RUU MLA tetapi harus
dipastikan terlebih dahulu mengenai kategori
informasi publik yang dimaksud dihubungkan
dengan hukum nasional. Mengenai penyerahan
informasi dari Negara Peminta kepada Negara

Mengenai batasan waktu keputusan ditindaklanjuti
atau tidaknya sebuah permintaan MLA sebaiknya
tidak perlu dicantumkan dalam RUU MLA, karena
akan menjadi beban. Sebaiknya batasan waktu ini
diatur dalam peraturan pelaksana/ SOP MLA yang
sifatnya lebih teknis.
Saran:
Perlu mempertimbangkan Model Law UNODC dan
praktek Negara-negara

Analisis

-

-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Luar Negeri
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Agung
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Luar Negeri
Kementerian

Instansi Terkait
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Agung

Perlu pengaturan tentang
penyerahan
informasi
publik kepada
Negara
peminta
-

Rekomendasi
Pemberantasan
Korupsi
(khusus
pada kasus-kasus
pengembalian aset/
asset recovery)
Perlu
dilakukan
pengaturan
yang
menyatakan secara
khusus mengenai
batasan
waktu
keputusan
ditindaklanjuti atau
tidaknya
sebuah
permintaan
MLA
dalam suatu SOP

Ketentuan

Analisis
Diminta, dapat terdapat beberapa perbedaan
termasuk mengenai prosedur legalisasi dan
otentikasi informasi/ dokumen yang dimintakan.
Hal tersebut terkait dengan kepentingan untuk
menggunakan
informasi/
dokumen
yang
dimintakan tersebut untuk kepentingan Peradilan.
Saran:
Perlu dilakukan pertimbangan terhadap hal ini
dengan melihat Model Law UNODC serta
bagaimana pengaturan Negara pihak lainnya
mengenai hal ini.
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57. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 23 huruf d Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia
kehilangan
kewarganegaraannya
jika
yang
bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing
tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; secara
sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan
janji setia kepada negara asing atau bagian dari
negara asing tersebut. Revisi atas Pasal 23 huruf d
perlu dilakukan dengan memperluas konsepsi

No.

Rekomendasi
Perlu memperluas
konsepsi
”dinas
tentara
asing”
sebagai bukan saja
dinas
sebuah
Negara
”resmi”
tetapi
termasuk
juga ”milisi” atau
Negara yang belum
diakui
secara

Rekomendasi

Instansi Terkait
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Luar Negeri
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Kementerian
-

Instansi Terkait
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Agung

internasional.

Perdagangan
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58. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Tekait
1.
Pasal 8B ayat (2) Ketentuan Pasal 8B ayat (2) perlu dukungan dari Diubah
Kementerian
segi peraturan pelaksana maupun dukungan dari
Keuangan
teknologi informasi yang dapat menghitung jenis Perubahan untuk
dan jumlah terhadap peranti lunak atau data mendukung
elektronik
yang
diimpor
atau
diekspor. efektivitas proses
Perkembangan teknologi yang begitu cepat kepabeanan.
memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk
melakukan ekpor dan impor secara elektronik tanpa
terdeteksi di proses kepabeanan.
2.
Pasal 8A, 8C,
Terkait dengan masalah denda dan merujuk
Diubah
Kementerian
10A, 45
PERTIMBANGAN yang dipakai dalam UU ini:
Untuk
Keuangan
efektivitas pengawasan, pencegahan dan
memberantas,
penindakan penyelundupan (baik barang masuk
atau
atau keluar), maka pasal terkait denda yang
meminimalkan
jumlahnya tidak tepat ini justru bisa mendorong
penyelundupan
penyelundupan dan penyalahgunaan wewenang
dan memberikan
pihak tertentu.
kepastian hukum
Denda yang ada terkesan besar (karena ada
yang
bersifat

”dinas tentara asing” sebagai bukan saja dinas
sebuah negara ”resmi” tetapi termasuk juga ”milisi”
atau negara yang belum diakui secara internasional.

3.

No.

Pasal 54

Ketentuan
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Frasa “Perintah tertulis” dalam Pasal 54 UU No. 17
Tahun 2006 tidak lagi tepat, karena Pasal 106 UU
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 155
UU No. 12 Tahun 2016 tentang Paten jo. Pasal 94
UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, sudah menggunakan istilah Penetapan
Sementara.

Analisis
denda minimal dan maksimal). Namun demikian,
bila dilihat dari sudut pandang efisiensi dan
efektivitas aturan, tidak tepat, karena:
1. Denda
maksimal
yang
ada
bisa
disalahgunakan
dengan
membiarkan
pelanggaran (penyelundupan terjadi, karena
ketidaksesuaian jumlah barang dengan data
yang dilaporkan), karena denda yang
diberikan jauh lebih kecil daripada nilai
barang yang berhasil diselundupkan (jumlah
yang berbeda dari yang dilaporkan).
2. Nilai denda maksimal tidak ada artinya
ketika berhadapan dengan barang yang
nilainya tinggi (mahal).

Perlu
diharmonisasikan
dengan peraturan
perundangundangan yang lain

Rekomendasi
objektif,
denda
maksimal
perlu
diganti
dengan
denda
sejumlah
persentase
tertentu dikalikan
dengan
nilai
barang tsb (nilai
pabean,
bila
merujuk pada Pasal
15 (1): Nilai pabean
untuk
penghitungan bea
masuk adalah nilai
transaksi
dari
barang
yang
bersangkutan.
Diubah
Kementerian
Keuangan

Instansi Tekait
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59. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 31 ayat (1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan
oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik
secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama.
Pasal 31 ayat (2) :
Dalam hal tidak ada badan usaha yang
menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum,
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat
menyelenggarakan sarana perkeretaapian.
Ketentuan diatas sebetulnya memberikan peluang
pengusahaan perkereapian bisa dilakukan oleh
pemerintah baik itu BUMN maupun BUMD sendirisendiri atau dengan bekerja sama, artinya bisa
bekerjasama dengan pihak investor.
Namun dalam implementasinya setelah 10
(sepuluh) tahun berlalu pasca diberlakukannya UU
No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian hingga
kini, penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia
masih dimonopoli oleh Negara.
Hal ini tampak pada Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 219 tahun 2010 yang
mengembalikan penyelenggaraan perkeretaapian
seolah kembali dimonopoli oleh Negara melalui PT.
KAI (Persero). Selain itu, tidak dilakukannya
Rekomendasi
Diubah,

Instansi Terkait
Kemenerian
Perhubungan

Ketentuan

Pasal 92 ayat (2)

No.

2
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Analisis
privatisasi juga tampak pada Anggaran Dasar PT.
KAI (Persero) dan Laporan Tahunan PT. KAI
(Persero) yang menunjukkan kepemilikan Negara
didalamnya masih 100%. Tidak hanya itu, hingga
saat inipun tidak ada pelaku usaha lain selain PT.
KAI
(Persero)
yang
menyelenggarakan
perkeretaapian umum di Indonesia.
Pasca dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2007, selain
berdampak pada tercabutnya kewenangan
monopoli BUMN Badan Penyelenggara, yakni PT.
KAI
(Persero)
dalam
menyelenggarakan
perkeretaapian, juga berdampak pada terbukanya
peluang bagi pelaku usaha lain untuk
menyelenggarakan
perkeretaapian.
Hal
ini
membuka fair competition dalam sektor
perkeretaapian yang selama ini tertutup
dimonopoli oleh Negara. Selain itu, UU 23 Tahun
2007 ini juga memberikan kewenangan kepada
BUMN badan penyelenggara, untuk mandiri dan
tidak bergantung kepada negara, mulai dari
bekerjasama dengan swasta, hingga membagi
kepemilikan kepada swasta untuk bersama-sama
didalam
satu
tubuh
menyelenggarakan
perkeretaapian.
Dalam Pasal 92 ayat (2) dinyatakan bahwa
Diubah,

Rekomendasi

Kementerian

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Meskipun dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perusahaan
Umum (Perum) Kereta Api ini disebutkan dalam

Analisis
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mendapat izin dari pemilik prasarana
perkeretaapian. Tidak ada dasar hukum yang
menyatakan secara langsung bahwa pemilik
prasarana perkeretaapian adalah Kementerian
Perhubungan namun dapat diinterpretasikan dari
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan
(Perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta
Api yang merupakan dasar hukum Peralihan bentuk
Perusahaan Jawatan Kereta Api yang didirikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 1971 menjadi Perusahaan Umum (Perum)
seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890)
tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi
Undang-Undang.

Rekomendasi

Instansi Terkait
Perhubungan

No.

Ketentuan
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Analisis
Pasal 2 ayat (2) bahwa “Dengan dialihkannya
bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api
menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan
(PERJAN) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat
pendirian PERUM tersebut dengan ketentuan
segala hak dan kewajiban, kekayaan dan termasuk
seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN)
Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya
beralih kepada PERUM yang bersangkutan”.
Sehingga bila dibaca secara terpisah maka seluruh
kekayaan PERJAN Kereta Api dulunya beralih
kepada PERUM Kereta Api namun terdapat
pengecualian yang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat
(2) bahwa “Besarnya modal Perusahaan adalah
sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang
telah tertanam di dalam Perusahaan Jawatan
(PERJAN) Kereta Api pada saat dialihkan kecuali
prasarana pokok berupa jalan kereta api,
perlintasan, jembatan, terowongan, perangkat
persinyalan dan telekomunikasi, instalasi sentral
listrik beserta aliran atas, dan tanah di mana
bangunan tersebut terletak serta tanah daerah
milik dan manfaat jalan kereta api”.

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Oleh karena itu izin dari pemilik prasarana
perkeretaapian dalam Pasal 92 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian dianggap izin dari Kementerian
Perhubungan. Selain memberikan izin Kementerian
Perhubungan juga berwenang akan Pembangunan,
pengoperasian, perawatan, dan keselamatan
perpotongan antara jalur kereta api dan jalan (ayat

Analisis
Sehingga bisa diartikan bahwa sepanjang prasarana
pokok berupa jalan kereta api, perlintasan,
jembatan, terowongan, perangkat persinyalan dan
telekomunikasi, instalasi sentral listrik beserta aliran
atas, dan tanah di mana bangunan tersebut terletak
serta tanah daerah milik dan manfaat jalan kereta
api itu tidak beralih kepada PERUM Kereta Api
sehingga prasarana perkeretaapian tersebut tetap
menjadi milik Kementerian Perhubungan seperti
yang dapat disimpulkan dari Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 tentang
Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara
Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN)
yaitu ”Kedudukan Perusahaan Jawatan (PERJAN)
tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini ada
di dalam lingkungan Departemen Perhubungan”

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 186 ayat
(1)

No.

3
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Analisis
(3) yang menjadi kontraproduktif dengan Pasal 94
ayat (2) bahwa Penutupan perlintasan sebidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam
implementasinya perlintasan sebidang seringkali
dibuat memotong jalur kereta api untuk
mempermudah kendaraan namun disisi lain
keselamatan pengendara kendaraan bermotor yang
melalui perlintasan sebidang dipertaruhkan apalagi
bila perlintasan sebidang tersebut tidak memiliki
rambu-rambu dan palang pintu yang akan tertutup
bila ada kereta api yang lewat di perlintasan
sebidang tersebut. Kementerian Perhubungan
selaku pemberi izin tidak berwenang untuk
menutup perlintasan sebidang yang dianggap
membahayakan karena kewenangan ini diberikan
kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai
Pasal 94 ayat (2) sedangkan dalam Pembagian
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan UU No.
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak
diatur mengenai perlintasan sebidang sehingga
Pasal 94 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian ini tidak dapat dieksekusi.
Penyidikan perkeretaapian diatur dalam UndangUndang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,
Diubah,

Rekomendasi

Kementerian
Perhubungan

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
dimana pada bab XVI pasal 186 ayat 1 disebutkan
bahwa ”Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
bidang perkeretaapian dapat diberi kewenangan
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam
Undang-Undang ini.”
Selanjutnya:
Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri
Sipil berkoordinasi bersama dengan pihak
Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik
pembantu, sebagaimana disebutkan pada Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, bahwa ”Penyidik adalah pejabat polisi
negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”
maka berdasarkan peraturan tersebut telah jelas
bahwasannya hanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil
dan Kepolisian Republik Indonesia yang telah
terakreditasi dan diakui dengan sertifikat legal yang
dapat melakukan penyidikan terhadap kejadian
atau kecelakaan pada perkeretaapian.
Tetapi di tingkat implementasi ternyata PPNS tidak

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
melakukan penyidikan sebagaimana tersebut diatas
apabila menyangkut kasus yang melibatkan orang.
PPNS hanya bekerja sebagai penyidik ketika terjadi
kecelakaan kereta dengan kereta. Jadi perlu
penjelasan atau penegasan terkait hal tersebut
(Revisi Pasal 186).
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60. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 1 angka 1
Ketentuan dalam UU ini berlaku bagi penanaman
Pasal 2
modal di semua sektor di wilayah negara RI,
sementara di penjelasan Pasal 2 ini menyebutkan
bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal di
semua sektor di wilayah negara RI adalah
penanaman modal langsung dan tidak termasuk
penanaman modal tidak langsung atau portofolio,
artinya UUPM ini hanya mengatur penanaman
modal langsung saja. Ini inkonsisten dengan definisi
dari penanaman modal di Pasal 1 angka (1) UUPM.

No.

Dengan
memperjelas
konsepsi
penanaman modal,
apakah
yang
dimaksud
adalah
penanaman modal
langsung saja, atau
termasuk
penanaman modal
tidak langsung atau
portofolio. Agar ada
konsistensi antara

Rekomendasi
Diubah,

Rekomendasi

Instansi Terkait
- Kementerian
Keuangan/Bad
an Koordinasi
Penanaman
Modal
- Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 3 ayat 1
huruf d

No.

2
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Disebutkan bahwa penanaman modal berdasarkan
asas perlakuan yang sama dan tidak mebedakan
asal negara. Hal ini berarti mengisyaratkan adanya
perlakuan yang sama terhadap penanam modal
asing dan penanam modal dalam negeri.
Seharusnya penegasan perlakuan yang sama hanya
berlaku untuk penanam modal dalam negeri, agar
penanam modal dalam negeri mendapat prioritas
yang utama. Perlakuan yang sama terhadap
penanam modal asing dan penanam modal dalam
negeri membuka peluang besar bagi investor untuk
memperoleh kesempatan berinvestas di segala
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.

Analisis

Rekomendasi
pasal 1 angka 1
dengan pasal 2
Diubah,
Dengan
memperjelas
pemahaman
mengenai
asas
perlakuan
yang
sama dan tidak
mebedakan
asal
negara,
sehingga
tidak
dimaknai
sebagai
adanya
perlakuan
yang
sama
terhadap
penanam
modal
asing dan penanam
modal
dalam
negeri,
tetapi
sebagai perlakuan
yang
sama
terhadap
semua
negara
asing,
dengan
tetap
memberikan
- Kementerian
Keuangan/Bad
an Koordinasi
Penanaman
Modal
- Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 8 ayat 1

Pasal 10 ayat 1

No.

3

4
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Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi
kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan
tenaga kerja warga negara Indonesia. (2)

Penanam modal dapat mengalihkan aset yang
dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh
penanam modal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Hal ini akan
memunculkan ketidakpastian bagi tenaga kerja
karena
sewaktu-waktu
perusahaan
dapat
melakukan pengalihan asset dengan cara menutup
perusahaan, merelokasi usaha dan penanaman
modalnya yang berakibat pada pemutusan
hubungan kerja secara besar-besaran. Padahal hak
atas pekerjaan adalah hak warga negara yang wajib
dipenuhi oleh Negara.

Analisis

Rekomendasi
proteksi terhadap
penanam
modal
dalam negeri
Diubah,
Dengan
memperjelas
mekanisme
dan
ketentuan
mengalihkan aset
Penanam
modal
yang
dimilikinya
kepada pihak yang
diinginkan
oleh
penanam
modal
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan
agar
tidak memunculkan
ketidakpastian bagi
tenaga kerja.
Diubah,
Dengan
mempertegas
- Kementerian
Keuangan/Bad
an Koordinasi

- Kementerian
Keuangan/Bad
an Koordinasi
Penanaman
Modal
- Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 22 ayat (1)

No.

5
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Analisis
Perusahaan
penanaman
modal
berhak
menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk
jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)
Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan
kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia
melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan
penanaman modal yang mempekerjakan tenaga
kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan
dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja
warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam pasal
tersebut tidak disebutkan dengan jelas mengenai
sanksi terhadap perusahaan penanaman modal bila
tidak melakukan sebagaimana yang diamanatkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
Jika syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi
secara benar dan ditegakkan secara tegas maka
perlu diantisipasi adanya persepsi masyarakat
bahwa perpanjangan sekaligus di muka ini dapat
mengurangi prinsip penguasaan oleh negara seperti
yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945, sehingga hal tersebut dapat
mengakibatkan terbatasnya kewenangan negara
Diubah,
Dengan
mempertegas
penegakan hukum
atas terlanggarnya
syarat-syarat yang
harus
dipenuhi
untuk memperoleh

Rekomendasi
penegakan hukum
dengan
memberikan sanksi
terhadap
perusahaan
penanaman modal
bila
tidak
mengutamakan
tenaga kerja warga
negara Indonesia.

- Kementerian
Keuangan/Bad
an Koordinasi
Penanaman
Modal
- Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait
Penanaman
Modal
- Kementerian
Hukum dan
HAM

Ketentuan

Analisis
untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan.
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61. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Pasal 2
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

No.

Rekomendasi
Ubah

Rekomendasi
kemudahan
pelayanan perizinan
dan perpanjangan
di muka, agar tidak
muncul
persepsi
masyarakat
yang
menganggap bahwa
perpanjangan
sekaligus di muka
ini
dapat
mengurangi prinsip
penguasaan
oleh
negara seperti yang
tercantum dalam
Pasal 33 ayat (3)
UUD NRI Tahun
1945

Instansi Terkait
- Kementerian
Agraria dan
Tata Ruang/BPN
- Kementerian

Instansi Terkait

Pasal 3

Pasal 7 ayat 3

Pasal 10 ayat (7)

3.

4.

Ketentuan

2.

No.
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Analisis
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum
dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau
bab.
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
Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) 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.
Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat
memenuhi standar pelayanan minimal bidang
penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah
penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang--undangan
Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak
Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Agraria dan
Tata Ruang/BPN
- Kementerian
Hukum dan
HAM

- Kementerian
Agraria dan
Tata Ruang/BPN
- Kementerian
Hukum dan
HAM
- Kementerian
Agraria dan
Tata Ruang/BPN

Instansi Terkait
Hukum dan
HAM

Ketentuan

Pasal 11 ayat 6

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

Pasal 29

No.

5.

6.

7.
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Analisis
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.
(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang
Perlu upaya untuk
mengefektifkan UU
aturan ini
khususnya dalam
penilaian legalitas
pertanahan di
daerah
Perlu adanya
pengawasan dan

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Agraria dan

- Kementerian
Agraria dan
Tata Ruang/BPN
- Pemerintah
Daerah

- Kementerian
Agraria dan
Tata Ruang/BPN
- Pemerintah
Daerah

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 48 ayat (1)
huruf d

No.

8.
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Dari ketentuan diatas, terkait dengan perizinan, UU
Penataan
Ruang
mengamanatkan
untuk
memerhatikan budaya lokal dan kearifan lokal
masyarakat, namun belum ada ketentuan yang
mengatur secara jelas bahwa pembangunan/ izin
pembangunan
tak
bisa
dihentikan
jika
bertentangan dengan kearifan lokal dan budaya
masyarakat.
(4) Adakalanya kewenangan yang dimiliki dan
diterapkan oleh pemerintah daerah dalam
mengeluarkan
kebijakan
terkadang

Analisis
terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau
privat.
(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota
paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas
wilayah kota.
(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada
wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh)
persen dari luas wilayah kota.
Pasal 48 ayat (1) huruf d
Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan
untuk:
a…..;
d, pelestarian warisan budaya lokal
Dibuat Aturannya

Rekomendasi
solusi bagaimana
jika proporsi 30%
untuk Ruang
Terbuka Hijau dan
20% untuk Ruang
Terbuka Hijau Privat
tidak tercapai
- Kementerian
Agraria dan
Tata Ruang/BPN
-

Instansi Terkait
Tata Ruang/BPN
- Kementerian
Dalam Negeri
- Pemerintah
Daerah

Pasal 57

Pasal 61, 62 dan

10.

Ketentuan

9.

No.
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Analisis
berbenturan dengan adat istiadat masyarakat
setempat.
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-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
Ubah

Ubah

Rekomendasi

1.Kementerian

1.Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang/BPN
2. Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Terkait

Ketentuan
63, 64

-

No.

11.
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Analisis
sanksi.
Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa
substansi yang berupa sanksi administratif atau
sanksi keperdataan atas pelanggaran norma
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan
norma yang memberikan sanksi administratif atau
sanksi keperdataan. Kemudian jika norma yang
memberikan sanksi administratif atau keperdataan
lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau
sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam
pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan
demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang
sekaligus memuat sanki pidana, sanksi perdata, dan
sanki administratif dalam satu bab.Oleh karena itu
Pasal 61, 62 dan 64 seharusnya disusun dalam satu
pasal
- Kawasan pertambangan tidak diperintahkan
untuk diatur ddalam 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. 4/2009 tentang
Mewajibkan
kawasan tambang
atar masuk dalam
RTRW daerah,
dituangkan dalam
perubahan UU
Minerba.

Rekomendasi

Instansi Terkait
Agraria dan Tata
Ruang/BPN
2. Kementerian
Hukum dan HAM

Ketentuan

Analisis
Minerba tidak mengatur bahwa pertambangan
merupakan bagian integral dari penataan ruang.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2
UU Penataan Ruang disebutkan bahwa tata
ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang, artinya penataan ruang membutuhkan
penanganan yang komprehensif, termasuk
wilayah pertambangan.

Rekomendasi

Instansi Terkait

1.

-

Politik hukum UU;
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Materi pengaturan yang terkait penataan ruang
pesisir dan pulau-pulau kecil hendaknya diatur
secara integral ke dalam UU No. 26 Tahun 2007
tentang penataan ruang, karena pada hakekatnya
ruang pesisir dan pulau-pulau kecil adalah juga
daratan, karena di bawahnya masih terdapat
dasar/ tanah yang dapat diukur. Sehingga, materi
pengaturan UU No. 27 Tahun 2007 hanya
terbatas yang berkenaan dengan pengeloalaan
WP3K, dengan memperhatikan penataan
ruangnya. Jika ruang wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dikecualikan dari UU No. 26 Tahun

UU ini sebaiknya dire√isi
dengan
hanya
memfokuskan diri pada pengelolaan,
tanpa
mengatur perencanaan dan
pengendalian
penataan ruangnya.

Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
Kementerian
ATR/BPN,
Kementerian
Perdagangan

62. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wlayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait

No.

No.

Ketentuan

-
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2007 akan berpotensi terjadi konflik kewenangan
antara
Kement
ATR/BPN
dan
Kement
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ditinjau dari politik hukum (arah pengaturan) dari
UU ini, seperti yang diuraikan pada Penjelasan
Umum UU No. 27 Tahun 2007, bahwa UU ini
ingin mengatur pemanfaatan atau pengelolaan
WP3K yang tidak hanya berorientasi pada
eksploitasi, akan tetapi juga memperhatikan
kelestarian sumber daya, kesadaran nilai strategi
WP3K secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis
pemberdayaan masyarakat local, terintegrasi
dengan pembangunan daerah. Disebutkann pula
bahwa Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil yang akan dimuat
difokuskan pada norma hukum yang belum diatur
dalam sistem peraturan perundang-undangan
yang ada atau bersifat lebih spesifik dari
pengaturan umum yang telah diundangkan.
Sedangkan UU 1 Tahun 2014 tentang Perubahan
UU 27 Tahun 2007, merupapkan penyempurnaan
dari makna penguasaan Negara terhadap sumber
daya WP3K yang semula diatur dengan HP-3
menjadi Ijin.

Analisis

Rekomendasi

Instansi Terkait

2.

No.

Pasal 3

Ketentuan
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- Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 9 UU
27/2007 menyebutkan bahwa RZWP3K
merupakan bagian dari tata ruang wilayah,
namun terjadi penafsiran yang bervariasi, ada
yang menganggap RZWP3K diatur dengan perda
tersendiri, ada pula yang menganggap
terintegrasi dengan Perda RTRW.
- Oleh karenanya, seharusnya UU PWP3K tidak
mengatur
masalah
perencanaan
dan
pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi
ranah UU 26/2007, melainkan hanya mengatur
masalah pengelolaan yang harus memperhatikan
kelestarian
ekosistem,
nilai
strategis,
berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat
local.
- Oleh karenanya, UU ini sebaiknya dire√isi dengan
hanya memfokuskan diri pada pengelolaan, tanpa
mengatur perencanaan dan pengendalian
penafaatan ruang nya.
Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang
mencerminkan asas, maksud dan tujuan
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan

Analisis

Ubah

Rekomendasi

-

Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Instansi Terkait

Pasal 4

Pasal 7
Pasal 9 ayat (4)

4.

Ketentuan

3.

No.
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tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
Tujuan UU pada dasarnya telah tercermin dalam
konsiderans menimbang dan lebih rincci tercantum
dalam dalam penjelasan umum pada lampiran
undang-undang. dan lebih rinci lagi terdapat dalam
naskah akademiknya. Jika ketetentuan mengenai
tujuan ini dibtuhkan dalam suaut peraturan
perundang-undangan maka dirumuskan dalam
salah satu butir pasal tentang ketentuan umum. Hal
ini sbgmn dimaksud dalam petunjuk no. 98 huruf c,
Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang-Undangan
Pada Pasal 7, ketentuan mengenai perencanaan
pengelolaan WP3K yang cukup terperinci
mencerminkan asas keberlanjutan, dengan
indicator kewajiban perencanaan pengelolaan
didasarkan prinsip kehatihatian.
Catatan:
Namun pada ayat (2) (3) (4) (5), berpotensi konflik
karena tidak harmonis dengan UU23/2014 tentang
Pemerintah Daerah, khususnya pada Lampiran UU
23/2014
mengenai
pembagian
urusan
pemerintahan konkuren sub bidang kelautan,
pesisir dan pulau-pulau kecil (huruf Kementerian

Analisis
-

Ubah
Cttn:
a. Dalam hal tata
ruang
laut nasional
seyogyanya
diintegrasikan
ke
dalam
rencana
tata
ruang wilayah
nasional yang
juga mencakup

Ubah

Rekomendasi

Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian
ATR/BPN

Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
ruang
udara,
ruang laut, dan
ruang
dalam
bumi.
b. Sementara itu,
untuk Rencana
Zonasi
antarwilayah
seyogyanya
diatur
sesuai
kewenangan
masing-masing,
untuk
jarak
sampai dengan
12 mil diatur
dengan
RZWP3K
Provinsi,
sementara
untuk yang di
atas 12 mil
diatur dengan
RZ
kawasan
laut.

LHK no. 1) , pada lampiran ini tidak memberikan
tugas perencanaan WP3K kepada Pemerintah
Daerah. Untuk itu, pasal 7 ayat (2) (3) (4) dan (5)
perlu dilakukan revisi, jika memang perencanaan
WP3K oleh Pemerintah Daerah masih dibutuhkan.
TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Keseimbangan,
keserasian dan keselarasan
INDIKATOR: Mengedepankjan prinsip kehati-hatian
- UU Nomor 32 Tahun 2014 menggarisbawahi
bahwa perencanaan ruang laut merupakan
bagian dari konteks pengelolaan ruang laut.
Lebih lanjut, dalam Pasal 43 UU Nomor 32
Tahun 2014 dinyatakan bahwa Perencanaan
ruang
Laut
meliputi:
a. perencanaan tata ruang Laut nasional;
b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan
pulau-pulau
kecil;
dan
c. perencanaan zonasi kawasan Laut.
- Perencanaan tata ruang laut nasional akan
mengarah kepada suatu rencana tata ruang laut
nasional. Sementara dalam UU Nomor 26
Tahun 2007 rencana tata ruang wilayah
nasional juga meliputi wilayah darat, laut,
udara, dan dalam bumi.
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Rekomendasi

Analisis

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

-

-
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Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil akan menghasilkan suatu rencana
zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
(RZWP3K), dimana RZWP3K tersebut diatur
lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, di mana dalam hal ini
diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dalam
rangka pengelolaan WP3K.
Perencanaan zonasi kawasan laut merupakan
perencanaan untuk menghasilkan rencana
zonasi kawasan strategis nasional, rencana
zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan
rencana zonasi kawasan antar wilayah, di mana
untuk memberikan arahan pemanfaatan ruang
di KSN, KSNT, dan kawasan antarwilayah.
Permasalahan yang muncul kemudian adalah
adanya banyak irisan antara rencana zonasi
kawasan laut dengan RZWP3K. Mengingat tidak
dikenal hirarki antara rencana zonasi kawasan
laut dengan RZWP3K, kecuali terkait
kewenangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah provinsi. Hal tersebut berpotensi
menimbulkan konflik antara pemerintah pusat
dengan pemerintah provinsi.

Analisis

Rekomendasi

Instansi Terkait

Pasal 48

Pasal 71 - pasal
72

6.

Ketentuan

5.

No.
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Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan dapat bekerja sama dengan berbagai
pihak, termasuk pihak asing. Namun tidak mengatur
pembatasan keikutsertaan asing dalam pemberian
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di WP3K.
Maka perlu ditambahakan mengenai pembatasan
keikutsertaan asing tsb, berupa persyaratan dan
perijinan.
TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Kebangsaan
INDIKATOR: Tidak ditemukannya ketentuan yang
dapat
menyebabkan
tidak
terbatasnya
keikutsertaan pihak asing
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

Analisis

Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Instansi Terkait

Ketentuan

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.”

Analisis

1.

Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (2)
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Menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun
2007, disebutkan bahwa: (1) Sumber daya energi
fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber
energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (2)
Sumber daya energi baru dan sumber daya energi
terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) tersebut dapat dimaknai
bahwa energi baru dan sumber daya energi
terbarukan tidak dikuasai oleh negara, namun hanya
“d
diatur”. Namun demikian apakah makna “diatur”
yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut.
Apakah makna “diatur” tersebut merupakan bagian
dari makna “dikuasai oleh negara” atau sama
dengan
makna
“dikuasai
oleh
negara”,

63. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
No.
Ketentuan
Analisis

No.

Ubah

Rekom
mendasi

Rekomendasi

Kementerian
ESDM,
Dewan
Energi Nasional,
PT. PLN (Persero)

Instansi Terkait

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 22 ayat (1)

No.

2.

Dibuat PP dan/atau

sebagaimana
tafsir
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana diputuskan dalam Putusan MK Nomor
111/PUU-XIII/2015 tentang uji materiil UU Nomor
30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
menggarisbawahi bahwa listrik menguasai hajat
hidup
orang
banyak
sehingga
dalam
pengelolaannya harus dilakukan oleh pemerintah
dan/atau BUMN?
Oleh karena itu ketentuan Pasal 4 ayat (2) agar
dapat harmonis dengan tafsir MK atas Hak dikuasai
negara, maka sebaiknya ketentuan untuk energi
baru terbarukan bukan “diatur” namun “dikuasai
oleh negara”, karena makna “dikuasai oleh negara”
sudah terdapat elemen “diatur”.
Perlu dirumuskan definisi atau penjelasan terkait
makna “diatur” sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2). Hal ini penting karena kepastian
berusaha di sektor energi baru terbarukan. Selain
itu ke depannya pengaturan terhadap EBT perlu
dipertimbangkan pula bahwa teknologi EBT terus
berkembang, sehingga ke depannya mungkin saja
tenaga surya bisa dimiliki dan diproduksi sendiri
oleh individu.
Belum terdapat Peraturan Pemerintah dan/atau
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Rekom
mendasi

Analisis

Kementerian

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 22 ayat (2)

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 30

No.

3.

4.

5.

6.
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Perda

Peraturan Daerah yang mengatur kemudahan atau
insentif yang diberikan dari Pemerintah atau
Pemerintah Daerah kepada badan usaha, badan
usaha tetap dan perseorangan untuk penyediaan
energi dari sumber energi baru dan sumber energi
terbarukan.
Belum terdapat Peraturan Pemerintah dan/atau
Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan dan
pemanfaatan energi oleh Pemerintah dan/atau
Pemda
Belum terdapat Peraturan Pemerintah yang
mengatur klasifikasi jasa energi
Belum terdapat Peraturan Pemerintah yang
mengatur kewajiban pengusahaan energi oleh
badan usaha.
Belum terdapat Peraturan Pemerintah yang
mengatur pendanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan tentang energi baru dan energi
terbarukan
Dibuat PP

Dibuat PP

Dibuat PP

Dibuat PP dan/atau
Perda

Rekom
mendasi

Analisis

Kementerian
ESDM

Kementerian
ESDM,
Pemerintah
Daerah
Kementerian
ESDM
Kementerian
ESDM

ESDM,
Pemerintah
Daerah

Instansi Terkait
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64. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 1 angka 1
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dalam
pendefinisian perseroan terbatas ditetapkan
bahwa, perseroan terbatas merupakan badan
hukum yang merupakan ”persekutuan modal” yang
didirikan berdasarkan ”perjanjian.
Dalam praktek pembuatan akta pendirian
perseroan terbatas dihadapan Notaris, bentuk akta
pendirian perseroan terbatas dibuat dalam bentuk
”akta partij/akta pihak” yang berisi ”pernyataan
deklarasi pendirian” perseroan terbatas, hal ini
dapat terlihat pada kalimat yang terdapat dalam
”acuan” standar draft akta pendirian dan anggaran
dasar perseroan terbatas dengan kalimat: ”para
penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak
mengurangi ijin dari pihak yang berwenang telah
sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan
anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta
ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
Anggaran Dasar) sebagai berikut:”. Dalam akta
pendirian perseroan terbatas yang dibuat
Rekomendasi
Diubah,
Dengan
memperjelas
bahwa Perseroan
Terbatas
bukan
merupakan badan
hukum
yang
merupakan
”persekutuan
modal”
yang
didirikan
berdasarkan
”perjanjian”.

Instansi Terkait
Kementerian
Hukum dan
HAM

No.

Ketentuan
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Analisis
dihadapan Notaris tidak mencerminkan pendirian
perseroan terbatas didasarkan pada sebuah
perjanjian dan tidak juga tercermin adanya
persekutuan modal.
Oleh karena itu dalam rangka rencana
revisi/perubahan UU 40/2007, perlu dilakukan
peninjauan ulang terhadap ”prinsip dan dasar”
pendirian perseroan terbatas yang di dalam
ketentuan UU 40/2007 menggunakan prinsip dan
dasar ”perseroan terbatas merupakan persekutuan
modal yang didirikan berdasarkan perjanjian”,
sebab dalam praktek dan kenyataannya pendirian
perseroan terbatas merupakan:
a. pemisahan harta kekayaan pribadi/orang atau
badan hukum yang dilakukan dalam rangka
investasi/penanaman modal untuk memperoleh
keuntungan dengan menjalankan suatu kegiatan
usaha;
b. pernyataan deklarasi dari para pendiri perseroan
yang bersama-sama mendeklasikan pendirian
perseroan terbatas dengan membuat akta
pendirian perseroan terbatas dihadapan Notaris
yang memuat anggaran dasar yang merupakan
aturan hukum dalam mengelola, menjalankan dan
mengatur segala hal dalam perseroan terbatas yang

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 1 angka
11, Pasal 125
ayat (3), dan
Penjelasan Pasal
34 ayat (2.c)

No.

2
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“Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya
disebut Pengendali, adalah Pihak yang baik
langsung maupun tidak langsung:
memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50%
(lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak
suara yang telah disetor penuh; atau
mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik
langsung maupun tidak langsung, dengan cara

Batasan pengertian “Pengendalian” yang diatur
dalam UUPT dapat menggunakan definisi yang
telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.9/POJK.04/2018, yang mengatur
bahwa:

Analisis
didirikan dan dalam menjalankan kegiatan usaha.
Istilah “pengendalian” digunakan secara berulang
dalam beberapa pasal dalam UUPT dan peraturanperaturan pelaksanaan UUPT, sehingga batasan
pengertian yang tegas dan jelas atas istilah
“pengendalian” perlu diatur dalam Pasal 1 UUPT
agar tidak terjadi multi tafsir dalam pelaksanaan
ketentuan-ketentuan yang menggunakan istilah
tersebut. (Lihat Petunjuk No.102 Lampiran II
Undang-undang No.12 tahun 2011)

Instansi Terkait

Pengubahan Pasal 1 - Otoritas
Jasa
dengan menambah
Keuangan
definisi
- Kementerian
“Pengendalian”
Hukum
dan
HAM
- Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
- Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian

Rekomendasi

Ketentuan

Pasal 1, Pasal 34
ayat (2), Pasal
97 ayat (5.c),
Pasal 99 ayat
(1.b) dan 104
ayat (4.c), Pasal
120

No.

3

kebijakan
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Batasan pengertian atas istilah “afiliasi” diatur
secara khusus hanya pada bagian Penjelasan atas
Pasal 34 ayat (2), yaitu:
Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi”
adalah ahli yang tidak mempunyai:
a. hubungan keluarga karena perkawinan atau
keturunan sampai derajat kedua, baik secara
horizontal maupun vertikal dengan pegawai,

Batasan kepemilikan saham (threshold) dalam
menentukan pengendalian dapat juga ditentukan
sebesar 25% kepemilikan saham dalam PT
sebagaimana dikenal dalam menentukan Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner) PT yang diatur dalam
Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari
Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Pasal 1 UUPT tidak mengatur definisi atau batasan
pengertian atas istilah “afiliasi” dan “benturan
kepentingan”.

Analisis
apapun
pengelolaan
dan/atau
Perusahaan Terbuka.”

Instansi Terkait

Pengubahan Pasal 1 - Otoritas
Jasa
dengan menambah
Keuangan
definisi
“Afiliasi” - Kementerian
dan
“Benturan
Hukum
dan
Kepentingan”
HAM
- Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
- Kementerian
Koordinator
Bidang

Rekomendasi

No.

Ketentuan
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Analisis
anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau
pemegang saham dari Perseroan;
b. hubungan dengan Perseroan karena adanya
kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau
Dewan Komisaris;
c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik
langsung maupun tidak langsung; dan/atau
d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua
puluh persen) atau lebih.”
Oleh karena istilah “afiliasi” juga digunakan dalam
pasal lain dalam UUPT yaitu Pasal 120 ayat (2) dan
juga pada peraturan-peraturan pelaksanaan UUPT,
definisi atas istilah afiliasi seharusnya diatur secara
khusus dalam Pasal 1 UUPT, sehingga akan berlaku
secara umum untuk seluruh ketentuan yang
mempergunakan istilah tersebut (Lihat Petunjuk
No.107 Lampiran II Undang-undang No.12 tahun
2011).
Selain
istilah
‘afiliasi”,
istilah
“benturan
kepentingan”, yang digunakan dalam beberapa
pasal di UUPT, juga perlu didefinisikan dalam Pasal
1 UUPT sehingga tidak menimbulkan multi tafsir
dalam pelaksanaannya. Contohnya dalam hal
seorang direktur PT X akan mewakili PT X dalam
pembuatan perjanjian dengan PT Y (di mana yang

Rekomendasi

Instansi Terkait
Perekonomian

4

No.

Pasal 5

Ketentuan
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Pengertian benturan kepentingan dikenal dalam
UUPM dan Peraturan Bapepam No.IX.E.1, namun
tentunya istilah benturan kepentingan dalam UUPT
(yang berlaku secara umum bagi setiap perseroan
terbatas) tidak dapat dimengerti dengan definisi
dalam UUPM yang secara khusus hanya berlaku
bagi perseroan terbuka.
Dalam mengajukan permohonan SKDP (Surat
Keterangan Domisili Perusahaan) seringkali pelaku
usaha mengalami hambatan karena alamat ataupun
lokasi yang dijadikan tempat usaha tidak masuk
kriteria zona usaha. Bagaimana dengan pelaku
usaha Online, yang tidak memerlukan tempat
khusus dalam menjalankan usahanya. Bahkan
hanya dengan Laptop, pelaku usaha online sudah

Analisis
bersangkutan juga menjabat sebagai direktur),
apakah yang bersangkutan akan serta merta
dianggap mempunyai benturan kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1.b)
hanya karena adanya rangkap jabatan tersebut,
atau apakah juga perlu dilihat ada tidaknya
perbedaan
kepentingan
ekonomis
yang
bersangkutan yang dapat merugikan salah satu atau
seluruh pihak dalam transaksi tersebut.

Ubah

Rekomendasi

Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 7 ayat 1

No.

5
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Analisis
bisa menjalankan usahanya
Perseroan Terbatas menetapkan bahwa perseroan
didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta
Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, akan
tetapi dalam Pasal 7 angka 7 terdapat ketentuan
khusus yang dapat menyimpangi ketentuan Pasal 7
ayat (1) yang memungkinkan perseroan terbatas
dapat didirikan oleh 1 orang atau oleh kurang dari 1
orang, apabila:
a. persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh
negara; atau
b. perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga
kliring dan penja-minan, lembaga penyimpanan dan
penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur
dalam UU tentang Pasar Modal.
Demikian pula ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat
(6) memberi ruang dan kemungkinan bahwa
setelah perseroan terbatas memperoleh status
badan hukum dan pemegang saham menjadi
kurang dari 2 orang, maka waktu 6 bulan terhitung
sejak keadaan tersebut pemegang saham yang
bersangkutan
wajib
mengalihkan
sebagian
sahamnya kepada orang lain atau perseroan
mengeluarkan saham baru kepada orang lain, dan
apabila jangka waktu tersebut telah dilampaui

Instansi Terkait

Diubah,
- Kementerian
Dengan
Hukum dan
memperjelas
HAM
bahwa perseroan
terbatas tidak harus
didirikan 2 orang
atau lebih karena
pengaturan
demikian
mengandung
inkonsistensi
pengaturan
yang
menyulitkan
penegakannya.

Rekomendasi

No.

Ketentuan
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Analisis
pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka
pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi
atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan
atas permohonan pihak yang berkepentingan,
pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan
tersebut.
Pasal ini mengandung inkonsistensi pengaturan
dalam hal Jumlah pendiri dan jumlah pemegang
saham dalam perseroan terbatas, harus didirikan 2
orang atau lebih dan dalam perseroan terbatas
harus terdapat 2 atau lebih pemegang saham
sehingga harus diubah.
Ketentuan ini juga menjadi persoalan dalam hal
pendirian perseroan terbatas oleh suami isteri yang
menikah dalam percampuran harta (gono gini), baik
dalam pendirian perseroan terbatas, maupun
dalam kepemilikan saham oleh pemegang saham
dalam perseroan terbatas, kewajiban jumlah
pendiri dan jumlah pemegang saham dalam
perseroan terbatas yang diatur dalam UU 40/2007
yang mewajibkan 2 orang atau lebih, apakah
merupakan ketentuan yang mengatur ”hanya”
terkait dengan subjek hukum dalam pendirian
perseroan terbatas dan kepemilikan saham oleh
pemegang saham, ataukah ada keterkaitan dengan

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 1 angka 1,
Pasal 7 ayat 7

No.

6
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Analisis
perkawinan dan harta perkawinan yang diatur
dalam UU 1/1974, hal ini tidak diatur secara tegas
dalam UU 40/2007.
Dengan persyaratan kewajiban perseroan terbatas
didirikan oleh 2 orang atau lebih dan jumlah
pemegang saham dalam perseroan terbatas harus 2
orang atau lebih, maka dalam praktek dan realita,
terjadi pendirian perseroan terbatas mengalami
kesulitan terutama terhadap kegiatan usaha yang
hanya menggunakan modal kecil atau modal UKM
dalam masyarakat, termasuk pula terjadinya
”pemanfaatan celah hukum” yang menggunakan
”figur” pendiri atau pemegang saham sebagai
”pemenuhan syarat” dalam pendirian perseroan
terbatas oleh 2 orang atau lebih pendiri dan
kepemilikan saham harus oleh 2 atau lebih
pemegang saham, dengan adanya pemegang
saham ”fiktif” atau pemegang saham ”nomenie”
dalam perseroan terbatas.
- Ada justifikasi untuk mengubah syarat pendirian
PT dari 2 (dua) orang atau lebih menjadi oleh satu
orang baik dari segi teoritik, perbandingan
hukum, dan sosiologis.
- International benchmarking: banyak negara
sudah membolehkan pendirian PT oleh satu
Ubah.
Salah
kemungkinan
pengaturan
mengenai
Tunggal:

PT

satu

Rekomendasi

Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Terkait

7

No.

Pasal 34

Ketentuan
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Jika pengumuman dilakukan sebelumnya, maka
dapat diatur pengaturan konsekuensi hukum dalam

Analisis
orang seperti Belanda, Singapura, Amerika,
Inggris. Di beberapa negara pendirian semacam
PT oleh 1 orang dimungkinkan, jika paradigma
pendirian
perseroan
yang
merupakan
persekutuan modal (i.c. dalam paradigma lama
minimal oleh 2 orang) diterima, maka yang paling
penting dan mendasar adalah hakikat
“pertanggungjawaban yang bersifat terbatas”.
Dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang
baik (Good Corporate Governance), serta
mekanisme pertanggungjwaban yang jelas maka
proyeksi kenaikan peringkat EODB seyogyanya
dapat diwujudkan.
- Di Indonesia pendirian oleh satu orang
sebenarnya sudah ada melalui pengecualianpengecualian yang terdapat baik di UU 1/95
maupun UU 40/2007.
Sebaiknya penyetoran saham dalam bentuk lain
yang berbentuk benda bergerak juga diumumkan
dalam surat kabar dan sebaiknya dilakukan sebelum
pendirian PT dilakukan atau dalam hal PT sudah
berdiri, sebelum RUPS dilaksanakan.
Ubah

Rekomendasi
Tidak
mengubah
Ketentuan Pasal 1
angka 1, namun
menambahkan
pengecualian pada
Pasal 7 ayat (7),
yaitu PT tunggal
dapat didirikan oleh
Usaha Mikro.

- Kementerian
Hukum
dan
HAM
- Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
- Kementerian

Instansi Terkait

8

No.

͒

Pasal 35

Ketentuan

Analisis
tersebut
tidak

dilakukan
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Potensi disharmoni dengan ketentuan PP No. 15
Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan
Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai
Setoran Saham.
Pasal 5 PP 15/1999 mengatur:
Dalam Anggaran Dasar dapat ditentukan bahwa
pengeluaran saham yang dilakukan oleh perseroan
sebagai akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu,
tidak harus ditawarkan terlebih dahulu kepada
pemegang saham perseroan.
Apakah dengan tidak diaturnya hal di atas,
pengeluaran saham yang dilakukan oleh PT harus
ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang
saham PT, walaupun sudah memperoleh
persetujuan RUPS.
Pasal 6 PP 15/1999 mengatur:
Penyetoran atas saham yang dilakukan sebagai
akibat dari kompensasi bentuk tagihan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah ini, harus diumumkan dalam 2 (dua)
surat kabar harian.
Pengaturan keterbukaan pengumuman dalam 2

hal pengumuman
sebelumnya
Tetap, namun
ketentuan dalam PP
15/1999 perlu
ditinjau ulang.

Rekomendasi

Instansi Terkait
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Otoritas
Jasa
Keuangan

Pasal 43

Pasal 50 ayat
(2), (3) dan (4)

10

Ketentuan

9

No.
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“c. ditujukan kepada pemegang waran atau efek
lain yang dapat dilaksanakan menjadi saham,
yang telah dikeluarkan dengan persetujuan
RUPS;”
a. Analisis Dimensi (3) Kejelasan Rumusan, yaitu:
1. Ketentuan ini tidak mengatur sanksi yang
jelas terhadap Direksi yang tidak
mengadakan daftar khusus (termasuk
daftar pemegang saham).
2. Sebaiknya ketentuan Pasal ini memuat
sanksi bagi Direksi PT yang tidak
mengadakan daftar khusus (termasuk
daftar pemegang saham), misalnya Direksi

Usulan perubahan dengan menambahkan huruf (c)
pada ayat (3) yaitu sebagai berikut:

Analisis
surat kabar ini tidak diatur dalam UUPT dan PP ini
pada dasarnya dikeluarkan sebelum UUPT disahkan.
Apakah dengan demikian pengumuman koran
sebagaimana diatur dalam PP 15/1999 tetap harus
dilakukan walaupun hal ini tidak diwajibkan dalam
UUPT yang berlaku saat ini.
Ayat (3) sebaiknya mencakup juga waran yang
diterbitkan PT berdasarkan keputusan RUPS.

Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

-

-

Otoritas Jasa
Keuangan
Kementerian
Hukum dan
HAM

Otoritas Jasa
Keuangan
Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait
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Ketentuan

c.

b.
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Analisis
bertanggung secara tanggung renteng dan
secara pribadi atas setiap transaksi saham
PT atau transaksi PT lainnya yang
mengandung benturan kepentingan jika PT
tidak mengadakan daftar pemegang saham
dan/atau daftar khusus.
Analisis Dimensi (4) Penilaian Kesesuaian
Norma, yaitu :
Ketentuan keterbukaan informasi dalam Daftar
Khusus ini pada dasarnya dimaksudkan untuk
memastikan pemegang saham minoritas
apabila Direksi PT melakukan transaksi yang
mengandung benturan kepentingan (self
dealing) baik yang bersifat langsung atau tidak
langsung, contohnya Direksi PT melakukan
transaksi dengan PT lain yang pemegang
sahamnya adalah anaknya. Perlu dicatat bahwa
berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UUPT,
yang dimaksud dengan keluarganya adalah istri
atau suami dan anak-anaknya.
Analisis Dimensi (5) Penilaian Efektivitas
Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan,
yaitu :
Dalam kenyataan, terdapat banyak Direksi PT
tidak mengadakan dan menyimpan daftar

Rekomendasi

Instansi Terkait

11

No.

Pasal 61

Ketentuan
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Analisis
pemegang saham maupun daftar khusus. Hal
ini dikarenakan:
1. Sanksi tehadap Direksi yang tidak
mengadakan daftar pemegang saham dan
daftar khusus tidak jelas.
2. Tidak adanya ketentuan yang mengatur
secara jelas mengenai lembaga mana yang
memiliki kewenangan pengawasan dan
penegakan hukum terhadap PT Tertutup
serta sanksi tehadap Direksi yang tidak
mengadakan daftar pemegang saham dan
daftar khusus tidak jelas.
Analisis Dimensi (5) Penilaian Efektivitas
Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu
:
1. Dalam muatan materinya perlu ditambahkan
pasal/ ayat atau ketentuan mengenai akses
data sebagai bukti dokumen guna pengajuan
gugatannya, karena tidak mudah membuktikan
tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil
dan tanpa alasan wajar secara materil, terlebih
bila terjadi transaksi benturan kepentingan
2. Perlu ketentuan mengenai hal yang sama
seperti dalam Pasal 138 ayat 1 guna
mendukung efektifitas Pasal 61 terkait hak
Ubah

Rekomendasi

-

-

-

Otoritas Jasa
Keuangan
Kementerian
Hukum dan
HAM
Mahkamah
Agung
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No.

Pasal 62

Ketentuan
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Analisis
pengajuan gugatan, dimana pemegang saham
dapat diberikan akses untuk mendapatkan data
atau keterangan dari Perseroan.
Pasal 138 ayat (1)
Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan
dengan tujuan untuk mendapatkan data atau
keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
a.Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum
yang merugikan pemegang saham atau pihak
ketiga; atau
b.anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan
perbuatan melawan hukum yang merugikan
Perseroan atau pemegang saham atau pihak
ketiga.
Permasalahannya Pasal 138 ayat (2) dan (3) huruf
(a) mengatur bahwa pemeriksaan tersebut baru
dapat dilakukan melalui proses permohonan
kepada Pengadilan oleh pemegang saham mewakili
paling sedikit 1/10 dari seluruh saham.
Pemeriksaan dibutuhkan untuk mendapatkan data
dan keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa
perseroan melakukan perbuatan melawan hukum
yang mengakibatkan kerugian pemegang saham.
dikaitkan dengan pasal 100 ayat 3
Pengaturan dengan menggunakan frasa “Perseroan
Ubah

Rekomendasi

-

Otoritas Jasa

Instansi Terkait

Pasal 63

Pasal 64

14

Ketentuan

13

No.
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Ketentuan ini dalam tidak efektif pelaksanaannya,
dimana dalam praktek banyak PT tidak memiliki
Rencana Kerja Tahunan. Hal ini dikarenakan:
1. Tidak terdapat mekanisme pengawasannya.
2. Tidak jelas konsekuensinya secara hukum.
Pengaturan tidak mewajibkan rencana kerja
tahunan disetujui oleh RUPS. Sebaiknya rencana

Perlu diatur mekanisme penentuan harga yang
wajar, yaitu berdasarkan hasil penilaian dari penilai
independen.
Rumusan Pasal 63 sebaiknya menentukan kapan
paling lambat rencana kerja tahunan disusun oleh
Direksi.

Analisis
wajib mengusahakan” perlu dipertegas, yaitu
apakah Perseroan cukup menunjukkan adanya
usaha untuk mencari pihak ketiga atau Perseroan
wajib memastikan adanya pihak ketiga tersebut.
Jika ketentuan diubah menjadi kewajiban untuk
memastikan adanya pihak ketiga tersebut, maka
kewajiban tersebut perlu disertai dengan adanya
batas waktu pelaksanaan pembelian saham oleh
pihak ketiga tersebut.

Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

-

Otoritas Jasa
Keuangan

Otoritas Jasa
Keuangan
Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait
Keuangan
- Kementerian
Hukum dan
HAM

Pasal 65

Pasal 66

16

Ketentuan

15

No.
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Tidak efektif karena dalam praktek tidak terdapat
pengawasan terhadap pengaturan ini dan tidak
terdapat konsekuensi hukum terhadap Direksi yang
tidak mengajukan rencana kerja tahunan.
Potensi disharmoni terjadi dalam konteks:
- Penyampaian laporan keuangan sebagaimana
diatur dalam PP No. 24 Tahun 1998 jo. PP No.
64 Tahun 1999 tentang Informasi Keuangan
Tahunan Perusahaan yang dapat menimbulkan
duplikasi pelaporan, mengingat laporan

Ubah

-

-

-

-

Ketentuan ini dalam tidak efektif pelaksanaannya,
dimana dalam praktek banyak PT tidak memiliki
Rencana Kerja Tahunan. Hal ini dikarenakan:
1. Tidak terdapat mekanisme pengawasannya.
2. Tidak jelas konsekuensinya secara hukum.
Tidak jelas, dalam hal rencana kerja tahunan
tersebut tidak dimiliki beberapa tahun terakhir
secara berturut-turut. Dalam hal suatu PT tidak
memiliki rencana kerja tahunan terakhir 3 tahun
lalu, maka apakah PT tersebut harus menggunakan
rencana kerja 3 tahun lalu.
Ubah

-

Rekomendasi

Analisis
kerja tahunan PT diwajibkan disetujui oleh RUPS
dalam RUPS Tahunan.

Otoritas Jasa
Keuangan
Kementerian
Hukum dan
HAM

Otoritas Jasa
Keuangan
Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait
Kementerian
Hukum dan
HAM

No.

Ketentuan
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Rumusan Pasal 66 menyebutkan bahwa Laporan
Tahunan memuat Laporan Kegiatan Perseroan
dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan. Tentu RUPS dalam memberikan
persetujuan seharusnya memperhatikan apa yang

Analisis
keuangan tahunan disampaikan kepada
Menkumham berdasarkan UUPT dan Menteri
Perdagangan berdasarkan UUWDP.
- Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan berdasarkan Pasal 4 PP No. 47
Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas yang mengatur:
1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan
dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan
rencana kerja tahunan Perseroan setelah
mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau
RUPS sesuai dengan anggaran dasar
Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan.
2. Rencana
kerja
tahunan
Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat rencana kegiatan dan anggaran yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung
jawab sosial dan lingkungan.

Rekomendasi

Instansi Terkait

17

No.

Pasal 74

Ketentuan
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Ketentuan ini dalam tidak efektif pelaksanaannya,
dimana dalam praktek banyak PT tidak membuat
Laporan Tahunan bahkan tidak melakukan RUPS
Tahunan (kecuali bagi PT Tbk). Hal ini dikarenakan
(kecuali bagi PT Tbk):
 Tidak terdapat mekanisme pengawasannya.
 Tidak jelas konsekuensinya secara hukum.
Dalam prakteknya hampir seluruh perseroan
terbatas yang melakukan kegiatan usaha sudah
menerapkan dan menjalankan tanggungjawab
sosial dan lingkungan secara langsung dan nyata,
oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 74 ini
sebaiknya direvisi tidak hanya bagi perseroan yang
menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan
sumber daya alam melainkan terhadap semua
perseroan yang menjalankan kegiatan usaha.

Analisis
tercantum dalam Rencana Tahunan sebelumnya.
Dengan demikian seharusnya ketentuan Pasal 64
UUPT mewajibkan Direksi untuk menyampaikan
Rencana Tahunan dalam RUPS untuk disetujui.

Diubah,
Perlu
menambahkan
ketentuan bahwa
tanggungjawab
sosial
dan
lingkungan
tidak
hanya dibebankan
bagi perseroan yang
menjalankan
kegiatan
usaha
yang
berkaitan
dengan
sumber

Rekomendasi

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
LHK
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Ketentuan

Penjelasan Pasal
85 ayat (4)
Paragraf 2

Pasal 97 ayat
(2), (3), (4) dan
(5)

No.

18

19
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Pengecualian dimungkinkannya split voting dalam
RUPS PT Tbk dalam hal pemegang saham diwakili
oleh bank kustodian atau perusahaan efek
sebaiknya tidak dibatasi hanya dalam konteks dana
bersama (mutual fund), dimana istilah ini
ditafsirkan hanya reksa dana. Usulan perubahan
sebagai berikut:
“Bagi Perseroan Terbuka suara berbeda yang
dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan
efek yang mewakili pemegang saham yang berbeda
termasuk dalam hal dana bersama (mutual fund)
bukan merupakan suara yang berbeda
sebagaimana dimaksud ayat ini.”
a. Ketentuan pasal 97 ini dimaksudkan untuk
melindungi kepentingan pemegang saham,
termasuk pemegang saham minoritas dalam
hal terdapat tindakan benturan kepentingan
b. Ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT ini sudah
cukup jelas mengatur mengenai
pertanggungjawaban direktur secara pribadi

Analisis

Ubah

Rekomendasi
daya
alam
melainkan terhadap
semua perseroan
yang menjalankan
kegiatan usaha.
Ubah
-

-

- Otoritas Jasa
Keuangan
- Kementerian
Hukum
dan
HAM
- Badan
Koordinasi

Otoritas Jasa
Keuangan
Kementerian
Hukum dan
HAM
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Ketentuan

e.

d.

c.
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Analisis
dalam hal terjadi kerugian akibat tindakan
direktur atas nama PT dilakukan tidak dengan
itikad baik dan penuh tanggung jawab,
termasuk dalam hal terjadi benturan
kepentingan (pelanggaran atas ketentuan
Pasal 99 UUPT).
Ketentuan ayat (5) menyebutkan beberapa hal
yang dapat mengecualikan
pertanggungjawaban direktur, dimana dari
perumusannya pengecualian-pengecualian
tersebut bersifat kumulatif dan bukan
alternatif.
Dalam konteks transaksi benturan
kepentingan, penerapan ketentuan ini jarang
dilaksanakan karena kurangnya kesadaran
para pemegang saham minoritas atas hakhaknya tersebut dan status PT yang bersifat
Tertutup (aspek operasional)
Dalam konteks PT Tbk, walaupun BAPEPAM-LK
No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi
dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
(“Peraturan IX.E.1”) tidak memberikan
ketentuan yang jelas mengenai
pertanggungjawaban direktur dalam hal
terjadi kerugian PT Tbk atau pemegang saham

Rekomendasi

Instansi Terkait
Penanaman
Modal
- Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian

No.

Ketentuan

h.

g.

f.
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Analisis
akibat dilakukannya Transaksi Afiliasi atau
Transaksi yang mengandung Benturan
Kepentingan. Namun demikian pada dasarnya
ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT dapat
digunakan dalam konteks PT Tbk.
Sebaiknya dalam Peraturan IX.E.1 dituangkan
juga ketentuan yang mengaitkan
pertanggungjawaban Direktur sesuai Pasal 97
ayat (2) UUPT.
Namun demikian bagaimana apabila suatu
Transaksi Benturan Kepentingan yang sudah
mendapat persetujuan dari Pemegang Saham
Independen sebagaimana diatur dalam
Peraturan IX.E.1, namun transaksi tersebut
ternyata mengakibatkan kerugian terhadap PT
Tbk. Dalam kondisi seperti ini, apakah Direktur
dapat diminta pertanggungjawaban
sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2)
UUPT?
Selain itu mengingat penilai independen
memegang peranan penting dalam
memberikan justifikasi apakah suatu Transaksi
Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan,
maka sebaiknya dalam Peraturan IX.E.1
mengatur lebih jelas pertanggungjawaban

Rekomendasi

Instansi Terkait

20

No.

Pasal 99

Ketentuan

-

-

-

-

-
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Analisis
penilai independen.
Pasal 99 ayat (1) (a) hanya mengatur sengketa di
pengadilan. Seharusnya ketentuan ini mencakup
juga mengenai sengketa diluar pengadilan.
Ketentuan Pasal 99 ayat (1) (b) tidak secara jelas
merumuskan apa yang dimaksud dengan
“mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan”. Sebagai contoh PT AB dimiliki oleh 2
pemegang saham, yaitu A dan B. A adalah
komisaris dan B adalah Direktur dari PT AB
tersebut. PT AB melakukan transaksi dengan PT
CD yang dimiliki oleh A dan B, dimana A juga
seorang komisaris dan B adalah direktur PT CD.
Apakah transaksi PT AB dan PT CD merupakan
transaksi yang berbenturan kepentingan, yang
mengakibatkan baik A dan B tidak dapat
melakukan transaksi mewakili PT AB atau PT CD?
Sebaiknya UUPT memberikan penjelasan
mengenai apa yang dimaksud dengan ”tindakan
benturan kepentingan.
Dalam kenyataan larangan ini banyak dilanggar
karena status PT Tertutup dan kurangnya
kesadaran pemegang saham minoritas akan hakhaknya.
Diperlukan ketentuan yang lebih jelas dalam
Ubah

Rekomendasi

-

-

-

Otoritas Jasa
Keuangan
Kementerian
Hukum dan
HAM
Mahkamah
Agung
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Pasal 100 ayat
(3)

Pasal 101

No.

21

22
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Kewajiban anggota Direksi berdasarkan
ketentuan ayat (1) seakan-akan direduksi
dengan ketentuan ayat (2) terkait dengan
konsekuensi pelanggaran atas kewajiban

Analisis
melindungi kepentingan pemegang saham
minoritas dalam hal terdapat tindakan benturan
kepentingan
- Larangan ini banyak dilanggar karena tidak
adanya ketentuan yang mengatur secara jelas
mengenai lembaga mana yang memiliki
kewenangan pengawasan dan penegakan hukum
terhadap PT Tertutup dan kurangnya kesadaran
pemegang saham minoritas akan hak-haknya
(aspek operasional).
Perlu ada ketegasan pengaturan bahwa pemberian
izin wajib diberikan Direksi sebagai tanggapan atas
permohonan pemegang saham, yang mana sejalan
dengan Petunjuk No.268 Lampiran II Undangundang No.12 tahun 2011, yang mengatur bahwa
“Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang
telah
ditetapkan,
gunakan
kata
wajib.
Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang
bersangkutan dijatuhi sanksi.”

Ubah

Pengubahan Pasal
100 ayat (3) dengan
menambah kata
“wajib”

Rekomendasi
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-
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Pasal 120 ayat

No.
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Analisis
tersebut.
Ketentuan ayat (2) mengatur bahwa Direktur
yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut
akan bertanggung jawab secara pribadi hanya
apabila pelanggaran tersebut menimbulkan
kerugian bagi PT. Seakan-akan kewajiban
tersebut apabila tidak dilaksanakan oleh
direktur tidak akan membawa konsekuensi bagi
direktur sepanjang tidak terjadi kerugian PT
akibat kelalaian tersebut.
Seharusnya konsekuensi tanggung jawab
direktur atas pelanggaran kewajiban tersebut
tidak dikaitkan dengan adanya kerugian PT
sebagai akibat pelanggaran kewajiban tersebut.
Ketentuan keterbukaan informasi dalam Daftar
Khusus ini pada dasarnya dimaksudkan untuk
memastikan pemegang saham minoritas
apabila Direksi PT melakukan transaksi yang
mengandung benturan kepentingan (self
dealing) baik yang bersifat langsung atau
Dalam kenyataan banyak sekali Direksi PT tidak
mengadakan Daftar Pemegang Saham atau
Daftar Khusus karena tidak jelasnya sanksi atas
pelanggaran kewajiban tersebut.
Tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen
Pengubahan Pasal

Rekomendasi

-

Otoritas Jasa

Instansi Terkait
HAM
- Mahkamah
Agung

Ketentuan
(1) dan (2)

Pasal 138:

No.

24
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Adanya ketentuan dalam pasal 138 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 menimbulkan konflik terkait
apabila pemeriksaan yang dilakukan terhadap
BUMN PT dan juga pemeriksaannya diatur dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 71
ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 6 (1)
yang menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum,
Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau
badan lain yang mengelola keuangan negara.
Namun pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Pemeriksaan
terhadap Perseroan dilakukan dengan mengajukan
permohonan secara tertulis beserta alasannya ke

Analisis
telah diatur dalam peraturan di bidang pasar
modal, namun tugas komisaris independen dalam
suatu perseroan tertutup belum diatur dalam
UUPT, sehingga perlu ada penambahan pengaturan
tersebut agar dapat diterapkan dan dijalankan
dengan lebih efektif pada perseroan tertutup.

Rekomendasi
120 dengan
menambah
ketentuan
mengenai tugas dan
tanggung jawab
Komisaris
Independen
Diubah,
Dengan
mempertegas
ketentuan
yang
terkait
dengan
pemeriksaan yang
dilakukan
pada
BUMN PT dengan
memperhatikan
ketentuan
dalam
Undang-Undang
Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan
Pemeriksa
Keuangan.
-

Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait
Keuangan
- Kementerian
Hukum dan
HAM
- Mahkamah
Agung

Ketentuan

Analisis
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan Perseroan. Perlu ada ketentuan
yang mempertegas terkait pemeriksaan yang
dilakukan BUMN PT dengan memperhatikan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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65. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Pasal 9
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perlu memperjelas Kementerian
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ruang
akses
Hukum dan
menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang informasi
dan
HAM
menawarkan produk melalui Sistem Elektronik mempertegas
Kementerian
harus menyediakan informasi yang lengkap dan penegakannya
Komunikasi
benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, ketika
tidak
dan
Informatika
dan produk yang ditawarkan. Meski demikian, hal disediakan.
ini tidak serta merta menunjukkan secara jelas
Kementerian
Koordinator
menyebutkan adanya ketentuan mengenai upaya
Bidang
yang bisa dilakukan ketika akses informasi publik
tersebut tidak didapatkan.
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan

No.

Pasal 14

Pasal 37

3

Ketentuan

2

No.

- 314 -

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja
melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di
luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik
yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Ketentuan ini cukup baik dalam artian dapat

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
menyebutkan bahwa Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan
informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada
setiap pengguna jasa. Sama halnya dengan Pasal 9
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini tidak
serta
merta
menunjukkan
secara
jelas
menyebutkan adanya ketentuan mengenai upaya
yang bisa dilakukan ketika akses informasi publik
tersebut tidak didapatkan.

Analisis

Perlu memperjelas mekanisme
penegakan hukum
perbuatan
yang dilarang
oleh
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2008
tentang -

-

-

Perlu memperjelas ruang
akses
informasi
dan
mempertegas
penegakannya
ketika
tidak
disediakan.
-

Rekomendasi

Instansi Terkait
Agung
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Agung
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Kementerian

Ketentuan

Pasal 28 ayat (2)

No.

4
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Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik menyebutkan bahwa setiap orang
dilarang menyebarkan informasi yang ditujukan
untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu berdasarkan atas suku,
agama, ras dan antar golongan (SARA). Ketentuan
ini sering dasar untuk mengkriminalkan para
pengguna media sosial yang menjadikan media
internet sebagai sarana menyampaikan pendapat
pribadinya. Banyaknya tuntutan hukum yang
dilandasi dari pasal ini menyebabkan terjadinya
over kriminalisasi terhadap ketentuan dalam pasal
ini. Oleh karena itu perlu penambahan ketentuan
berupa persyaratan atau pembatasan kebebasan
dalam mengeluarkan pendapat yang tidak

Analisis
menjerat setiap orang termasuk warga negara asing
yang melakukan kejahatan terhadap sistem
elektronik di Indonesia. Namun perlu mendapat
perhatian terkait dengan mekanisme penegakan
hukumnya.

Rekomendasi
Informasi
dan
Transaksi Elektronik
terhadap
Sistem
Elektronik
yang
berada di wilayah
yurisdiksi Indonesia
yang pelakunya di
luar
wilayah
Indonesia.
Perlu ditambahkan
ketentuan
mengenai
persyaratan
atau
pembatasan
kebebasan dalam
mengeluarkan
pendapat (terkait
dengan
budaya
masyarakat
sekarang
dalam
menyikapi
trend
media sosial)
-

-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Agung

Instansi Terkait
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Agung

Ketentuan

Bab V tentang
Transaksi
Elektronik

Pasal 28

No.

5

6

- 316 -

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (1)
Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak
menye-barkan berita bohong dan menyesatkan
yang mengakibatkan kerugian kon-sumen dalam
Transaksi Elektronik; (2) Setiap Orang dengan

Analisis
bertentangan dengan peraturan yang berlaku
namun tetap memberikan kebebasan bagi
masyarakat untuk menggunaan media sosial.
Dalam Bab V tentang Transaksi Elektronik dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur
bentuk-bentuk
transaksi
elektronik
yang
berkembang dengan pesat (belum mengakomodir
perkembangan jaman dan perkem-bangan
teknologi elektronik).

-

-

-

-

-

Perlu
penegakan hukum lebih tegas
terhadap
pelaku
yang menyebarkan berita bohong atau
informasi
yang

Perlu pengaturan
mengenai transaksi
elektronik
yang
berkembang
sekarang ini seperti
pengaturan
mengenai
ojek
online, taksi online,
jual beli online (baik
lokal maupun lintas
negara) Sehingga
perlindungan
terhadap konsumen
bisa dilaksanakan
dengan maksimal

Rekomendasi

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Agung
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Komunikasi
dan

Instansi Terkait

7

No.

Pasal 37

Ketentuan
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Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Ketentuan ini baik dalam artian dapat menjerat
setiap orang termasuk warga negara asing yang
melakukan kejahatan terhadap sistem elektronik di
Indonesia. Namun perlu mendapat perhatian
terkait dengan mekanisme penegakan hukumnya.
Oleh karena itu, perlu revisi atas pasal ini karena
meskipun dalam Bab dimana pasal ini berada
menyebutkan mengenai perbuatan-perbuatan yang

Analisis
sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan
individu
dan/atau
kelompok
masyarakat ter-tentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antar golongan (SARA). Disini, pers
baik online maupun offline juga dapat membantu
penyebaran informasi yang pada akhirnya dapat
menimbulkan rasa benci atau permusuhan.

Rekomendasi
menimbulkan rasa
benci. Mengingat
juga informasi ini
juga dapat sifatnya
subyektif
tergantung
dari
sudut pandang yang
menerima
informasi. Informasi
juga bisa diperoleh
dari media seperti
pers.
Bagaimana
pengawasan
dan
penegakan
hukumnya?
Perlu memperjelas
mekanisme
penegakan hukum
yang
dilakukan
terhadap kejahatan
lintas negara.
-

-

-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Kementerian
Koordinator
Bidang

Instansi Terkait
Informatika
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Agung

Ketentuan

Pasal 27 ayat (3)

No.

8
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Analisis
dilarang, namun rumusan pasal tersebut tidak jelas.
Hal ini tidak sesuai dengan kaidah penyusunan
kalimat perundang-undangan dalam UU 12 Tahun
2011. Sehingga perlu dirubah bunyi pasal 37
dengan rumusan: ”Setiap Orang (dilarang) dengan
sengaja melakukan perbuatan yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap
Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi
Indonesia.”
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik menyebut-kan bahwa Setiap Orang
dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
(terkait juga dengan sanksi pidana yang diatur
dalam Pasal 45 UU Informasi dan Transaksi
Elektronik).
Terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama
baik, hal ini sudah diatur dengan jelas di dalam
KUHP. Rumusan sanksi yang diberikan hendaknya
tidak bertentangan dengan KUHP, agar tidak terjadi
Perlu edukasi untuk
mendewasakan
budaya
hukum
terkait
dengan
makin
meningkatnya
pengguna internet
yang
memanfaatkan
media-media sosial.
Perlu
sosialisasi
yang lebih luas
terkait
dengan
ketentuan
penghinaan,

Rekomendasi

-

-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan

Instansi Terkait
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Agung

Ketentuan

Pasal 28 ayat 2

No.

9
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Pasal ini sebaiknya memberikan definisi dan
memberikan batasan yang jelas terkait kata
menyebarkan, kebencian, dan permusuhan dan
harus sesuai dengan Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah
diratifikasi Indonesia pada 28 Oktober 2005
melalui Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
12
Tahun
2005
Tentang
Pengesahan International Covenant On Civil And
Political Rights (Kovenan Internasional Tentang
Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Analisis
tumpang tindih pengaturan norma.

Rekomendasi
Instansi Terkait
pencemaran nama
Agung
baik dan sanksi
yang
dijatuhkan,
agar
masyarakat
dapat memahami
delik ini.
Perlu
perubahan Kementerian
Pasal 28 ayat 2
Hukum dan
dengan
HAM
memberikan
Kementerian
defenisi
dan
Komunikasi
batasan yang jelas
dan
Informatika
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Agung

2

Pasal 14 - Pasal
16
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UU KIP tidak taat azas. Dalam hal ini, ketentuan
azas Maximum Access 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 maximum
adalah prinsip fundamental dalam hak atas
informasi yang menentukan dua hal, pertama,
pemberlakuan pengecualian informasi (yang dapat

66. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 6 ayat (3)
Di dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e yang menyatakan
huruf e
bahwa informasi publik 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.

Perlu perubahan
Pasal 14 - Pasal 16

Rekomendasi
Perlu perubahan
Pasal 6 ayat (3)
huruf e

-

-

-

-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Bappenas
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Kementerian

Instansi Terkait
Kementerian
Hukum dan
HAM
Bappenas
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
KIP
Kemenpan RB

3

No.

Pasal 52

Ketentuan
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Analisis
ditutup aksesnya) atau istilah teknisnya adalah
exemption harus didasarkan pada asas kehatihatian 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).
Pasal 52 tersebut memang sudah mengatur
mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran
sebagaimana
dimaksud
di
atas,
namun
sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 52
tersebut diketahui bahwa sanksi tersebut hanya
mencakup pada Badan Publik bukan Negara (dalam
hal ini; badan hukum, perseroan, perkumpulan,
atau yayasan, dan orang yang memberikan perintah
atau pimpinan Badan Publik bukan Negara),
sedangkan sanksi terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh Badan Publik negara atau pejabat
Badan Publik Negara belum diatur secara jelas.
Bahwa semakin terbuka penyelenggaraan suatu
Badan Publik untuk diawasi oleh masyarakat,
penyelenggaraan Badan Publik tersebut semakin
dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu
sanksi terhadap Badan Publik Negara atau pejabat
Perlu
perubahan
Pasal 52

Rekomendasi

-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Bappenas
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
KIP
Kemenpan RB

Instansi Terkait
Koordinator
Bidang
Polhukam
KIP
Kemenpan RB

No.

Ketentuan
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Pasal 52 ayat 1:
Badan Publik bukan negara yang dengan sengaja
tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau
tidak menerbitkan Informasi Publik berupa
Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik
yang wajib diumumkan secara sertamerta,

Analisis
Badan Publik Negara yang melanggar ketentuan
dalam Pasal 52 perlu diatur secara jelas agar Badan
Publik Negara ataupun Pejabat Badan Publik Negara
tidak dengan mudah mengabaikan pentingnya
penyediaan informasi publik, terutama terkait
pelaksanaan putusan Komisi Informasi ataupun
putusan pengadilan yang memerintahkan Badan
Publik Negara atau pejabat Badan Publik Negara
untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi
yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
Dengan demikian Pasal 52 tersebut seharusnya
diubah dengan menambahkan ketentuan sanksi
terhadap Badan Publik Negara atau pejabat Badan
Publik Negara, yakni dalam hal ini sanksi berupa
pidana denda dan pidana tambahan berupa
pengumuman putusan hakim. Oleh karena itu perlu
merubah rumusan Pasal 52 menjadi sebagai
berikut:

Rekomendasi

Instansi Terkait

4

No.

Pasal 58

Ketentuan
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Pasal 52 ayat 2
Badan Publik Negara dan/atau Pejabat Badan Publik
Negara yang dengan sengaja tidak menyediakan,
tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan
Informasi Publik berupa Informasi Publik secara
berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan
secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib
tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang
harus diberikan atas dasar permintaan sesuai
dengan UndangUndang ini, dan mengakibatkan
kerugian bagi orang lain dikenakan pidana denda
paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
dan pidana tambahan berupa penggumuman
putusan hakim
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang
Keterbukaan
Informasi
Publik
menyebutkan ”Ketentuan lebih lanjut mengenai

Analisis
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat,
dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan
atas
dasar
permintaan
sesuai
dengan
UndangUndang ini, dan mengakibatkan kerugian
bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perlu pengaturan
tata
cara
pembayaran ganti

Rekomendasi

-

Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 18 ayat (3),
(4), (5), (6), dan
(7)

No.

5
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Analisis
tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik”
namun dalam undang-undang tidak ditemukan
pengaturan lain mengenai ganti rugi sehingga
membingungkan ketentuan lebih lanjut apa yang
dimaksud. Dengan demikian, meskipun pasal ini
menyebutkan mengenai tata cara pembayaran
ganti rugi tetapi masih belum memenuhi indikator
ketiga dari prinsip demokrasi sehingga memerlukan
pengaturan lebih detil dalam undang-undang ini.
Rumusan pasal ini perlu direvisi atau perlu dibuat
pasal baru yang memperjelas mengenai ketentuan
ini.
Pasal 18 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) UndangUndang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik: Meskipun didalam
pasal 18 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) menyebutkan
interaksi antarlembaga penegak hukum dalam hal
kepentingan pemeriksaan perkara pidana di
pengadilan, namun dalam ketentuan ini justru
Komisi Informasi dan Badan Publik tidak dilibatkan
melainkan penegak hukum langsung meminta izin
pada Presiden jika hendak membuka informasi yang
dikecualikan. Jika hendak membuat sistem
kerjasama yang kolaboratif dan kooperatif,
seharusnya KIP dan Badan Publik dilibatkan dalam
Perlu pelibatan KIP
dan Badan Publik
dalam penegakan
hukum pada saat
membuka informasi
yang dikecualikan.

Rekomendasi
rugi oleh Badan
Publik
akibat
pelanggaran
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2008 tentang KIP
dengan Peraturan
Pemerintah.

-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Bappenas
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
KIP

Instansi Terkait
Bappenas
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
KIP
Kemenpan RB
-

Ketentuan

Analisis
proses ini. Komisi Informasi sebagai lembaga
mandiri yang menjalankan UU ini seharusnya
dilibatkan dalam hal pembukaan informasi yang
dilakukan dengan melibatkan beberapa lembaga
penegak hukum. Perlu dipikirkan juga apakah izin
hingga ke tingkat presiden masih diperlukan atau
tidak.

Rekomendasi
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67. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1.
Pasal 6
berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bank Perlu
dilakukan
Indonesia dan praktek yang terjadi, kriteria usaha perubahan
mikro, kecil dan menengah tersebut sudah kurang terhadap
kriteria
sesuai dengan kondisi perekonomian. Oleh karena UMKM
yang
itu kriteria UMKM dimaksud perlu disesuaikan. terdapat pada Pasal
Dengan adanya penyesuaian kriteria UMKM, 6
ini
dengan
diharapkan perbankan dapat menyalurkan kredit memperhatikan
kepada UMKM secara lebih luas.
kondisi
Selain itu, upaya pengembangan UMKM yang perekonomian saat
dilakukan oleh para pemangku kebijakan dapat ini
dan
lebih tepat sasaran dan efektif.
perkembangannya
di masa yang akan
a. merekomendasikan
penyesuaian
terhadap datang.
kriteria UMKM. Rekomendasi tersebut diperoleh

No.

Instansi Terkait
Kemenpan RB

Inatansi Terkait
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian,
Kementerian
Koperasi
dan
UKM,
Bank
Indonesia

-

No.

Ketentuan
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b. kajian evaluasi kriteria UMKM berdasarkan UU
dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu:
1) Penyesuaian nilai nominal aset dan omzet
UMKM dengan memperhitungkan faktor
inflasi, mengingat perkembangan inflasi
setiap tahun akan berdampak terhadap
kenaikan nilai aset dan omzet UMKM pada
saat UU dibuat dengan nilai saat ini.
2) Penetapan nilai nominal aset dan omzet
UMKM
dengan
mempertimbangkan
kebijakan perbankan dalam menetapkan
plafon kredit UMKM yang bervariasi
tergantung skala usaha bank dan kebijakan
internal bank. Adapun kriteria UMKM

Analisis
berdasarkan kajian yang dilatarbelakangi oleh
kondisi perekonomian yang terus berkembang
sehingga kriteria UMKM sebagaimana UU
tersebut dipandang sudah tidak sesuai. Kondisi
tersebut menjadi salah satu penyebab adanya
perbedaan definisi atau kriteria UMKM yang
digunakan oleh Kementerian/Lembaga, termasuk
perbankan dalam menyalurkan kredit, yang tidak
selalu mengacu pada definisi berdasarkan UU
tersebut

Rekomendasi
Adanya
pendelegasian
dimana
kriteria
UMKM seharusnya
tidak diatur di
dalam
UndangUndang, tetapi di
dalam
peraturan
pelaksana
untuk
memudahkan
penyesuaian
dengan
kondisi
perekonomian
terkini.

Inatansi Terkait

No.

Ketentuan
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c. Berkenaan dengan kajian tersebut diusulkan
penyesuaian ketentuan besaran kriteria UMKM
berdasarkan aset dan omzet adalah sebagai
berikut:

Analisis
berdasarkan UU UMKM digunakan sebagai
dasar pelaporan kredit UMKM kepada Bank
Indonesia.
3) Penetapan nilai nominal aset dan omzet
UMKM dilakukan melalui pendekatan hasil
survei kepada responden UMKM, dengan
menggunakan rata-rata kenaikan aset dan
omzet per tahun untuk setiap skala usaha
dengan asumsi jangka waktu kenaikan sejak
2008 (tahun terbitnya UU UMKM), hingga
saat survei dilakukan (2017).

Rekomendasi

Inatansi Terkait

No.

Ketentuan

Analisis
Rekomendasi
Kriteria Aset Tidak Termasuk
Tanah &
Bangunan (Rp)
≤ 150 Juta
> 150 Juta s.d 1
Miliar
> 1 Miliar s.d 15
Miliar
≤ 600 Juta
> 600 Juta s.d 4,5
Miliar
> 4,5 Miliar s.d 50
Miliar

Rekkomendasi
Kriteria
Omzet/Tahun (Rp)
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1) Terkait SDM UMKM, masih banyak kendala
untuk naik kelas antara lain karena masih
terbatasnya kualitas SDM UMKM, kurangnya
daya saing, dan rendahnya produktivitas
UMKM. Kondisi tersebut antara lain

d. Selain itu terdapat beberapa rekomendasi dalam
rangka penyesuaian UU terkait UMKM
sebagaimana yang telah disampaikan BI dalam
pertemuan penyusunan RUU Kewirausahaan
Nasional khususnya terkait dengan peningkatan
kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan
pembiayaan UMKM sebagai berikut:

Menengah

Mikro
Kecil

Skala
Usaha

Rekomendasi

Inatansi Terkait

No.

Ketentuan
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2) Terkait pembiayaan, UMKM masih memiliki
keterbatasan akses terhadap pembiayaan
terutama disebabkan oleh kendala agunan
sebagai jaminan kredit serta suku bunga
kredit yang ditetapkan oleh bank dianggap

(Sebagai gambaran, produktivitas tenaga kerja
di Indonesia untuk UMKM sebesar Rp. 13,3
juta. Jumlah ini masih jauh tertinggal
dibandingkan usaha besar, yaitu sebesar Rp.
334,8 juta)

Analisis
disebabkan kurangnya pelatihan formal
kepada tenaga kerja. Untuk mendorong
penguatan kapasitas dan pengembangan SDM
UMKM Indonesia, perlu dilakukan perluasan
pendidikan vokasi serta memasukkan
kurikulum pendidikan kewirausahaan pada
lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar.
Meningkatnya kapasitas wirausaha UMKM
melalui penguatan pendidikan dan pelatihan
akan mendorong produktivitas wirausaha
UMKM sehingga lebih berdaya saing dan naik
kelas serta dapat lebih berkontribusi dalam
perekonomian nasional.

Rekomendasi

Inatansi Terkait

No.

Ketentuan
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(Data penyaluran kredit UMKM selama 7
tahun terakhir (periode 2010 s.d. 2017)
menunjukkan pangsa kredit UMKM terhadap
total kredit perbankan yang cenderung
stagnan pada kisaran 19-20%. Sementara itu,
sumbangan kredit UMKM terhadap PDB
Indonesia masih relatif kecil sebesar 7,2%.
Dalam rangka mendorong penyaluran kredit
perbankan kepada UMKM, BI telah
menerbitkan ketentuan yang mewajibkan

Analisis
terlalu tinggi. Selain itu, kebutuhan
pembiayaan UMKM berdasarkan skala
ekonominya (khususnya skala mikro) tidak
selalu dapat terlayani oleh produk kredit
perbankan yang ada, sehingga diperlukan
intervensi pada aspek pembiayaan untuk
UMKM. Oleh karena itu dalam rangka
menguatkan komitmen Bank Umum dalam
menyalurkan kredit/pembiayaan kepada
UMKM, maka perlu adanya komitmen
seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah,
agar kewajiban pembiayaan tersebut
dipenuhi oleh perbankan, antara lain melalui
pengaturan pada Undang-Undang.

Rekomendasi

Inatansi Terkait

No.

Ketentuan
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Dalam UU UMKM pasal 6 ayat (4) sudah diatur
kebutuhan untuk perubahan kriteria nilai nominal
sesuai dengan perkembangan perekonomian
dengan Peraturan Presiden. Oleh karena itu
menurut hemat kami usulan penambahan pasal

Pada prinsipnya memang perlu ditinjau relevansi
dengan situasi kondisi ekonomi saat ini. Tetapi yang
perlu menjadi perhatian adalah bagaimana angka
standar yang ada bisa berlaku hingga jangka
panjang misal berlaku hingga 25 tahun sehingga
memudahkan juga kebijakan-kebijakan lain yang
menggunakan basis kriteria berdasarkan UU
UMKM.

Analisis
seluruh bank umum untuk mengalokasikan
minimum 20% dari total kreditnya kepada
UMKM yaitu PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang
Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank
Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah sebagaimana telah diubah dengan
PBI No. 17/12/PBI/2015. Namun sampai
dengan triwulan I-2018 masih terdapat bank
yang belum memenuhi ketentuan tersebut)

Rekomendasi

Inatansi Terkait

No.

Ketentuan
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Kedepannya harus disepakati kriteria UMKM
mengacu kepada UU yang mana. Misalnya di RUU
Kewirausahaan Nasional ada juga mencantumkan
mengenai kriteria UMKM tersendiri. Adanya
berbagai kriteria UMKM di beberapa UU akan
membuat kerancuan dalam implementasinya.

Keterangan:
- Penambahan kriteria dengan memasukan
jumlah tenaga kerja, teknologi yang
digunakan
- Memperhatikan definisi yang secara jelas
membedakan antara usaha mikro dan kecil
- Untuk hasil penjualan tahunan lebih dinamis
sehingga akan lebih mudah berubah dan
mempersempit indikator (dinamis terkait
sektor dan waktu)
- Jumlah modal menjadi lebih relevan sebagai
ukuran
- Perlu memperhatikan jika pemilik memiliki
lebih dari satu jenis usaha

Analisis
yang membuka kemungkinan bagi pemerintah
untuk melakukan evaluasi kriteria tersebut melalui
PP atau perangkat lain menjadi tidak diperlukan

Rekomendasi

Inatansi Terkait

No.
2.

Ketentuan
Pasal 12 ayat (1)
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Analisis
1. Di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) hanya
diatur ketentuan perizinan bagi Usaha Mikro
dan Usaha Kecil, sedangkan untuk Usaha
Menengah tidak diatur.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 6 UMKM
memiliki potensi disharmoni pengaturan
dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun
2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah. Di dalam Pasal 36 ayat (16) PP No. 17 Tahun 2013 disebutkan bahwa
UMKM dalam melakukan usahanya harus
memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas
usaha itu dalam bentuk: a) Surat Izin Usaha,
yang diperuntukan bagi Usaha Kecil non
perseorangan dan Usaha Menengah; b) Tanda
Bukti Pendaftaran, yang diperuntukan bagi
Usaha Kecil perseorangan; dan c) Tanda Bukti
Pendataan, yang diperuntukan bagi Usaha
Mikro. Ketentuan Pasal 36 membagi Usaha Kecil
menjadi dua kriteria, yaitu Usaha Kecil Non
Perseorangan dan Usaha Kecil Perseorangan.
Ketentuan Pasal 36 PP No. 17 Tahun 2013
tersebut jelas telah menyimpangi ketentuan
Pasal 6 UU UMKM yang hanya membagi kriteria

Rekomendasi
Ubah

Inatansi Terkait
Kementerian
Koperasi dan UKM

3.

No.

Pasal 21

Ketentuan
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Analisis
UMKM berdasarkan nilai kekayaan dan hasil
penjualan tahunan dan bukan berdasarkan
bentuk kepemilikan dari usaha tersebut. Selain
itu pembagian jenis Usaha Kecil menjadi dua,
berakibat pada jenis legalitas usaha yang
diperlukan, yakni Surat Izin Usaha, serta proses
yang lebih rumit dan biaya yang lebih besar.
Pembagian bentuk legalitas usaha sebagaimana
diatur dalam Pasal 36 ternyata tidak diikuti
dengan
pengaturan
pembagian
atau
pembedaan tata cara permohonan perizinan
atau legalitas usaha. Jadi, merujuk ketentuan
Pasal 37 sapmai dengan Pasal 43 terkait
permohonan dan tata cara perizinan, berlaku
ketentuan yang sama baik bagi Usaha Mikro,
Usaha Kecil maupun Usaha Menengah.
Sebaiknya apabila telah dibedakan 3 bentuk
legalitas usaha, maka permohonan dan tata
cara perizinannya pun dibedakan, karena
menimbang dari kriteria dan kemampuan dari
masing-masing jenis usaha.
Kriteria UMKM yang dapat diberikan bantuan
berupa pinjaman/pendanaan tidak jelas
Perlu
dilakukan
perubahan
terhadap Pasal 21
dan
perlu

Rekomendasi

Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian,

Inatansi Terkait

Ketentuan

Analisis
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68. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Pasal 5, Pasal 6,
Mengubah sejumlah pasal dalam UU Perbankan
Pasal 8, Pasal 9,
Syariah yang ada masih menggunakan kata “Bank
Pasal 10, Pasal
Indonesia” sebagai otoritas perbankan dengan OJK
11, Pasal 16,
sehubungan dengan kewenangan OJK terkait
Pasal 17, Pasal
lembaga keuangan perbankan (sebagaimana diatur
20, Pasal 22,
dalam UU Nomor 21 Tahun 2011).
Pasal 26, Pasal
27, Pasal 29,
Pasal 30, Pasal
31, Pasal 32,
Pasal 34, Pasal
35, Pasal 37,
Pasal 38, Pasal
40, Pasal 42,

No.

Rekomendasi
Ubah
Perubahan
kewenangan dari
Bank Indonesia
menjadi
kewenangan OJK

Rekomendasi
ditambahkan
kriteria UMKM yang
berhak
mendapatkan
pembiayaan
dari
Pemerintah pusat
dan daerah.

Instansi Terkait
1. Kementerian
Hukum dan
HAM
2. Otoritas Jasa
Keuangan

Inatansi Terkait
Kementerian
Koperasi
dan
UKM,
Bank
Indonesia

2.

No.

Ketentuan
Pasal 43, Pasal
50, Pasal 51,
Pasal 52, Pasal
53, Pasal 54,
Pasal 56, Pasal
57, Pasal 59,
Pasal 60
Pasal 1
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Dalam perkembangannya, jumlah penduduk yang
meningkat di perkotaan menuntut pelayanan prima
dari lembaga perbankan syariah termasuk akses
yang mudah bagi ke lembaga tersebut. Hingga
kemudian, bank syariah dapat membuka kantor
wilayah dan kantor layanan di bawah kantor cabang
yang biasa diberi nama kantor cabang pembantu,
kantos kas, atau sejenisnya. UU Perbankan syariah
lama belum mengaturnya. Pengaturan akan hal ini
baru ada pada tingkat otoritas. Sehingga perlu
memperluas cakupan definisi yang berhubungan
dengan kantor cabang dengan menambahkan
kantor cabang pembantu, kantor kas, kantor
fungsional, dan sejenisnya dalam UU Perbankan
Syariah
Perlu mengubah definisi pembiayaan syariah
menjadi lebih umum yang dapat memberikan ruang
yang fleksibel bagi tumbuh kembangnya jenis-jenis

Analisis

Tetap
Hanya saja
ditambah dengan
definisi kantor
wilayah, cabang
pembantu, kantor
kas, kantor
pelayanan kas,
kantor fungsional,
dan lainya yang
dibutuhkan.

Rekomendasi

2.

1.

Kementerian
Hukum dan
HAM
Otoritas Jasa
Keuangan

Instansi Terkait

Pasal 32 ayat (1)
sampai (3)

Pasal 43 ayat (1)

4.

Ketentuan

3.

No.
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Analisis
pembiayaan syariah di masa mendatang
Selain Dewan Pengawas, perlu juga Bank Syariah
melibatkan Tim Ahli Syariah untuk melihat
kesesuaian syariah atas produk yang sudah atau
hendak diterbitkan oleh bank syariah. Hadirnya tim
ini mengadopsi yang sudah dilakukan oleh sektor
pasar modal. Oleh karenanya, perlu ada perubahan
dengan menambahkan ketentuan baru yang
menyebutkan mengenai tim ahli syariah dalam UU
Perbankan Syariah.
Ketentuan ini diubah untuk kepentingan penegakan
hukum termasuk terkait dengan tindak pidana
pencucian uang, perdagangan orang, terorisme,
tindak pidana korupsi, dan lainnya. Penambahan
lembaga yang bisa membuka rahasia bank misalnya
PPATK, OJK, KPK, KPPU, dan lembaga lainnya yang
berkenaan dengan penegakan hukum, namun
mereka
wajib
merahasiakannya
dengan
konsekuensi yang berat jika melanggar.
Selain itu, perlu untuk menambahkan ketentuan
baru terkait pengecualian prinsip rahasia bank
untuk kepentingan penanganan kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)
bagi kurator dan/atau pengurus.
-

Ubah
Dengan
menambahkan
lembaga yang
bisa membuka
rahasia
bank
misalnya
PPATK,
OJK,
KPK,
dan
lembaga lainnya
yang berkenaan
dengan
penegakan
hukum, namun
mereka wajib

Ubah
Dengan
menambahkan
ketentuan
mengenai tim ahli
syariah

Rekomendasi

2.

1.

2.

1.

Kementerian
Hukum dan
HAM
Otoritas Jasa
Keuangan

Kementerian
Hukum dan
HAM
Otoritas Jasa
Keuangan

Instansi Terkait

5.

No.

Pasal 55 ayat (2)

Ketentuan
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Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012
yang
menyatakan
bahwa
Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Analisis

Rekomendasi
merahasiakann
ya
dengan
konsekuensi
yang berat jika
melanggar.
- menambahkan
ketentuan
mengenai
kepentingan
pengurusan
kepailitan dan
PKPU
yang
dapat
memberikan
wewenang bagi
kurator
dan
pengurus untuk
mengakses
keuangan
nasabah pailit.
Cabut Penjelasan
Pasal
2.

1.

Kementerian
Hukum dan
HAM
Otoritas Jasa
Keuangan

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan
pertimbangan, antara lain bahwa pilihan forum
hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal
55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa
kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan
forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan
adanya persoalan konstitusionalitas yang pada
akhirnya
dapat
memunculkan
adanya
ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan
kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga
pihak Unit Usaha Syariah.
Adanya pilihan penyelesaian sengketa (choice of
forum) untuk menyelesaikan sengketa dalam
perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam
Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU a quo pada
akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang
tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena
ada dua peradilan yang diberikan kewenangan
untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah
sedangkan dalam Undang-Undang yang lain (UU
Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa
peradilan agama diberikan kewenangan untuk
menyelesaikan sengketa perbankan syariah
termasuk juga sengketa ekonomi syariah. Menurut

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
Mahkamah, adalah hak nasabah dan juga unit
usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945. Mahkamah menilai ketentuan
Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang a quo
tidak memberi kepastian hukum. (Walaupun dalam
putusan tersebut, terdapat 2 concurring opinion
dan 1 dissenting opinion).

Rekomendasi
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69. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1.
Pasal 2
Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU
Perlu diubah
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.
2.
Pasal 3
Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum
Perlu diubah
dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat
diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk
penulisan norma tingkah laku yang membutuhkan
operator norma agar dapat dioperasionalkan.
Misalnya rumusan diganti dengan: “pengelolaan

No.

-

-

Kementerian
ESDM

Inatansi Terkait
Kementerian
ESDM

Instansi Terkait

Pasal 4

Pasal 6

4.

Ketentuan

3.

No.
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Analisis
mineral batubara harus ditujukan untuk:...... “ (Kata
“harus” di sini berfungsi sebagai operator norma,
dan dengan demikian memiliki konsekwensi jika
pengelolaan energi tidak ditujukan sebagaimana
yang dimaksud)
Ketentuan ini mempertegas bahwa penguasaan
sumber daya minerba di tangan Negara, untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pada
hakekatnya ketentuan ini merupakan penjabaran
dari apa yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3), yaitu
bahwa:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.
Namun demikian, pada ayat (2) menyebutkan
bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah perlu
ditinjau ulang, karena bahan galian minerba
merupakan asset strategis nasional. Selain itu dari
segi teknologi dan dampak lingkungan tidak semua
pemda menguasai persoalannya, sehingga banyak
menimbulkan ekspoitasi yang merusak lingkungan
tanpa penanganan dari Pemerintah Daerah.
(Putusan MK No. 10/PUU-X/2012)
Perlu diubah

Perlu diubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian

Kementerian
ESDM

Inatansi Terkait

No.

Ketentuan
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Ayat (1) huruf e dibatalkan oleh MK, sepanjang
tidak dimaknai setelah ditentukan oleh Pemerintah
Daerah
Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah
daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9
ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan
oleh pemerintah daerah”.
Bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf e:
“Penetapan
WP
yang
dilakukan
setelah
berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan
berkonsultasi dengan DPR RI”.
Bunyi Pasal 1 angka 29:
“Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang
memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan
tidak terikat dengan batasan administrasi
pemerintahan yang merupakan bagian dari tata
ruang nasional.”

Analisis

Rekomendasi

Inatansi Terkait
ESDM,
Kementerian
Perdagangan

No.

Ketentuan
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Urusan Pemerintah Daerah Provinsi:
a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan
mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu)
Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan
12 mil.
b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral
logam dan batubara dalam rangka penanaman

Analisis
Lampiran UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah
huruf CC Pembagian Urrusan Pem Konkuren Bid
ESDM, table no. 2 Sub Urusan Minerba:
Urusan Pemerintah Pusat:
“a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai
bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional,
yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan,
wilayah pertambangan rakyat dan wilayah
pencadangan negara serta wilayah usaha
pertambangan khusus.
b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan
mineral logam dan batubara serta wilayah izin
usaha pertambangan khusus. c. Penetapan
wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan
logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan
wilayah laut lebih dari 12 mil.
d. dst”.

Rekomendasi

Inatansi Terkait

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 14

6.

7.

Ketentuan

5.

No.
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Analisis
modal dalam negeri pada wilayah izin usaha
pertambangan Daerah yang berada dalam 1
(satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut
sampai dengan 12 mil laut.
c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral
bukan logam dan batuan dalam rangka
penanaman modal dalam negeri pada wilayah
izin usaha pertambangan yang berada dalam 1
(satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut
sampai dengan 12 mil laut
d. dst.”
Rincian Kewenangan pemerintah provinsi dalam
pengelolaan pertambangan minerba, perlu
disesuaikan pembagian urusan pemerintahan
konkuren sub bidang Minerba menurut UU
23/2014 ttg Pemerintah Daerah.
Rincian Kewenangan pemerintah kabupaten/kota
dalam pengelolaan pertambangan minerba, perlu
disesuaikan pembagian urusan pemerintahan
konkuren sub bidang Minerba menurut UU
23/2014 ttg Pemerintah Daerah.
Penetapan WUP berkoord dengan DPR dan pemda
setempat.
Ayat (1) di batalkan oleh MK (Putusan MK No.
Perlu diubah

Perlu diubah

Perlu diubah

Rekomendasi

-

-

-

Kementerian
ESDM,
Kementerian

Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan

Inatansi Terkait

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 27

9.

10.

11.

12.

Ketentuan

8.

No.
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WPN untuk kepentingan strategis nasional, yaitu
untuk cadangan komoditas tertentu dan daerah
konservasi
untuk
menjaga
keseimbangan
ekosistem dan lingkungan.
Cttn:
Namun pada ayat (4), juga pada Bab X dan Bab XI

Kewenangan bupati/walikota perlu sidsesuaikan
dengan UU 23/2014

Penetapan WUP berkoordinasi dengan DPR dan
pemda setempat, dibatalkan oleh MK (Putusan MK
No. 10/PUU-X/2012), sepanjang tidak dimaknai
‘setelah ditentukan oleh Pmeda’.
Perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan
konkuren sub bidang Minerba menurut UU
23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Analisis
10/PUU-X/2012) sepanjang tidak dimaknai ‘setelah
ditentukan oleh Pemerintah Daerah’.
Perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan
konkuren sub bidang Minerba menurut UU
23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Perlu diubah

Perlu diubah

Perlu diubah

Perlu diubah

Perlu diubah

Rekomendasi

-

-

-

-

-

Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan
Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan
Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan
Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan
Kementerian
ESDM,
Kementerian
LHK

Inatansi Terkait
Perdagangan

13.

No.

Pasal 28

Ketentuan
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Analisis
yang mengatur IUPK, asas berkelanjutan menjadi
lemah. Perubahan WPN menjadi WIUPK tidak jelas
arah dan kebijakan yang akan dituju. Pasal ini juga
berpotensi bertentangan dengan
masalah
konservasi hutan yang diatur dalam Pasal 38 ayat
(4) UU 4 tahun 1999 ttg Kehutanan. Perppu No. 1
Tahun 2004 jo. UU 19/2004 yang menambahkan
pasal 83A dan 83B yang meyangkut IUP pada
hakekanya
hanya
untuk
menghindari
ketidakpastian pada
masalah ijin usaha
pertambangan. Untuk itu perlu diatur bahwa ijin
pertambangan di wilayah hutan konservasi tidak
boleh diperpanjang.
Ketentuan
ini
pada
dasarnya
mengatur
pengecualian bagi pasal sebelumnya (pasal 27)
mengenai WPN. Untuk memastikan asas
keberlanjutan berjalan dengan baik, maka
ketentuan pasa ini perlu pengaturan yang lebih
tegas, yaitu dengan mengubah kata “dapat”
menjadi kata “wajib”. Sehingga berbunyi:
“perubahan status WPN sebagaimana dimaskdu
dalam Pasal 27 menjadi WPUK
wajib
mempertimbangkan:…..”.
Dengan
demikian
ketentuan ini memilki konsekwensi jika tidak
mempertimbangkan kriteria2 dimaksud. Untuk itu
Perlu diubah

Rekomendasi

-

Kementerian
ESDM

Inatansi Terkait

Pasal 37

Pasal 40

Pasal 43

15.

16.

Ketentuan

14.

No.
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Syarat-syarat dan criteria yang harus dipenuhi
pemegang IUP. Ayat (6) dan (3) yang member
kewenangan kepada Bupati/walikota sudah tidak
sesuai dengan UU 23/2014 ttg Pemerintah Daerah,
mengenai pembagian urusan pemerintahan
konkuren sub bidang Minerba, yang sudah tidak
memberikan kewenangan kepada bupati/walikota
untuk mengeluarkan ijin.
Mineral dan batu bara yang tergali pada masa
eksplorasi atas dasar IUP, wajib dilaporkan dan jika
ingin menjual, wajib seizin pemerintah. Perlu
ditambahkan sanksinya jika ada pelanggaranya,
yang terintgrasi dengan pasal ini.
Cttn:
Pasal 43 ayat (2) ambigu dengan aturan yang
terkandung dalam Pasal 36 dan Pasal 41. Yaitu
bahwa satu IUP hanya diperuntukan bagi IUP
tertentu (eksplorasi dan/atau operasi produksi).
Ditegaskan oleh Pasal 41 bahwa IUP tidak dapat

Analisis
pasal ini perlu direvisi.
perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan
konkuren sub bidang Minerba menurut UU
23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Perlu diubah

Perlu diubah

Perlu diubah

Rekomendasi

-

-

-

Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan

Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan
Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan

Inatansi Terkait

Pasal 44

Pasal 48

Pasal 51

18.

19.

Ketentuan

17.

No.
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Analisis
digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian
IUP. Namun dengan adanya pasal 43 ayat (2) ini
justru memberi peluang bagi pelanggaran dari
pasal 41. Pasal ini harus disempurnakan,
bagaimana sebenarnya kebijakan Pemerintah
terhadap IUP ini.
Pemberian ijin sementara oleh menteri, gubernur,
Bupati/walikota, perlu disesuaikan dengan
pembagian urusan pemerintahan konkuren sub
bidang Minerba menurut UU 23/2014 tentang
Pemerintah Daerah.
Pemberian IUP pengoperasian produk, perlu
disesuaikan
dengan
pembagian
urusan
pemerintahan konkuren sub bidang Minerba
menurut UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
Cara pemberian WIUP logam dengan lelang.
Cttn:
Pasal 51 terkait dengan pasal 1 angka 31.
Ketentuan ini tidak mencerminkan asas
keseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan
indicator pembatasan kepemilikan individu dan
korporasi. Wilayah pertambangan dan wilayah
usaha pertambangan seharusnya sepenuhnya
dikuasai oleh Negara, oleh karenanya tidak boleh
Perlu diubah

Perlu diubah

Perlu diubah

Rekomendasi

-

-

-

Kementerian
ESDM,

Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan

Inatansi Terkait

Pasal 67

Pasal 81

Paasal 93

21.

22.

Ketentuan

20.

No.
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Analisis
direduksi dengan menyerahkannya kepada
perorangan/korporasoi pemegang IUP. Karena
“wilayah”
pada
hakekatnya
merupakan
penguasaan. Akan sangat riskan dengan
menyerahkan 100.000 hektar wilayah kepada
perseorangan/korporasi.
Untuk
mengatur
mengenai besara luas usaha pertambangan apakah
tidak cukup dengan menyebutkannya dalam
ketentuan mengenai IUP nya, sehingga tidak ada
lagi ketentuan mengenai WIUP.
Pelimpahan kewenangan kepada camat dari
walikota/bupati utk pmberian IPR, tidak dapat
dilakukan lagi karena tidak sesuai dengan
Pembagian urusan pemerintahan konkuren sub
bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam
UU 23/2014, dimana bupati/walikota sudah tidak
lagi mempunyai kewenangan pemberian ijin.
Mineral dan batu bara yang tergali pada masa
eksplorasi atas dasar IUPK, wajib dilaporkan dan
jika ingin menjual, wajib seizing pemerintah. Perlu
ditambahkan sanksinya jika ada pelanggaranya,
yang terintgrasi dengan pasal ini
Ketentuan ini mengandung larangan, namun
sanksinya tidak dilekatkan pada pasal ini, maka
Perlu diubah

Perlu diubah

Perlu diubah

Rekomendasi

-

-

-

Kementerian
ESDM

Kementerian
ESDM,
Kejaksaan

Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan

Inatansi Terkait

Pasal 104

Pasal 104 ayat 2

24.

Ketentuan

23.

No.
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Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Minerba bersifat over lapping dan
duplikasi dengan UU PMA dan UU Perindustrian.
Overlapping dengan Undang-Undang Nomor 5
tahun 1984 tentang Perindustrian Izin Usaha
Produksi husus untuk pengolahan dan pemurnian
membuat bingung karena adanya overlapping
kewenangan antara Kementerian ESDM dengan
Kementerian
Perindustrian.
Masalah
yang
dipertanyakan adalah jika investor akan
membangun smelter pengolahan dan pemurnian
apakah izinnya dari KESDM atau dari Kementerian
Perindustrian? Jika investor pengolahan dan
pemurnian dimiliki asing dan memilih Perizinan dari
KESDM (tunduk kepada Undang-Undang Nomor 4/
2009) maka investor asing akan terkena Pasal 112
terkait keharusan melakukan divestasi pada tahun
ke-6 (setelah lima tahun berproduksi). Sedangkan
jika investor asing mendapat kan perizinan dari

Analisis
perlu direvisi agar larangan dan sanksi
administratifnya terintegrasi dalam satu pasal.
Perlu disesuaikan denganPembagian
urusan
pemerintahan konkuren sub bidang pertmbangan
sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014
-

Diubah,
Dengan
memperjelas
kewenangan
memberikan
perijinan
pertambangan agar
tidak menghambat
penegakan hukum
akibat over lapping
dan
duplikasi
Undang-Undang
Nomor 4 Tahun
2009
tentang
Minerba dengan UU
PMA
dan
UU
Perindustrian

Perlu diubah

Rekomendasi

Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan
Kementerian
ESDM
Kementerian
Perindustrian
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal

Inatansi Terkait

Pasal 114

Pasal 118

26.

Ketentuan

25.

No.
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Pengembalian IUP dn IUPK kepada menteri,
gubernur, bupati/walikota, perlu disesuaikan
Pembagian urusan pemerintahan konkuren sub
bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam
UU 23/2014, dimana bupati/walikota sudah tidak
lagi mempunyai kewenangan memberian ijin.

Analisis
Kementerian Perindustrian (sebagai usaha industri
manufaktur) maka tidak ada kewajiban untuk
divestasi dan sesuai Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang PMA dimana 100% sahamnya
dapat dimiliki asing dan tidak ada ketentuan untuk
melakukan divestasi. Oleh karena itu Pasal 104 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Minerba bersifat over lapping dan duplikasi dengan
UU PMA dan UU Perindustrian, pada akhirnya
bersifat tidak operasional, dalam arti semua
investor di bidang pengolahan dan pemurnian
mineral akan memilih jalur perizinan yang
dikeluarkan Kementerian Perindustrian dari pada
Kementerian ESDM.
Perlu penyesuaian kewenangan bupati/walikota
sesuai dengan UU 23/2014

Perlu diubah

Perlu diubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan
Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan

Inatansi Terkait

Ketentuan
Pasal 119

Pasal 122

Pasal 121

No.
27.

28.

29.
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Analisis
Kemungkinan IUP dan IUPK dicabut dengan alasan
kepentingan umum dan LH perlu dipertahankan,
namun normanya disesuaikan kewenangan masingmasing,
antara
Menteri,
gubernur
dan
bupati/walikota.
Pengembalian IUP /IUPK yang sudah berakhir
kepada
Menteri/gub/bupati/walikota,
perlu
disesuaikan dengan kewenangan bupati/walikota
sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.
pada ayat (1) bagi pmegang IUP atau IUPK yang
berakhir krn alasan tertentu (dikembalikan atau
dicabut) tetap wajib menyelesaikan dan memenuhi
kewajibannya. Namun pada ayat (2) pasal ini
dinegasikan dengan kemingkinan dapat dianggap
telah
dipenuhi,
dengan
persetujuan
Menteri.gub/bup/walikota. Untuk menghindari ini
sebaiknya diberi perbedaan, mana yang dapat
dianggap telah selesai, dan mana yang tidak bisa
dianggap telah selesai kewajibannya. Jika berakhir
dg alasan dicabut karena tidak memenuhi
kewajiban yang ditetapkan dalam IUP/IUPK
sebaiknya tidak bisa dianggap telah selesai,
sehingga perlu ada pengecualian saja.
Perlu diubah

Perlu diubah

Rekomendasi
Perlu diubah

-

-

-

Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan

Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan

Inatansi Terkait
Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan

Ketentuan
Pasal 139

Pasal 140

Pasal 141

Pasal 143

Pasal 151

No.
30.

31.

32.

33.

34.
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Analisis
pembinaan yang dimaksud: pemberian pedoman
dan standar, bimbingan, supervisi, pendidikan,
pelatihan perencanaan, penelitan dan lain-lain.
Pada ayat (3) pelimpahan kewenangan pembinaan
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, perlu
disesuaikan
dengan
pembagian
urusan
pemerintahan konkuren sub bidang pertambangan
(UU 23 Tahun 2014)
Pengawasan dilakukan oleh menteri dan
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan
kab/kota. Khusus untuk kab/kota perlu disesuaikan.
Perlu diberikan kewenangan yang tegas dan jelas
kepada inspektur tambang, sehingga tidak hanya
mengawasi keselamatan kerja, tetapi juga benarbenar mengawasi pengelolaan lingkungan hidup,
pascatambang, juga pengawasan jumlah produksi,
jumlah ekspor dan kualitas bahan tambang serta
material hasil tambang lainnya untuk dijual atau
diekspor.
Bupati/walikota tidak lagi diberikan kewenangan
penerbitan ijin maupun pembinaan dan
pengawasan di bidang minerba. Maka ketentuan
ini harus disesuaikan
Jenis jenis sanksi administratif, diperlukan untuk
Perlu

diubah,

Perlu diubah

Perlu diubah

Perlu diubah

Rekomendasi
Perlu diubah

-

-

-

-

-

Kementerian

Kementerian
ESDM

Inatansi Terkait
Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perdagangan

Ketentuan

Pasal 169 huruf
a

No.

35.
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Analisis
menjamin kepastian hukum, namun teknik
penulisan sanksi administratif menurut teknik
penulisan PUU dalam Lampiran II UU 12/2011,
diletakan pada masing-masing larangan yang
dikenakan sanksi, bukan dilekatkan pada satu pasal,
berbeda dengan teknnik penulisan ketentuan
pidana (petunjuk no. 64-66 lampiran II UU 12
Tahun 2011). Oleh karena itu ketentuan ini harus
dicabut, dan seluruh ketetnuan sanksi dilekatkan
pada pasal2 yang memiliki sanksi administratif.
Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara yang telah ada sebelum
berlakunya undang - undang ini tetap diberlakukan
sampai
jangka
waktu
berakhirnya
kontrak/perjanjian. Setelah berakhirnya kontrak
atau perjanjian tersebut, maka selanjutnya harus
mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan tidak
dapat diperpanjang lagi. Hal ini disebabkan rezim
kontrak atau perjanjian sudah tidak dikenal lagi
dalam undang-undang mineral dan batubara.
Hanya satu bentuk izin yang ditentukan untuk
melakukan usaha pertambangan, yaitu bentuk Izin
Usaha
Pertambangan.
Namun
ketentuan
sebagaimana dituangkan dalam huruf b dari pasal
Diubah,
Dengan
memper-jelas
daftar
dan
ketentuan
mengenai
jangka
waktu berakhirnya
kontrak/perjanjian
agar menimbulkan
berbagai penafsiran
dari para pelaku
usaha
pertambangan,
yang pada akhirnya
menimbulkan

Rekomendasi
dengan
menambahkan
sanksi
administrative.

Kementerian
ESDM
Kementerian
LHK

Inatansi Terkait
ESDM

-

Ketentuan

Analisis
169 tersebut menyatakan bahwa paling lambat
dalam waktu satu tahun, ketentuan yang
tercantum dalam pasal kontrak karya dan
perjanjian karya pengusahaan pertambangan 117
batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
harus disesuaikan. Dengan demikian terlihat bahwa
kedua ayat tersebut tidak sinkron satu sama lain.
Hal ini menimbulkan berbagai penafsiran dari para
pelaku usaha pertambangan, yang pada akhirnya
menimbulkan ketidak pastian hukum dan
timbulnya permasalahan hukum terkait kasuskasus pertambangan.
Kawasan pertambangan tidak diperintahkan untuk
diatur dalam perda tata ruang, wilaya
pertambangan mempunyai pedoman tersendiri,
sehingga seringkali tidak sinkron dengan RTRW
yang sudah dicanangkan, terutama gesekan antara
kawasan hutan, kawasan pertanian dan kawasan
pertambangan.
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70. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
No.
Ketentuan
Analisis
1
Kekosongan
Dalam UU Kepariwisataan belum mengatur
Hukum
mengenai partisipasi masyarakat agar masyarakat

36.

No.

Rekomendasi
Diubah,
Dengan

UU Minerba perlu
mengatur
mengenai
kewajiban
penentuan WP yang
merujuk pada tata
ruang wilayah.

Rekomendasi
ketidakpastian
hukum
dan
timbulnya
permasalahan

-

-

Instansi Terkait
Kementerian
Pariwisata

Kementerian
ESDM,
Kementerian
ATR/BPN

Inatansi Terkait

2

No.

Pasal 5

Ketentuan
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Analisis
mudah memberikan informasi kepada pemerintah
tentang kepariwisataan; mendorong masyarakat
untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan
kepariwisataan; mengembangkan pelembagaan
dan mekanisme pengambilan keputusan yang
memungkinkan
kelompok
atau
organisasi
masyarakat dapat terlibat secara efektif. Bentuk
partisipasi ini mislanya keikutsertaan dalam
penyusunan peraturan , mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi.
Caranya dengan musyawarah, konsultasi publik,
kemitraan atau penyampaian aspirasi melalui e-gov.
Oleh karena itu perlu ditambahkan ketentuan
terkait Partisipasi Masyarakat untuk mengisi
kekosongan hukum.
Pasal 5 UU kepariwisataan memuat prinsip
penyelenggaraan kepariwisataan. Prinsip prinsip
tersebut perlu ditambahkankan :
- Prinsip untuk memberikan kemudahan kepada
para pengusaha lokal dalam sekala kecil, dan
menengah (Program pendidikan yang berhubungan
dengan kepariwisataan harus mengutamakan
penduduk lokal dan industri yang berkembang
pada wilayah tersebut harus mampu menampung
para pekerja lokal sebanyak mungkin).
Diubah,
Dengan
menambahkan
prinsip-prinsip
internasional terkait
dengan
kepariwisataan.

Rekomendasi
menambahkan
ketentuan
mengenai
partisipasi
msayarakat .

-

Kementerian
Pariwisata

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
- Prinsip bahwa pembangunan pariwisata harus
mampu menjamin keberlanjutan, memberikan
keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak
merugikan generasi yang akan datang (Adanya
anggapan bahwa pembangunan pariwisata
berpotensi merusak lingkungan jika dihubungkan
dengan
peningkatan jumlah wisatawan dan
degradasi daerah tujuan pariwisata adalah sesuatu
yang logis).
- Prinsip adanya keterbukaan terhadap penggunaan
sumber daya seperti penggunaan air bawah tanah,
penggunaan lahan, dan penggunaan sumberdaya
lainnya harus dapat dipastikan tidak disalah
gunakan.
- Prinsip adanya program peningkatan sumberdaya
manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan
sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata
sehingga dapat dipastikan bahwa para pekerja siap
untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas yang
telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masingmasing sehingga program sertifikasi akan menjadi
pilihan yang tepat.
- Jadi Pasal 5 sudah memenuhi variable
pengayoman hanya perlu ditambahkan beberapa
prinsip.

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.
3

Ketentuan
Pasal 14 ayat (1)
huruf l

- 358 -

Analisis
Pengaturan terkait wisata bahari diatur dalam UU
No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Pasal
14 dimana wisata bahari disebutkan dengan istilah
wisata tirta sebagai salah satu usaha pariwisata . Di
dalam penjelasan Pasal 14 UU No 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan bahwa yang dimaksud
dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang
menyelenggarakan wisata dan olahraga air,
termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta
jasa lainnya yang dikelola secara komersial di
perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
Pengaturan terkait wisata bahari juga diatur dalam
UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal 28)
dengan istilah wisata bahari. Selain itu dalam UU
No 27 Tahun 2007 Jo UU N0 1 Tahun 2014 tentang
PWP3K Pasal 19 ayat (1) huruf e diatur pula wisata
bahari sbg salah satu kegiatan pemanfaatan wilayah
pesisir. Dengan demikian terdapat potensi tumpang
tindih dalam hal kewenangan dan kelembagaan
yang menangani wisata bahari antara Kementerian
Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
dan Kementerian LHK . Hal ini berakibat pada
masalah perizinan yang harus dilakukan oleh pelaku
usaha ketika akan membuka usaha pariwisata
khususnya wisata bahari. Permasalahan wisata

Rekomendasi
Diubah,
Sinkronisasi antara
UU Kepariwisataan
(Wisata Tirta), UU
PWP3K
(Wisata
Bahari),
UU
Kelautan
(Wisata
Bahari)
-

Instansi Terkait
Kementerian
Pariwisata

4

No.

Pasal 15

Ketentuan
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Analisis
bahari apakah sebaiknya di masukan dalam UU
Kepariwisataan atau UU Kelautan? Karena dalam
UU Kepariwisataan hanya mengatur atraksi dan
promosi pariwisata, sebaiknya UU Kepariwisataan
mengatur pariwisata secara komprehensif termasuk
wisata bahari.
Adanya potensi disharmoni terkait perizinan di
bidang industri wisata bahari. Pengaturan terkait
wisata bahari juga diatur dalam UU No 27 Tahun
2007 tentang PWP3K Jo UU No 1 Tahun 2014 . Di
dalam Pasal 16 UU PWP3K dikatakan bahwa setiap
orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari
sebagaian perairan pesisir dan pemanfaatan
sebagaian pulau pulau kecil secara menetap wajib
memiliki izin lokasi. Demikian pula dalam Pasal 19
UU PWP3K bahwa setiap orang yang melakukan
pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan
perairan pulau pulau kecil untuk kegiatan: a.
produksi garam; b. biofarmakologi laut; c.
bioteknologi laut; d. pemanfaatan air laut selain
energi; e. wisata bahari; f. pemasangan pipa dan
kabel bawah laut; dan/atau g. pengangkatan benda
muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin
Pengelolaan.
Diubah,
Terkait pengelolaan
kepariwisataan di
dasarkan
pada
undang-undang
yang belaku.

Rekomendasi

-

Kementerian
Pariwisata

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
Dengan demikian setiap pelaku usaha yang akan
membuka industri wisata bahari harus memiliki izin
lokasi dan izin pengelolaan yang dikeluarkan oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan. Sementara itu,
selama ini izin yang terkait dengan pariwisata
dikeluarkan oleh Menteri Budaya dan Pariwisata
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pariwisata (Pasal 14 ayat (1)
dan Pasal 15 ayat (1)). PP No 36 Thaun 2010 Pasal
8 juga mensyaratkan adanya izin pengusahaan
untuk kegiatan pariwisata alam. Pengusahaan
wisata tirta tersebut sangat dimungkinkan juga
berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Berdasarkan 3 (tiga) peraturan perundangundangan (PUU) tersebut, disimpulkan bahwa
Pengusaha akan mengurus tiga perizinan kepada
tiga lembaga, yaitu izin pengelolaan berdasarkan
UU No 1 Tahun 2014, izin pengusahaan
berdasarkan PP No 36 Tahun 2010, dan
pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan UU No.
10 Tahun 2009 Jo Permenaker No 18 Tahun 2016.
Pengurusan izin tersebut dilakukan kepada tiga
institusi yang berbeda. Hal tersebut tentunya
berpotensi untuk menimbulkan biaya yang tinggi
dan birokrasi yang terlalu banyak yang dapat

Rekomendasi

Instansi Terkait

Pasal 36:

Pasal 54

6

Ketentuan

5

No.
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Analisis
menghambat
investasi.
Adanya
Kewajiban
mendaftarkan usaha pariwisata, izin pengusahaan
pariwisata alam, izin lokasi dan izin pengelolaan
pada dsarnya semua adalah rezim perizinan.
Sebaiknya pengaturan terkait perizinan usaha
pariwisata
bahari dilakukan secara terpadu
sehingga lebih efektif dan efisien.
Keberadaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia
(BPPI) yang berfungsi sebagai koordinator promosi
pariwisata saat ini dinilai tidak efektif karena
fungsinya tumpang tindih dengan organisasi
kepariwisataan yang ada di pusat dan daerah
(Kemenpar
dan
dinas
pariwisata
di
daerah).Pembagian kewenangan dan tugas dalam
melakukan
promosi
pariwisata
dengan
lembaga/organisasi kepariwisataan yang ada di
pusat dan daerah tidak jelas. Keberadaan BPPI
malah semakin membebani keuangan negara
karena BPPI diberikan bantuan dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah bersifat hibah, padahal BPPI merupakan
lembaga swasta dan bersifat mandiri (Pasal 36 ayat
2)
Belum efektifnya pengaturan terkait sertifikasi
Diubah,

Dicabut,
Karena tugas dan
fungsi BPPI sudah
dilakukan
oleh
dinas pariwisata

Rekomendasi

-

-

Kementerian

Kementerian
Pariwisata

Instansi Terkait

Ketentuan
Pasal 55

Analisis
usaha pariwisata bagi pengusaha pariwisata (Pasal
54 dan Pasal 55 Undang-Undang No 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan jo Peraturan Pemerintah
No 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi
dan Sertifikasi Usaha Pariwisata) yang menyatakan
bahwa Pengusaha Pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal
24 Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2012),
namun belum ada penegakan hukum yang tegas
bagi pengusaha yang tidak memiliki sertifikasi
usaha.
Sanksi bagi yang tidak melakukan sertifikasi usaha
berdasarkan Pasal 30 PP No 52 Tahun 2012 berupa
:
a.
teguran tertulis;
b.
pembatasan kegiatan usaha; dan
c.
pembekuan sementara kegiatan usaha.
Sanksi ini dalam implementasi nya tidak efektif
karena kurangnya pengawasan dari aparat

Rekomendasi
Perlu
adanya
lembaga
yang
mengawasi
pelaksanaaan
sertifikasi
usaha
sehingga
pelaku
usaha mengabaikan
kewajibannya untuk
melakukan
sertifikasi
usaha.
Disamping itu juga
perlu ada reward
and
punishment
yang tegas bagi
pelaku usaha terkait
dengan penerapan
sertifikasi usaha ini.
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71. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1
pasal 152 ayat
Terdapat potensi disharmoni ataupun multitafsir Perlu
perubahan

No.

-

Instansi Terkait
Kementerian

Instansi Terkait
Pariwisata

2

No.

Ketentuan

Seluruh
ketentuan

(3)
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Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan kewajiban pemenuhan SPM
dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum
sedangkan PP No. 65 Tahun 2005 kewajiban
pemenuhan SPM oleh Pemerintah Provinsi dan
Kab/Kota.

Analisis
dimana Pasal 152 ayat (3) dengan Permenhub No.
26 Tahun 2017.
UU menetapkan kewenangan penetapan oleh
Menteri sedangkan Permenhub penetapan oleh
Kepala Badan. Selain itu terdapat juga Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2016 yang
pada ketentuan penutupnya menyebutkan bahwa
semua peraturan menteri terkait penyelenggaraan
transportasi berintegrasi antarmoda dan intermoda
wajib dan mendasarkan pada Peraturan Menteri
No. 66 Tahun 2016 yang mendelegasikan
kewenangan dari Menteri kepada Kepala Badan.
Adapun dasar hukum dari Peraturan Menteri ini
adalah berdasarkan pada Peraturan Presiden No.
103 Tahun 2015. Secara hirarki peraturan
perundang-undangan, Perpres berada di bawah UU
sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dan
tumpang tindih kewenangan.
Perlu penyelarasan
antara UU Nomor
22 Tahun 2009
tentang
LLAJ
dengan PP Nomor
65 Tahun 2005

Rekomendasi
pasal 152 ayat (3)
Undang-Undang
Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu
Lintas
dan
Angkutan Jalan.
Perubahan ini perlu
mempertimbangka
n alasan
pengaturan Pasal 7
ayat 3 Permenhub
No. 26 Tahun 2017

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Perhubungan
Kepolisian

Instansi Terkait
Hukum dan
HAM
Kementerian
Perhubungan
Kepolisian
Kementerian
Perdagangan

Ketentuan

Analisis

Rekomendasi
tentang Pedoman
Penyusunan
dan
Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
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B. Dasar hukum mengingat
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B,
Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-

72. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1.
Judul,
A. Analisis terhadap “nama” UU:
Ubah
Konsiderans,
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UndangDasar Hukum, Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Penjelasan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata
ataupun frasa, yang secara esensial maknanya telah
mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari
namanya, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”
yang memiliki arti mengatur terkait pendapatan
daerah yaitu pajak dan retribusi daerah yang
diberikan kewenangan seluasnya terhadap daerah.
Yang artinya nama UU ini telah mencerminkan isi
dari PUU tersebut.

No.

Instansi Terkait
Kementerian
Perdagangan

Instansi terkait
Kementerian
Keuangan
- Kementerian
Dlaam Negeri
- Kemneterian
Hukum dan
HAM
- Pemerintah
Daerah
-

-

No.

Ketentuan
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Analisis
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945:
- Landasan hukum formil UU ini disebutkan: Pasal
5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) 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 , pasal 18 A dan Pasal 18B ayat (2).
Disebutkan dalam Penejlasan 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

Rekomendasi

Instansi terkait

No.

Ketentuan
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- Pasal 23A
Pasal 23 memiliki makna bahwa pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Dalam hal ini UU No.28 Tahun 2009 merupakan
amanta dari UUD 1945
C. Politik Hukum
Politik hukum UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditinjau dari
konsideran menimbang dan/atau penjelasan
umumnya.
- Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang
penting
guna
membiayai
pelaksanaan
pemerintahan daerah.
- Pajak daerah dan retribusi daerah juga
dimaksudkan dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian

Analisis
dituangkan dalam berbagai peraturan yang
terkait, misalnya hak ulayat yang diakui dalam
UU No. 5 Tahun 1960 ttg UUPA. yang perlu
untuk diatur lebih lanjut dari Pasal 18B ayat (2)
adalah UU yang mengatur mengenai hak
masyarakat hukum adat.

Rekomendasi

Instansi terkait

No.

Ketentuan

Kesimpulan:
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Analisis
daerah, sehingga perlu dilakukan perluasan objek
pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian
diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak
daerah dan retribusi daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan
keadilan, peran serta masyarakat, dan
akuntabilitas dengan memeprhatikan potensi
daerah.
- Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam
penetapan tarif untuk menghindari penetapan
tarif pajak yang tinggi dan dapat memebri beban
ada masyarakat maka daerah hanya diberi
kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam
batas maksimum yang ditetapkan oleh UU ini.
- Kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan
pengeluarannya senakin besar karena daerah
dapat
dengan
mudah
menyesuaikan
pendapatnnya
sejalan
dnegan
adanya
peningkatan basis pajak daerah dan diskresi
dalam penetapan tarif.Oleh karena itu bahwa
peraturan ini perlu dibuat agar adanya
perlindungan dan pengaturan terhadap objek
pajak dan retribusi yang ditetapkan daerah.

Rekomendasi

Instansi terkait

Ketentuan

Pasal 1 angka 13

No.

2.
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Putusan MK No. 3/PUU-XIII/2015 menyatakan
bahwa Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa “termasuk
alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam
operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen”, Pasal 5 ayat (2)
sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alatalat besar”, Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2)
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah
Konstitusi (MK) meminta pembuat kebijakan, yakni
DPR dan Pemerintah, mengatur ulang regulasi
terkait ketentuan pajak alat-alat berat, seperti
bulldozer, excavator, tractor, dump truck dan benda
sejenisnya.
MK telah memutuskan pengecualian bagi alat-alat
berat tersebut sebagai objek yang dikenakan pajak.
MK menilai alat berat adalah kendaraan atau
peralatan yang digerakkan oleh motor, tetapi bukan

Analisis
Lebih tepat jika diatur dalam jenis Peraturan
Pemerintah, karena isinya mengatur masalah teknis
mengenai penggunaan dan besarnya pajak dan
retribusi daerah. Ditinjau dari nama UU inipun,
lebih tepat menjadi materi muatan peraturan
pemerintah.
-

Ubah
Perlu sinkronisasi
dengan Putusan MK
No. 3/PUUXIII/2015 agar ada
kepastian hukum.

Rekomendasi

Kementerian
Keuangan
Kementerian
Dlaam Negeri

Instansi terkait

Ketentuan

Pasal 32 ayat (1)
dan ayat (3)

No.

3.
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Analisis
kendaraan bermotor dan MK menyatakan bahwa
alat berat, termasuk alat berat pertambangan,
bukanlah kendaraan bermotor layaknya pengertian
yang diatur oleh UU No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sehingga
semua aturan persyaratan bagi kendaraan
bermotor, seperti uji KIR atau tipe berkala,
termasuk pengenaan pajak kendaraan bermotor
tidak berlaku bagi alat berat yang banyak dipakai di
sektor pertambangan, pertanian, kehutanan,
konstruksi, dan infrastuktur.
Pasal 32 ayat(1) menyatakan bahwa Objek Pajak
Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang
sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan,
termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Kemudian
dalam Penjelasan ayat (3) diatur pengecualian: jasa
sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
yang di dasarkan atas izin usahanya. Saat ini
ditengah
kelesuan
pada
sektor
usaha
apartemen/property,
sebagai
upaya
mempertahankan
diri
beberapa
pengelola
apartemen dimaksud merubah peruntukannya
menjadi hotel. Hal ini mengakibatkan adanya irisan
-

Perlu diatur dengan
menambahkan
ketentuan terkait
kebijakan
penetapan
Pajak
Hotel.
Harus
ada
koordinasi antara
Kementerian
Keuangan/ DitJen
Pajak
dengan

-

Ubah

Rekomendasi

Kementerian
Keuangan
Kementerian
Dlaam Negeri

Instansi terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
dan singgungan dengan Pajak Pusat, yaitu PP
PN atas
sewa.
Dalam rangka kepastian hukum disarankan
terhadap sewa apartemen menjadi Pajak Hotel.
Pada UU PDRD Hotel merupakan salah satu jenis
pajak kabupaten/kota.
Dalam Pasal 1 angka 21 UU PDRD, Hotel adalah
fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Sedangkan dalam Pasal 3 PMK No.43/2015, diatur
bahwa jasa penyewaan unit dan/atau ruangan,
termasuk
tambahannya,
di
apartemen,
kondominium, dan sejenisnya, serta fasilitas
penunjang terkait lainnya, tidak termasuk kelompok
jasa perhotelan yang tidak dikenai Pajak
Pertambahan Nilai(PPN).
Saat ini sebagai upaya eksistensinya beberapa
pengelola apartemen mengubah peruntukkan yang
semula apartemen menjadi hotel, dan pelayanan
hotel. Hal ini berpotensi terjadi perbedaan
pendapat antara KPP dengan Pemerintah Daerah.

Rekomendasi
Kementerian Dalam
Negeri
terkait
pengaturan
ketentuan
Pajak
Hotel.

Instansi terkait

Ketentuan
Pasal 42

Penjelasan Pasal
69
Pasal 69

No.
4.

5.
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Analisis
Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional, menyatakan bahwa golf
tergolong sebagai olahraga.
Golf merupakan jenis kegiatan olah raga bukan
merupakan hiburan.
Pada dasarnya pajak hiburan merupakan pajak
konsumsi atau pajak penjualan atas barang dan
jasa.
Jenis pajak hiburan tepat menjadi pajak daerah
karena dikenakan di tingkat konsumen akhir,
olahraga golf sebagai pajak hiburan untuk
penyederhanaan jenis pajak disamping permainan
golf sebagai olah raga memiliki unsur hiburan.
Objek Pajak Hiburan golf dan kegiatan olahraga
yang sejenis apabila berdasarkan hasil kajian dan
evaluasi oleh Pemerintah Daerah dinilai kurang
potensial dan dapat menghambat iklim investasi
dapat dikecualikan berdasarkan Peraturan Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU--IX/2011
telah mencabut golf sebaagai Jenis Pajak Hiburan dari
UU PDRD.
UU Pemerintahan Daerah pada Lampiran
Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota,
untuk
pembagian
urusan
-

Perlu sinkronisasi
ketentuan

Kementerian
Keuangan
Kementerian
Dlaam Negeri

Instansi terkait
Kementerian
Keuangan
- Kementerian
Dlaam Negeri
-

Ubah

Perlu menghapus/
menghilangkan
kata “golf“ agar ada
kepastian hukum
karena disesuaikan
dengan Putusan MK
No. 52/PUUIX/2011 yang
menyatakan bahwa
olahraga golf tidak
lagi menjadi objek
pajak hiburan.

Rekomendasi
Diubah

Ketentuan

Pasal 75 ayat(1)

No.

6.
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Analisis
pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral Sub Urusan Geologi, kewenangan
penetapan NPAT dalam daerah provinsi merupakan
kewenangan Pemerintah Provinsi.
Pada UU PDRD besarnya NPA Tanah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati/Walikota, sedangkan
dalam UU No. 23/2014 dan PP No. 55/2016 diatur
dengan berpedoman pada ketentuan yang
ditetapkan Gubernur. Untuk kepastian hukum dan
pengenaan pajak air tanah, maka penetapan NPA
Tanah dalam UU PDRD perlu disesuaikan, atau
mengingat sifat air tanah yang mobilitasnya
rendah(immobile) dan cenderung berada dalam/di
bawah lapisan tanah dalam suatu wilayah
Kabupaten/ Kota yang berbeda dengan Air
Permukaan yang mobilitasnya tinggi lintas
kabupaten/ kota dan lintas provinsi, disarankan
Pajak Air Tanah tetap menjadi jenis Pajak
Kabupaten/ Kota namun dapat diterapkan
opsen(pungutan tambahan) atas tarif Pajak Air
Tanah tersebut oleh Provinsi seperti UU Pajak
Daerah sebelumnya.
Tarif Pajak Sarang Burung Walet memberatkan
pelaku usaha. Guna mendukung kemudahan
berusaha, diusulkan tarif pajaknya ditetapkan paling
-

Ubah
Perlu ketentuan

Perlu koordinasi
antara Kementerian
Keuangan dan
Kementerian Dalam
Negeri terkait
kebijakan NPAT
agar ada kepastian
hukum.

Rekomendasi
penetapan NPAT
pada UU PDRD dan
UU Pemda agar
ada kepastian
hukum.

Kementerian
Keuangan
Kementerian

Instansi terkait

Ketentuan

Pasal 85 ayat 2

Pasal 87

No.

7.

8.

Analisis

Rekomendasi
perubahan tarif
Pajak Sarang
Burung Walet
paling tinggi 2%
guna mendukung
kemudahan
berusaha agar
efektif dan demi
kepastian hukum
karena tarif 10 %
sangat
memberatkan
pengusaha dan
masyarakat.
Ubah
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Pengenaan BPHTB dalam pendaftaran tanah
pertama kali (kecuali badan hukum non BUMN/D)
sehingjga biaya pendaftaran tanah pertama kali
menjadi mahal. Direkomendasikan agar pengenaan
BPHTB tidak dilakukan untuk pendaftaran tanah
pertama kali, namun pengenaan BPHTB dapat tetap
dikenakan untuk peralihan hak.
Terdapat ketidakharmonisan pengaturan dalam Ubah
menghitung BPHTB. Dalam Undang-Undang PDRD
dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan - perlu dibuatkan
PP yang
Objek Pajak (NPOP) dan jika NPOP tidak diketahui

tinggi 2%.

Kementerian
Keuangan

Kementerian
Keuangan

Instansi terkait
Dlaam Negeri

No.

Ketentuan
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Analisis
Rekomendasi
atau lebih rendah dari NJOP, yang digunakan dalam
mengatur
pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan,
tentang BPHTB
maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP
untuk menjadi
PBB. Namun dalam Peraturan Menteri Agraria dan
pedoman bagi
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Pemda dalam
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang
menentukan
Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam
besaran BPHTB,
Rangka
Pengampunan
Pajak,
langsung
serta termasuk
menyebutkan bahwa BPHTB dihitung dari NJOP
pemberian
tahun berjalan. Hal ini dapat mengakibatkan
insentif terkait
penurunan penerimaan bagi pemerintah daerah
BPHTB.
karena untuk transaksi atas tanah dan bangunan - Perlu memuat
yang nilainya lebih besar daripada NJOP tetap
ketentuan yang
dihitung pengenaan BPHTB-nya menggunakan
mengatur bahwa
NJOP
hanya NJOP PBB
yang dapat di
Catatan:
update setiap
Permen ATR/KaBPN No. 15 Tahun 2017 hanya
tahun, yang
diberlakukan bagi pendaftaran peralihan hak atas
dijadikan dasar
tanah Wajib Pajak yang terdaftar atas nama orang
penghitungan
lain atau nominee dalam rangka pelaksanaan UU
BPHTB, bukan
No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
harga pasar
Oleh karena itu dalam hal keadaan normal tetap
maupun ZNT.
berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam UU
PDRD.

Instansi terkait

Ketentuan
Pasal 87 ayat 4

Pasal 88

No.
9.

10.
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Analisis
Permasalahan terkait Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
Pasal 87 ayat (4) mengatur bahwa besarnya Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan
paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00. untuk
setiap wajib pajak.
Ketentuan tersebut tidak mengatur lebih lanjut
apakah NPOPTKP diberikan atas setiap transaksi
atau diberikan atas setiap Wajib Pajak dalam hal 1
Wajib Pajak memperoleh hak lebih dari 1 (satu)
transaksi.
Tarif BPHTB (Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan)
memberatkan pelaku usaha,
terutama dalam hal penyediaan gedung dan lahan
untuk memulai usaha.
Guna mendukung kemudahan berusaha, diusulkan
tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 2% demi
kepastian hukum.
Perlu ketentuan
perubahan tarif
BPHTB paling tinggi
2% guna
mendukung
kemudahan
berusaha agar
efektif dan demi
kepastian hukum
karena tarif 5%
sangat
memberatkan

Ubah

Rekomendasi
Ubah

- Kementerian
Keuangan.
- Kementerian
Dalam Negeri.

Instansi terkait
- Kementerian
Keuangan
- Kementerian
Hukum dan
HAM

Ketentuan

Pasal 110 ayat
(1) huruf c

No.

11.
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UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan,
Pasal 87A
menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan
program dan kegiatan Administrasi Kependudukan
yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di
provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan
dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. EKTP merupakan beban APBN sehingga tidak dapat
menjadi Objek Retribusi lagi.

Analisis

Ketentuan
Pasal
110 ayat (1) huruf c
disinkronisasi
dengan Pasal 87A
UU No. 24 Tahun
2013
tentang
Perubahan
Atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2006
tentang
Administrasi
Kependudukan
sehingga
frasa
“Retribusi
Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan “
sebaiknya
dihilangkan/
dihapus agar ada
kepastian hukum.

Rekomendasi
pengusaha/
masyarakat.
Cabut
- Kementerian
Keuangan.
- Kementerian
Dalam Negeri.

Instansi terkait

Ketentuan
Pasal 113

Pasal 124
Penjelasan Pasal
124

No.
12.

13.
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Tata cara penghitungan dan penetapan tarif
retribusi diatur dalam Pasal 152 dan Pasal 161
mengenai ketentuan tarif retribusi pengendalian
menara telekomunikasi yang merupakan objek
retribusi jasa umum didasarkan pada biaya
penyediaan jasa dalam hal biaya operasional,
pemeliharaan, bunga dan biaya modal, selain itu
penetapan tarif juga harus didasarkan pada
kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan
efektifitas pengendalian atas layanan retribusi.

Analisis
Dalam perkembangannya terdapat kebijakan
nasional yang mengatur kembali terkait biaya
pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam
UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi
Kependudukan,
Pasal
79A
menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan
Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Perlu sinkronisasi
ketentuan
Penjelasan Pasal
124 dengan Pasal
152 dan Pasal 161
sehingga ada
kepastian hukum.

Perlu sinkronisasi
ketentuan Pasal
113 dengan Pasal
79A No. 24 Tahun
2013 tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2006 tentang
Administrasi
Kependudukan agar
tercipta kepastian
hukum.
Cabut Penjelasan
Pasal 124

Rekomendasi
Cabut

- Kementerian
Keuangan.
- Kementerian
Dalam Negeri.

Instansi terkait
- Kementerian
Keuangan.
- Kementerian
Dalam Negeri.

No.

Ketentuan
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Pemerintah daerah menggunakan Penjelasan Pasal
124 untuk memudahkan
perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi.
Dalam penjelasan pasal
tersebut ditetapkan tarif retribusi menara
telekomunikasi adalah sebesar 2 % dari
NJOP. Pemerintah daerah tidak menghiraukan
ketentuan Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 161 UU
PDRD. Keadaan ini menimbulkan keberatan dari
pengusaha yang pada akhirnya
mengajukan judicial review atas Penjelasan Pasal
124 UU PDRD berkaitan dengan asas kepastian
hukum, sampai ditetapkan
Putusan MK No. 46/PUU-XII/2014 yang mencabut

Analisis
Penjelasan Pasal 124 membuat ketentuan tarif
retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak
lagi didasarkan pada biaya-biaya pengawasan dan
pengendalian, dalam praktiknya Pemda langsung
menetapkan tarif sebesar 2% dari NJOP.
Penetapan tarif tersebut dapat menghambat
investasi daerah dan mempersulit penyedia sarana
prasarana termasuk untuk mewujudkan biaya
telekomunikasi yang murah dan terjangkau kepada
seluruh rakyat.
Penjelasan Pasal
124 sebaiknya
dihilangkan/
dihapus sesuai
Putusan MK No.
46/PUU-XII/2014
agar ada kepastian
hukum dan tercipta
rasa keadilan
masyarakat.

Rekomendasi

Instansi terkait

14.

No.

Pasal 141
huruf c

Ketentuan

- 379 -

Analisis
keberlakuan Penjelasan Pasal 124 UU PDRD
tersebut.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU--XII/2014
telah mencabut Penjelasan Pasal 124 , tarif retribusi
ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai
jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar
penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara
telekomunikasi,
sehingga
tarif
retribusi
pengendalian menara telekomunikasi kembali
pengaturannya ke Pasal 151 UU PDRD, besarnya
retribusi yang terutang dihitung berdasarkan
perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan
tarif retribusi. Penjelasan Pasal 124 diubah agar
besaran
retribusi
pengendalian
menara
telekomunikasi
dapat
memperhitungkan
variabel/faktor zonasi, ketinggian menara, jenis
menara dan jarak tempuh.
Memberatkan kalangan pengusaha untuk memiliki,
bahkan memperpanjang izin gangguan tersebut
setelah beberapa tahun.
Untuk menjamin tidak ada gangguan keamanan dan
ketenteraman masyarakat perlu ditingkatkan
peranan dan fungsi satuan polisi pamong praja di
daerah.
Pemerintah telah mencabut Permendagri No. 27
Hapus
Retribusi terkait izin
gangguan
sudah
dicabut
dengan
Permendagri
Nomor 19 Tahun
2017
tentang
Pencabutan

Rekomendasi

-

Instansi terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27
Tahun 2009, karena sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan
berusaha (ease of doing business) di Indonesia.
Perizinan yang berbelit- belit kemudian dipandang
sebagai salah satu penyebab hal di atas. Maka,
pemerintah (pusat) berikhtiar untuk mengatasinya
dengan menghapus aturan tentang ”izin
gangguan”.
Izin itu untuk mengendalikan dan memastikan
bahwa jika suatu usaha akan berdiri, usaha tersebut
telah patuh dengan standar tertentu sehingga
aneka gangguan dan bahaya seperti kebakaran,
kebisingan, atau bau dapat dihindari. Izin gangguan
juga untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar
telah menerima beroperasinya kegiatan usaha
tersebut, misalnya, untuk usaha seperti panti pijat
atau tempat hiburan malam.
Upaya menghapus regulasi izin gangguan dengan
pemerintah pusat mencabut Permendagri No. 19
Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah.

Rekomendasi
Permendagri
Nomor 27 tahun
2009
tentang
Pedoman
Penetapan
Izin
Gangguan
Di
Daerah
sebagaimana telah
diubah
dengan
Permendagri
Nomor 22 Tahun
2016
tentang
Perubahan
atas
Permendagri
Nomor 27 tahun
2009. Namun pada
implementasinya
masih
banyak
daerah
yang
memungut retribusi
izin gangguan. Izin
gangguan
ini
seharusnya
ini
merupakan bentuk
pelayanan

Instansi terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
Pemerintah pusat berharap daerah kemudian akan
mengikuti dengan mencabut aneka perda izin
gangguan beserta retribusinya.
Nyatanya, sekalipun ada daerah yang kemudian
menghapus, ada juga daerah yang kukuh tetap
mempertahankan perda tentang izin gangguan.
Bahkan, belum lama ini rencana akal-akalan suatu
kabupaten yang memilih jalan memutar. Mereka
berusaha mengesankan patuh dengan menghapus
perda izin gangguan. Namun, mereka juga
berencana merevisi aturan daerah tentang izin
lingkungan untuk kemudian membadankan
ketentuan izin gangguan di dalam izin lingkungan.
Mencermati situasi di lapangan, Kementerian
Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE)
Mendagri 500/3231/ SJ pada 19 Juni 2017.
Tujuannya, kembali
mendorong pemerintah
daerah agar menghapus izin gangguan. Namun,
hingga saat ini masih banyak daerah yang tetap
tidak mengindahkan SE tersebut.
Argumentasi keengganan pemda untuk patuh pada
niat pemerintah pusat, terdapat setidaknya tiga
alasan yang kuat yang dimiliki daerah, yaitu pada
pertengahan 2017, Mahkamah Konstitusi ( MK)
menyatakan bahwa Mendagri tidak lagi berwenang

Rekomendasi
pemerintah untuk
memberikan
keamanan
berusaha.

Instansi terkait

No.

Ketentuan

- 382 -

Analisis
untuk mencabut perda provinsi dan gubernur tidak
lagi dapat mencabut perda kabupaten/ kota, jika
ada perda bermasalah harus dibawa ke Mahkamah
Agung (MA) untuk diujimaterikan. Mungkin daerah
menganggap bahwa tekanan Kementerian Dalam
Negeri tidak lagi cukup ”sakti”. Ada kemungkinan
daerah masih menilai izin gangguan sebagai salah
satu sumber pendapatan asli daerah yang
potensial. Apalagi UU Pajak dan Retribusi Daerah
masih mengakomodasi kewenangan daerah untuk
memungut retribusi atas izin gangguan. Lebih dari
itu, UU tentang hinder ordonnantie (izin gangguan)
juga masih berlaku hingga saat ini. Artinya fakta di
mana Mendagri mencabut Permendagri No. 19
Tahun 2017 tidak dapat langsung diartikan bahwa
daerah tidak boleh mengatur tentang izin
gangguan. Boleh jadi ada daerah yang menganggap
bahwa izin gangguan masih tetap diperlukan untuk
memastikan ketertiban di masyarakat. Ditinjau dari
sisi hak masyarakat, dihapuskannya izin gangguan
mengancam hak warga untuk dapat berpartisipasi
dalam mengontrol situasi kawasan. Usaha panti
pijat, pangkalan gas, atau pabrik olahan kulit,
misalnya, dapat saja tiba- tiba berdiri di suatu
permukiman tanpa meminta persetujuan dari

Rekomendasi

Instansi terkait

Pasal 144

Kebutuhan
hukum

16.

Ketentuan

15.

No.
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Analisis
masyarakat sekitar.
Norma yang terkandung dalam peraturan ini
bertentangan dengan ketentuan Pasal 150 huruf c
tentang persyaratan penerbitan obyek retribusi izin
tertentu, bahwa “biaya yang menjadi beban Daerah
dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya
untuk menanggulangi dampak negatif dari
pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak
dibiayai dari retribusi perizinan”, bagaimana
menghitung dampak negatif atas izin gangguan
sebagaimana dalam definisi yang diberikan dalam
peraturan ini.
Pengenaan BPHTB belum mengatur kondisi objek
pajak pada saat terutang BPHTB. Yang dimaksud
kondisi objek yaitu apakah meliputi Tanah saja atau
Tanah dan Bangunan. Kondisi objek atas perolehan
hak melalui pemindahan hak dan pemberian hak
baru adalah berbeda.
Kesimpulan:
Perolehan hak melalui pemindahan hak terutang
atas objek Tanah dan Bangunan. Sedangkan
perolehan hak melalui pemberian hak baru
terutang atas objek Tanah
Cabut

Rekomendasi
Kementerian
Dalam Negeri

Instansi terkait
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73. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
No.
Pengaturan
Analisis
2.
Pasal 34 ayat (2
Di dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa
dan 3)
“Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
Pemerintah.” Kemudian di dalam ayat (3)
disebutkan bahwa “Dalam hal Pemerintah Daerah
tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah
menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah
tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.”
Rumusan pasal tersebut tidak efeketif karena di
beberapa daerah, para pemegang IUPTL yang
memiliki wilayah usaha penyediaan tenaga listrik
masih kesulitan dalam mendapatkan penetapan
tarif tenaga listrik dari Pemerintah daerah yang
memerlukan persetujuan DPRD. Terlalu lamanya
persetujuan dari DPRD diakibatkan dari rumusan
pasal tersebut yang tidak menyebutkan maksimal
jangka waktu yang diberikan kepada DPRD untuk
memberikan persetujuannya, sehingga Pemerintah
Pusat tidak dapat menjalankan amanah untuk
memberikan penetapan tariff di daerah. Terlalu
Rekomendasi
Ubah

Instansi terkait
Kementerian
ESDM,
PLN,
Kemenko
Perekonomian,
Pemerintah
Daerah

Pengaturan

Analisis
lamanya proses penetapan tarif tenaga listrik
tersebut berdampak pula bagi iklim investasi di
kawasan industri (wilayah usaha penyediaan tenaga
listrik).
Alternatif rekomendasi yang dapat diberikan
adalah:
- Menambah ketentuan dalam pasal tersebut
dengan penambahan jangka waktu yang
diberikan kepada DPRD untuk memberikan
persetujuan penetapan tarif;
- Perlu dibedakan penetapan tarif untuk
masyarakat dan tariff untuk bisnis / komersial.
Tarif untuk masyarakat harus dengan
persetujuan DPR atau DPRD, dan tarif untuk
komersial tanpa harus persetujuan DPR / DPRD;

Rekomendasi

Instansi terkait
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74. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1. Pasal 2
Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. Dicabut
dan Kementerian
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dimasukan dalam
LHK
PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa bab
ketentuan
ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan umum
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum
dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau

No.

Pasal 3

Pasal 14

3.

Ketentuan

2.

No.
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Analisis
bab.
Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum
dari UU 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.
Pasal ini membahas tentang instrumen pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Instrumen yang telah dijelaskan dalam pasal
tersebut di atas 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 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
Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

4.

No.

Pasal 15

Ketentuan
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Perlu didorong agar pelaksanaan Pasal 14 dapat
dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, maka
aparat pemerintah yang melakukan penilaian izin
lingkungan perlu dilakukan pengawasan yang
melekat, dan dibantu dengan pengawasan dari
masyarakat, dengan cara membuka dokumen izin
lingkungan sebagai dokumen publilk yang mudah
diakses.
Pasal tersebut tidak mencantumkan sanksi apapun
bagi pemerintah atau pemerintah daerah yang
tidak melakukannya, sehingga tidak adanya
hukuman apabila pemerintah tidak melakukan
kewajiban yang telah diamanatkan kepadanya.

Analisis
dokumen amdal, sehingga kerusakan lingkungan
yang diakibatkan oleh minimnya penanggulangan
akibat pun terjadi.

Diubah,
Dengan
menambahkan
sanksi yang tegas
bagi
pemerintah
atau
pemerintah
daerah yang tidak
mematuhi
ketentuan
Perlindungan Dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup,
sehingga

Rekomendasi

Kementerian
LHK
Kementerian
ATR/BPN

Instansi Terkait

Pasal 20

Pasal 26 ayat (2)
dan (4)

6.

Ketentuan

5.

No.
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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 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

Analisis

Ubah

-

Kementerian
LHK

Rekomendasi
Instansi Terkait
penegakannya
dapat
dilakukan
secara optimal.
Ubah
Kementerian
LHK

Pasal 46

Pasal 66

8.

Ketentuan

7.

No.
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Analisis
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/atau gugatan perdata dengan tetap
memperhatikan kemandirian peradilan.
• Kalimat terakhir yang sekaligus penutup dari
penjelasan
tersebut
“dengan
tetap
memperhatikan
kemandirian
peradilan
merupakan kalimat kunci yang dimaksudkan
Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

-

-

Kementerian
LHK,
Kepolisian,
Kejaksaan

Kementerian
LHK,
Bappenas

Instansi Terkait

Pasal 69 ayat (1)

Ketentuan

10. Pasal 98 dan 99

9.

No.
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Analisis
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/menjatuhkanputusannya.
Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf
Kementerian LHK 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
Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

-

Kementerian
LHK,
Kepolisian,

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

11. Pasal 101, 102,
dan 108

No.

- 391 -

Analisis
fatal karena diabaikannya (dihilangkan) unsur
perbuatan melawan hukum yg seharusnya ada.
- 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
Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
LHK,
Kepolisian,
Kejaksaan

Instansi Terkait
Kejaksaan

Ketentuan

12. Konsep
Konservasi

No.

- 392 -

Analisis
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.
Sebagaimana bunyi Pasal 108 bahwa “Setiap
orang yang melakukan pembakaran lahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf Kementerian LHK, 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)”.
Terkait Ruang Lingkup Konservasi
1. Pada konsep Undang-undang No. 5 Tahun 1990,
konservasi ditujukan untuk pengelolaan sumber
daya alam 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
Ubah

Rekomendasi

-

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

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

No.
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Analisis
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 Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur konservasi
keanekargaman hayati di dalam kawasan hutan dan
tumbuhan dan satwa liar (TSL) di luar kawasan
hutan. Sedangan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009 lebih fokus mengatur pengelolaan lingkungan
hidup di 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 tersebut menggantikan UU No 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dengan dicabutnya UU tersebut dalam peraturan
pelaksanaannya masih menyisakan kurang lebih 11
amanat PP, 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. PP dimaksud antara lain:
• tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Perlu
segera membentuk
RPP
yang dibutuhkan.
Dengan
membertimbangka
n prinsip simplifikasi
regulasi,
maka
terhadap beberapa
amanat PP yang
sejenis dan jika

Rekomendasi

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

- 394 -

Analisis
Ekosistem Karts;
• tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
• tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis;
• tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
• tentang Pengelolaan Sampah Plastik;
• tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang;
• tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Ekosistem Perairan Darat;
• tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;
• tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas
Udara;
• tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian
Sengketa LH;
• 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.

Rekomendasi
dimungkinan, dapat
digabungkan
menjadi satu PP.

Instansi Terkait
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75. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 6 ayat (3)
Dari segi hirarki peraturan perundang-undangan,
Pasal 75, Pasal Peraturan Menteri tidak dapat mengubah
77, Pasal 78, ketentuan
lampiran
undang-undang
yang
Pasal 76, Pasal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
91 ayat (5), Pasal undang-undang.
99 ayat (1), Pasal
101 ayat (3), Meski demikian, sesuai dengan ketentuan pasal
Pasal 111 dan tersebut, perubahan penggolongan narkotika telah
Pasal 112, Pasal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni berdasarkan:
127, Pasal 131, - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun
2014;
Pasal 128 ayat
(1) dan Pasal - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun
2017.
134, Pasal 130
ayat (1), Pasal Untuk mengantisipasi lamanya perumusan
penggolongan
narkotika
atas
137, Pasal 140 perubahan
dan Pasal 141, penyalahgunaan beberapa zat baru (new
Pasal 148,
psychoactive substances/NSP) yang memiliki
potensi
sangat
tinggi
mengakibatkan
ketergantungan yang belum termasuk dalam
golongan narkotika maupun prekursor narkotika
sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan
Lampiran II UU Narkotika, perlu diatur rumusan
norma yang mengatur ketentuan pidana dalam hal
penyalahgunaan atau peredaran gelap zat baru
Pasal lain yang
perlu
diubah
adalah: Pasal 75,
Pasal 77, Pasal 78,
Pasal 76, Pasal 91

Rekomendasi
Perlu
perubahan
Pasal 6 ayat (3)
diatur
rumusan
norma
yang
mengatur
ketentuan pidana
dalam
hal
penyalahgunaan
atau
peredaran
gelap zat baru yang
berdasarkan
uji
laboratorium
forensik memiliki
karakteristik yang
sama
dengan
narkotika
dan
prekursor
narkotika.

Instansi Terkait
Kementeria
n Hukum
dan HAM
Bappenas
Kementeria
n
Koordinator
Bidang
Polhukam
Badan
Narkotika
Nasional
Kepolisian

Ketentuan

Analisis
yang berdasarkan uji laboratorium forensik
memiliki karakteristik yang sama dengan narkotika
dan prekursor narkotika.
Diusulkan agar Pasal 6 ayat (3) UU Narkotika yang
menyebutkan bahwa perubahan dan/atau
penambahan
jenis
narkotika
ke
dalam
penggolongan Narkotika yang pada awalnya diatur
dengan Peraturan Menteri diubah menjadi diatur
dengan Peraturan Kepala BNN.
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76. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 55
Kewajiban menetapkan standar mutu pelayanan
kesehatan belum terlaksana, hingga saat ini
Peraturan Pemerintah tersebut belum terbentuk,
secara teknis operasional ini akan berimplikasi pada
efisiensi penyelenggaraan upaya kesehatan, perlu
ketegasan dan kepastian terbentuknya Peraturan
Pemerintah tersebut.

No.

Rekomendasi
Diubah,
Membuat
Peraturan
Pemerintah
berdasarkan
ketentuan
pasal
terkait.

Rekomendasi
ayat (5), Pasal 99
ayat (1), Pasal 101
ayat (3), Pasal 111
dan Pasal 112, Pasal
127,
Pasal 131,
Pasal 128 ayat (1)
dan Pasal 134, Pasal
130 ayat (1), Pasal
137, Pasal 140 dan
Pasal 141, Pasal
148,
serta
Ketentuan pidana
denda minimum

Instansi Terkait
Kementerian
Kesehatan

Instansi Terkait
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78. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1.
Politik Hukum Rezim UU No.41 Tahun 2009 beserta peraturan Perlu harmonisasi
UU
pelaksanaannya termasuk perda hanya untuk mengenai apa yang
melindungi “sawah padi”. Sedangkan dalam UU dimaksud
‘lahan
No.18 Tahun 2012 tujuan dari UU ini adalah salah pertanian’
dalam
satunya menyediakan pangan yang beraneka ragam UU 41/2009 dengan
dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan PUU lainnya.
gizi bagi konsumsi masyarakat. Sedangkan UU 41
tahun 2009 hanya untuk melindungi sawah saja,

77. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Pasal 27 ayat (1) Di dalam UU Nomor 39 Tahun 2009 ketentuan
Peraturan
(1)
umum Lartas berlaku di KEK. Berdasarkan PP 96
Pelaksana
perlu
Tahun 2015 pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa
segera diterbitkan
Pemasukan barang impor ke KEK belum
diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang
impor kecuali ditentukan lain berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Sampai dengan saat ini juga belum ada
peraturannya. Perlu penegasan mengenai K/L
yang
memberikan
kewenangan
terkait
pengaturan Lartas. Status quo dapat menjadi
polemik dalam pelaksanaannya.

Instansi Terkait
Kementerian
Pertanian
- Bapenas
- Kemekumham
-

Instansi Tekait
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian

2

3

13. 2

14. 3

No.

Pasal 3

Pasal 2

Ketentuan

- 398 -

Analisis
seharusnya semua lahan pertanian pangan juga di
lindungi termasuk lahan peternakan, perkebunana,
budi daya tambak dan lainnya demi terwujudnya
keanekaragaman pangan dalam rangka ketahanan
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

Instansi Terkait

Dicabut
dan - Kementerian
dimasukan dalam Pertanian
bab
ketentuan - /Bappenas
umum
- Kementerian
Hukum dan HAM

Dicabut
dan - Kementerian
dimasukan dalam Pertanian
bab
ketentuan - Bappenas
umum
- Kementerian
Hukum dan HAM

Rekomendasi

4

5

6

15. 4

16. 5

6

No.

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 4

Ketentuan

- 399 -

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

Penetapan kata ‘dapat’ dalam pasal ini dapat
diartikan berbeda –beda, sehingga seharusnya kata
dapat tersebut dihilangkan saja atau diganti dengan
kata ‘mencakup’

Analisis
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.

Instansi Terkait

Dicabut
dan - Kementerian
dimasukan dalam Pertanian
bab
ketentuan - Bappenas
umum
- Kementerian
Hukum dan HAM
Ubah
- Kementerian
Pertanian
- Bappenas
- Kementerian
Hukum dan HAM
Perlu harmonisasi - Kementerian
antara definisi hak Pertanian
atas tanah dalam - Kementerian
UUPA dan lahan Kehutana
dan UU 26/2007 - Kementerian
tentang Penataan PUPR
Ruan

Rekomendasi

9

9

10

8

8

10

7

7

No.

Pasal 18 – Pasal

Pasal 19 ayat
(2)

Pasal 10 – Pasal
16

Pasal 8

Ketentuan
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Berisi pedoman mengenai penetapan, namun tidak

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 Pertanian masih belum efektif
terwujud

Analisis
tentang
Penataan
ruang
sebagai
dasar
pembentukan
UU
41/2009
ini,
hanya
memerintahkan untuk mengatur masalah kawasan
lahan abadi pertanian di kawasan perdesan.
Ketentuan dalam pasal 8 ini sudah tercermin dalam
pasal 7 ayat (1), penambahan dalam pasal 8 tidak
perlu di lakukan karena hanya pengulangan saja.
Berisi tentang pedoman perencanaan LP2B. Namun
pelanggaran terhadap ketentuan perencanaan ini
tidak memiliki konsekwensi atau sanksi, sehingga
berpotensi tidak efektif.

Ubah

Perlu
disusun
mengenai
zonasi
kawasan pertnian
agar perlindungan
lahan
pertanian
dapat
diimplementasikan
dengan lbh efektif
dalam
rangka
ketahanan
dan
kedaulatan pangan.

Cabut

Rekomendasi

- Kementerian

- Kementerian
Pertanian
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Kejaksaan
- Kementerian
Pertanian
- Kementerian
ATR/BPN

- Kementerian
Pertanian

Instansi Terkait

14

Pasal 31 – Pasal

Pasal 30

13

14

Pasal 29

12

12

Pasal 28

Ketentuan

11

25

11

No.
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Analisis
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.
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.
Dalam pasal 30 ini penelitian dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota, dan peran
serta lemabga penelitian dan/atau perguruan
tinggi. Pasal ini tidak menyebutkan untuk
melibatkan masyarakat petani atau kelompok tani
dalam melakukan penelitian.
Pasal ini hanya berisi tentang infomasi hasil
Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

Kementerian
Pertanian

Kementerian

-

- Kementerian
Pertanian

- Kementerian
Pertanian

Instansi Terkait
Pertanian

15

Pasal 34

Pasal 36

Pasal 37

16

17

18

Ketentuan

Pasal 33 ayat
(1)

32

15

No.
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Pada pasal ini jika dilihat dari rincian program yang
dilakukan,program ni 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.
Pasal 36 ayat (2) tidak dijelaskan secara pasti siapa
menteri yang bertanggung jawab dalam hal
pengendalian LP2B.
Dalam hal pengendalian LP2b sebaiknya
ditambahkan
dengan
pemberian
jaminan
kehidupan yang layak bagi petani bukan hanya
pemberian insentif sarana dan prasarana pertanian,
disinsentif, permudahan mekanisme perizinan,
proteksi dan penyuluhan. Karena kalau hanya
program tersebut terus dimana letak perbedaannya

Analisis
penelitian sehingga berpotensi tidak efektif.

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

Kementerian
Pertanian

Kementerian
Pertanian

Kementerian
Pertanian
Kementerian
Kehutanan

Kementerian
Pertanian

Instansi Terkait
Pertanian

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 44

Pasal 48

Pasal 50

Pasal 54 - 57

20

21

22

23

24

Ketentuan

19

No.
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Analisis
dnegan petani yang non LP2B?
Jika dilihat dari isnentif yang diberikan hampir
seluruhnya
merupakan
program
reguler
pemerimtah, lalu apa insentif yang membedakan
antara petani LP2B dengan non LP2B.
Persoalan angaran LP2B ini menjadi hal yang sangat
berat bagi pemda karena dibeberapa daerah
kesulitan masalah keuangan, sehingga untuk
memberikan insentif kepada petani yang ikut LP2B
tersebut dirasakan oleh Pemerintah Daerah sangat
berat sehingga perlu adanya dukungan dana dari
pemerintah pusat.
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.
Tidak dijelaskan secara pasti makna dari kata
kepentingan umum, karena dapat menimbulkan
multi tafsir.
Berisi pedoman mengenai pengawasan, namun
tidak memiliki konsekwensi, sehingga berpotensi
Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

Kementerian
Pertanian

Kementerian
Pertanian

Kementerian
Pertanian

Kementerian
Pertanian

Kementerian
Pertanian

Kementerian
Pertanian

Instansi Terkait

Pasal 62 ayat
(1)
Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

26

28

29

27

Pasal 58 – Pasal
60

Ketentuan

25

No.
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Tidak menyebutkan secara tegas jenis PUU yang
akan mengatur lebih lanjut. Hal ini sebagaimana
petunjuk No. 200 dalam lampiran II UU No. 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.
Pembentukan bank petani sampai saat ini belum

Analisis
tidak efektif.
Berisi pedoman mengenai sistem informasi, namun
tidak memiliki konsekwensi, sehingga berpotensi
tidak efektif.
Pemberian jaminan ini tidak ada hal khusus dan
spesifik untuk LP2B.
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.

Ubah

Perlu
dilakukan
percepatan
terhadap
pembentukan
lembaga
pembiayaan mikro
bagi petani.
Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

Kementerian

Kementerian
Pertanian

Kementerian
Pertanian
Kementerian
Pertanian

Kementerian
Pertanian

Instansi Terkait

30

No.

Pasal 65

Ketentuan
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Analisis
terbentuk, sebaiknya tidak perlu dibentuk bank
petani tapi digiatkan kembali koperasi petani,
sehingga dengan adanya koperasi petani dapat
meningkatkan kesejahteraan petani
Ada inkonsistensi istilah yang dipakai dalam rangka
penguatan dan pemberdayaan petani serta
kelembagaan petani. Dalam UU No. 41 Tahun 2009
pasal 65 ayat (3) huruf b disebut dengan badan
usaha, 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 koperasikoperasi 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.
Perlu diharmonisasikan istilah yang tepat untuk
Perlu Harmonisasi

Rekomendasi

-

-

Kementeria
n Pertanian
Kementeria
n Desa, PDT
dan
Transmigras
i

Instansi Terkait
Pertanian

Pasal 67 – Pasal
69

Pasal 70

32

Ketentuan

31

No.
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Analisis
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).
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 UndangUndang 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
Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
Pertanian
Kejaksaan
Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait

Pasal 73

Pasal 74

34

Ketentuan

33

No.
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Analisis
ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi
pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif
dalam satu bab.”
Menganut sanksi pidana minimal khusus, sehingga
diperlukan pengaturan yang memberikan pedoman
bagaimana cara penerapan sanksi pidana minimal
khusus tersebut, agar terjadi kepastian hukum
dalam penegakannya.
Mengatur tanggung jawab korporasi, namun
pengenaan sanksi pidananya hanya pada
pengurusnya. Untuk dapat membidik korporasinya,
maka sebaiknya rumusan normanya lebih
dipertegas, 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
Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
Pertanian
- Kejaksaan
- Kementerian
Hukum dan HAM
- Kementerian
Pertanian
- Kejaksaan
- Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait

Pasal 74

Pasal 74

36

Ketentuan

35

No.
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Analisis
penegakannya.
Pasal 70 ayat (1) UU No 26 tahun 2009 “Setiap
orang yang 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
sedangkan UU No. 26 Tahun 2007 menjatuhkan
hukuman penjara 3 tahun dan denda 500
juta.͒Dalam hal ini apakah hukuman penjara 5
Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

-

-

Kementerian
Pertanian
Kejaksaan
Kementerian

Kementerian
Pertanian
Kejaksaan
Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
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.

Rekomendasi

Instansi Terkait
Hukum dan
HAM
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79. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Pasal 8
Susunan pengadilan tersebut tidak disebutkan Perlu
perubahan Kementerian
adanya “Juru Sita” apakah memang tidak Pasal 8 dengan
Hukum dan
diperlukan juru sita di dalam pengadilan Tipikor, mengubah
HAM
Kementerian
karena di dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun ketentuan tersebut Koordinator
2009 terdapat peran Juru Sita di dalam proses dengan memasukan
Bidang
peradilan.
“Juru Sita”
Polhukam
Komisi
Pemberantasa
n Korupsi
Mahkamah
Agung

No.

2

Pasal 6 ayat (2)
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Terkait dengan frasa “menurut undang-undang” hal
ini disharmoni jika dibanding dengan:
Pasal 4 ayat (1): Pengadilan mengadili menurut
hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
Pasal 5 ayat (1): Hakim dan hakim konstitusi wajib

Terlebih lagi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi
adalah sebagai pejabat negara, akan tetapi dalam
pelaksanaannya status pejabat negara ini tidak
berjalan secara penuh karena pada kenyataan yang
ada sekarang masih ada pengaturan mengenai
hakim yang masih mengacu pada pengaturan
kepegawaian PNS.

80. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 5 ayat (2)
Terkait dengan penggunaan frasa “berpengalaman
di bidang hukum” di dalam realitas empirik
diketahui bahwa proses rekrutmen hakim melalui
proses penerimaan PNS pada umumnya, sehingga
yang melamar untuk menjadi hakim dapat berasal
dari sarjana hukum fresh graduate yang tentunya
tidak memenuhi kriteria “berpengalaman di bidang
hukum” oleh sebab itu perlu adanya perombakan
sistem penerimaan hakim.

Perlu
perubahan
Pasal 6 ayat (2)
dengan mengganti
“undang-undang”
menjadi “hukum”.

Rekomendasi
Perlu ada norma
lebih lanjut yang
mengatur
mengenai
penerimaan hakim
sebagai
konsekuensi
dari
pengaturan Pasal 5
ayat (2)

-

Mahkamah
Agung
Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait
Mahkamah
Agung
Kementerian
Hukum dan
HAM
Bappenas
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam

Pasal 7

Pasal 8

4

Ketentuan

3

No.
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Ketentuan tersebut pada prakteknya menimbulkan

Analisis
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.
Konsekuensi “menurut undang-undang” akan
berbeda dengan “menurut hukum”, karena hukum
dapat dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis,
sedangkan undang-undang merupakan bentuk
hukum tertulis, oleh sebab itu perlu terdapat
harmonisasi pengaturan terhadap frasa ini. Jika
dibandingkan dengan Pasal 2 RKUHP maka
pemidanaan tidak hanya berdasar pada undangundang semata tetapi “perbuatan yang dianggap
patut untuk dipidana” pun dapat dijadikan dasar
pemidanaan.
Dari pengaturan tersebut, bagaimana dengan
perihal “tertangkap tangan”, pengecualian yang
dimaksud dalam pasal tersebut apakah dapat
mencakup pengecualian yang ada pada proses
“tertangkap tangan”.

Perlu

perubahan

Perlu
perubahan
Pasal 7 dengan
memasukan unsur
“tertangkap
tangan”
sebagai
salah satu unsur
pengecualian.

Rekomendasi

-

-

-

-

Mahkamah
Agung
Kementerian
Hukum dan
HAM
Bappenas
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah

Instansi Terkait
Bappenas
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam

Pasal 9

Pasal 10 ayat (1)

6

Ketentuan

5

No.
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Seringkali di dalam praktek ada pihak yang
mengajukan kembali gugatan ke pengadilan negeri
setelah mendapatkan putusan arbitrase, dan pihak
pengadilan ada yang menerima kemudian
mengeluarkan penetapan penolakan, namun ada

Terkait dengan adanya “putusan praperadilan”
yang saat ini diperluas sampai dengan ketentuan
penetapan tersangka, apakah hal ini dapat dijadikan
dasar dalam penerapan pasal di atas manakala
seseorang menjadi pihak yang menang dalam
proses pra peradilan.
Apakah dalam konteks pasal di atas dimungkinkan
adanya pembuktian unsur kesengajaan yang terjadi
dalam sistem due process of law.

Analisis
disparitas “putusan pidana” yang diberikan oleh
hakim, walaupun itu merupakan konsekuensi dari
pengaturan tersebut, namun seringkali menciderai
rasa keadilan yang diterima oleh masyarakat,
misalkan dalam hal kasus yang dihadapkan serupa
namun putusan yang diterima berbeda dan tidak
sepenuhnya memperhatikan “sifat yang baik dan
jahat dari terdakwa”.

Rekomendasi
Pasal 8 dengan
menambahkan
“wajib
memperhatikan
putusan-putusan
hakim
(yurisprudensi)
dalam kasus yang
serupa” (2)
Perlu
perubahan
Pasal 9 dengan
melakukan
perumusan ulang
terhadap ketentuan
tersebut
dengan
memperhatikan
Putusan MK yang
telah memperluas
pranata
Pra
Peradilan
Perlu
perubahan
Pasal 10 ayat (1)
dengan
menambahkan
frase
“kecuali
-

-

-

-

Mahkamah
Agung
Kementerian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait
Agung
Kementerian
Hukum dan
HAM
Bappenas
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kementerian
Hukum dan
HAM
Bappenas
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam

7

No.

Pasal 16

Ketentuan
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Pasal ini berlaku kumulatif “bersama-sama” berasal
dari sipil dan militer, bagaimana dengan kasus yang
terjadi terhadap pelaku berasal dari pihak militer
semata, namun korban berasal dari pihak sipil

Analisis
juga pengadilan yang meneruskan ke dalam proses
pemeriksaan pengadilan. Dan hal ini sengaja
dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk menunda
eksekusi putusan arbitrase, walaupun dapat
dipastikan Hakim Banding dan Kasasi pasti menolak
memeriksa perkara tersebut.
Hal ini disebabkan pasal tersebut menimbulkan
multi tafsir.

Rekomendasi
undang
undang
menentukan lain”
sehingga
secara
keseluruhan
berbunyi:
(1)
Pengadilan
dilarang menolak
untuk memeriksa,
mengadili,
dan
memutus
suatu
perkara
yang
diajukan
dengan
dalih bahwa hukum
tidak ada atau
kurang
jelas,
melainkan
wajib
untuk memeriksa
dan mengadilinya,
kecuali
undang
undang
menentukan lain.
Perlu
perubahan
Pasal 16 dengan
memberikan
rumusan
yang
-

-

Mahkamah
Agung
Kementerian
Hukum dan

Instansi Terkait
Bappenas
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam

Ketentuan

Analisis
dengan kondisi tertib sipil/non perang? Apakah bisa
disidang melalui peradilan umum?. Dengan melihat
arah kebijakan pengaturan di atas yang lebih
mengedepankan peradilan umum dibanding
dengan peradilan militer terlebih lagi pilihan
terhadap peradilan militer ditujukan khusus
terhadap “keadaan tertentu”.

Rekomendasi
bersifat “alternatif”
sehingga jika terjadi
tindak pidana yang
menyebabkan
korban sipil dengan
pelaku
adalah
militer
maka
dikenakan peradilan
umum.

Instansi Terkait
HAM
Bappenas
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
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81. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Pasal 30
1 Ketentuan Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) Perlu
perubahan Kementerian
langsung diatur dalam Undang-Undang Pasal 30
Hukum dan
sedangkan untuk substansi yang sama
HAM
diserahkan sepenuhnya kepada Lembaga
Kementerian
Pengawas dan Pengatur (LPP)
Koordinator
2 Ketentuan sanksi berpotensi diskriminatif
Bidang
karena masing-masing tunduk pada ketentuan
Polhukam
yang dibuat oleh LPP.
Lembaga
3 Sanksi denda yang tunduk pada Peraturan
Pengawas dan
Kepala PPATK dinyatakan sebagai PNBP
Pengatur
sedangkan sanski denda yang tunduk pada
(LPP)
peraturan BI dan OJK tidak masuk ke dalam
PPATK

No.

Pasal 67

Pasal 95

3

Ketentuan

2

No.
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Analisis
PNBP.
4 Sanksi denda sampai dengan saat ini belum
dapat
efektif
dilaksanakan
menunggu
kesesuaian pandangan di antara LPP dan
PPATK.
Berkenaan dengan “Penanganan Harta Kekayaan
yang diketahui atau patut diduga hasil tindak
pidana”, diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung
(Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuk untuk
mengisi kekosongan “hukum acara” pelaksanaan
Pasal 67 UU TPPU dengan memberikan
kewenangan kepada penyidik TPPU untuk
mengajukan permohonan kepada Pengadilan
Negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan yang
diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak
pidana menjadi aset negara atau dikembalikan
kepada yang berhak.
Permasalahannya adalah penyidik tidak mempunyai
legal standing untuk membawa langsung perkara ke
depan persidangan tanpa kuasa Penuntut Umum.
Berdasarkan Pasal 95 UU TPPU dinyatakan “TPPU
yang dilakukan sebelum berlakunya UU ini diperiksa
dan diputus dengan UU No. 15 Tahun 2002 tentang
Perlu perubahan
Pasal 95

Perlu perubahan
Pasal 67

Rekomendasi

-

-

-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Lembaga
Pengawas dan
Pengatur
(LPP)
PPATK
Kepolisaian
Kejaksaan

Instansi Terkait
Kepolisaian
Kejaksaan

No.

Ketentuan
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Berdasarkan Pasal 95 UU TPPU dinyatakan “TPPU
yang dilakukan sebelum berlakunya UU ini diperiksa
dan diputus dengan UU No. 15 Tahun 2002 tentang
TPPU sebagaimana diubah dengan UU No. 25
Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15
Tahun 2002 tentang TPPU, selanjutnya bagaimana
apabila perbuatan pencucian uang dilakukan
sebelum berlakunya UU TPPU yang lama, misalnya
tahun 2000 sampai dengan 2011. Apabila
digunakan UU TPPU apakah tidak melanggar asas
legalitas? Atau apakah dapat menggunakan Asas
Retroactive? Menurut pendapat Jan Remmelink
terkait Delik Selesai dan Delik Berlanjut, Delik yang
selesai adalah tiada lebih dari suatu perbuatan yang

Bagaimana apabila perbuatan pencucian uang
dilakukan sebelum berlakunya UU TPPU yang lama,
misalnya tahun 2000 sampai dengan 2011. Apabila
digunakan UU TPPU apakah tidak melanggar asas
legalitas? Atau apakah dapat menggunakan Asas
Retroactive?

Analisis
TPPU sebagaimana diubah dengan UU No. 25
Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15
Tahun 2002 tentang TPPU.

Rekomendasi

-

-

-

Instansi Terkait
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Lembaga
Pengawas dan
Pengatur
(LPP)
PPATK
Kepolisaian
Kejaksaan

No.

Ketentuan
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Perbuatan Pencucian Uang adalah suatu perbuatan
yang dilarang UU (delik formil) misalnya: seseorang
menempatkan harta kekayaan hasil kejahatan
dalam Bank pada tahun 2000 maka sejak
menempatkan uang tersebut ke dalam bank, Delik
Pencucian Uang telah selesai dilakukan (voltooid
met het intreden van het gevolg) namun dengan

Sebaliknya
dalam
Delik
Berkelanjutan/
berkesinambungan
(Voortdurende
Delicten)
terdapat perbuatan yang menciptakan atau
menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara
berkelanjutan. Merampas kemerdekaan seseorang
adalah satu perbuatan secara melawan hukum yang
selesai (delik selesai), namun mempertahankan
keadaan terampasnya kemerdekaan seseorang
merupakan Delik Berlanjut (Pasal 328 KUHP).
Memiliki atau menyimpan bahan-bahan dan
perlatan yang digunakan untuk melakukan
pemalsuan (Pasal 264 KUHP).

Analisis
mencakup melakukan atau melalaikan (suatu
kewajiban hukum) atau menimbulkan akibat
tertentu, misalnya mengambil (dalam pencurian),
menghasut, membunuh, dan membakar.

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
mempertahankan penempatan uang tersebut di
bank hingga tahun 2011 maka menimbulkan suatu
keadaan yang dilarang itu berkelanjutan, oleh
karena itu TPPU disebut Delik Berkelanjutan
(voortdurende delicten).

Rekomendasi
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82. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1.
Pasal 34 ayat 2
embagian kewajiban satu hamparan dalam satu Ubah
kabupaten/kota tidak efektif dilaksanakan, karena
tidak tersedianya tanah untuk pembangunan
perumahan untuk MBR
2.
Pasal 34 ayat 4
Kata “dapat” dalam Pasal 34 ayat (4) UU PKP, Ubah
menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena kata
dapat bisa ya bisa tidak. Sehingga mereduksi
tanggungjawab dan kewajiban pemerintah. Dalam
banyak jurisprudensi MK, kata dapat dinilai
inkonstitusional.
3.
Pasal 35 ayat 1
Norma dan frasa rumah mewah, menengah dan Ubah
sederhana dalam Pasal 35 ayat (1) UU PKP, tidak
relevan. Karena rumah sederhana tidak identik
dengan rumah MBR. Bisa saja rumah sederhana
tapi harganya mahal dan bukan kualifikasi rumah
MBR yang memperoleh fasilitas subsidi program

No.

Kementerian
PUPR

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait
Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 34 - Pasal
36 UU PKP.

No.

4.
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Norma dan frasa rumah mewah, menengah dan
sederhana dalam Pasal 35 ayat (1) UU PKP, tidak
relevan. Karena rumah sederhana tidak identik
dengan rumah MBR. Bisa saja rumah sederhana
tapi harganya mahal dan bukan kualifikasi rumah
MBR yang memperoleh fasilitas subsidi program
dari pemerintah sebagai public housing.

Kewajiban original atas tempat tinggal atau
perumahan bagi rakyat miskin dan MBR, ada
melekat pada pemerintah, tidak serta merta
dialihkan menjadi kewajiban non pemerintah.

Analisis dasarnya, hunian berimbang bukan menjadi
peralihan (translasi) kewajiban pemerintah dalam
pemenuhan hak atas perumahan versi Pasal 54 ayat
1 UU PKP. Dengan menormakan wajib, dan tanpa
adanya bentuk yang jelas kewajiban pemerintah
dalam pemberian kemudahan dan bantuan kepada
non pemerintah.

Analisis
dari pemerintah sebagai public housing.
Ketentuan Hunian Berimbang, de facto, tidak efektif
diterapkan.
Ubah konsep norma
hunian berimbang.

Ubah

Rekomendasi
Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

Ketentuan

UU PKP Pasal 47
ayat (4).
Penyerahan
prasarana,
sarana,
dan
utilitas umum
(PSU)
harus
diserahan
kepada
pemerintah
kabupaten/kota
....

No.

5.
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Pelaku pembangunan yang membangun PSU
seharusnya tidak hanya menyerahkan kepada
pemerintah kabupaten/kota, namun ada pula yang
diserahkan kepada BUMN seperti PLN, dalam hal
PSU gardu listrik, jaringan listrik dan sebagainya,
akan tetapi tidak termasuk dalam kualifikasi PSU
yang
diserahkan
kepada
pemerintah
kabupaten/kota. Padahal, PSU tersebut termasuk
beban biaya dan fasilitas kepada konsumen.

Pembagian kewajiban satu hamparan dalam satu
kabupaten/kota tidak efektif dilaksanakan, karena
tidak tersedianya tanah untuk pembangunan
perumahan untuk MBR.

Analisis
Kata “dapat” dalam Pasal 34 ayat (4) UU PKP,
menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena kata
dapat bisa ya bisa tidak. Sehingga mereduksi
tanggungjawab dan kewajiban pemerintah. Dalam
banyak jurisprudensi MK, kata dapat dinilai
inkonstitusional.

Menberikan norma
baru atau defenisi
umum atau
setidaknya dalam
peraturan turunan
agar defenisi PSU
tidak hanya yang
diserahkan kepada
Pemerintah
kabupaten/kota,
namun juga kepada

Ubah

Rekomendasi

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 47 ayat (4)

No.

6.
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Hak
atas
perumahan
bagi
masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) atau low income
group, dinormakan sebagai kewajiban Pemerintah.
Kewajiban itu bukan hanya kewajiban pemerintah
pusat saja namun melekat pula sebagai kewajiban
pemerintah daerah, sehingga dalam Pasal 54 ayat
(2) dinormakan dengan frasa pemerintah dan
pemerintah daerah.
Hak atas perumahan diberikan kepada semua orang
(for all) agar tidak vis a vis dengan asas non
diskriminasi yang merupakan asas universal dalam
hak asasi manusia. Hak atas perumahan (public
housing) tidak berarti identik dengan pemilikan
namun penyediaan atau ketersediaan hunian.
Mandat pemenuhan HAM khususnya hak atas
tempat tinggal kepada negara terutama
pemerintah sebagaimana Pasal 28 I ayat (4) UUD
1945. Mengacu konstitusi Pasal 28H ayat (1) hak
atas bertempat tinggal adalah hak yang melekat
pada setiap orang (for all), bukan hanya dibatasi
kepada kelompok tertentu atau hanya untuk MBR
saja sebagaimana tersebut dalam Pasal 54 ayat (1)
UU PKP. Oleh karena itu kewajiban pemerintah

Analisis

Rekomendasi
BUMN dan lembaga
lainnya.
Ubah
Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

Ketentuan

UU No. 1 tahun
2011 tentang
Perumahan dan
Kawsan
Permukiman
(UU PKP), Pasal
54 ayat (1)

No.

7.
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Mengacu konstitusi Pasal 28H ayat (1) hak atas

Mandat pemenuhan HAM khususnya hak atas
tempat tinggal kepada negara terutama
pemerintah sebagaimana Pasal 28 I ayat (4) UUD
1945.

Kewajiban itu bukan hanya kewajiban pemerintah
(pusat) saja namun melekat pula pemerintah
daerah. Namun, dalam Pasal 54 ayat (2), (3),
dinormakan dengan frasa pemerintah dan
pemerintah daerah.
Hak atas perumahan diberikan kepada semua orang
(for all) agar tidak vis a vis dengan asas non
diskriminasi yang merupakan asas universal dalam
hak asasi manusia. Hak atas perumahan (public
housing) tidak berarti identik dengan pemilikan
namun penyediaan atau ketersediaan hunian.

Analisis
untuk memenuhi kebutuhan rumah tidak hanya
MBR ansich namun juga untuk setiap warga negara
Indonesia
Hak
atas
perumahan
bagi
masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) atau low income
group, dinormakan sebagai kewajiban Pemerintah.

Kewajiban tersebut
tidak hanya
pemerintah namun
mencakup
pemerintah daerah,
agar ada konsistensi
antara Pasal 54 ayat
(1), dengan ayat (2)
dan (3) UU PKP.

Kewajiban
pemerintah atas
perumahan untuk
semua, tidak hanya
MBR ansich.

Ubah

Rekomendasi

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
bertempat tinggal adalah hak yang melekat pada
setiap orang (for all), bukan hanya dibatasi kepada
kelompok tertentu yang dinormakan sebagai MBR
dalam Pasal 54 ayat (1) UU PKP.
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83. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
No.
Ketentuan
Analisis
1 - Nama UU;
A. Analisis terhadap “nama” UU:
. - Dasar
Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU
12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU
Hukum UU;
- Politik
menggunakan kata atau frasa, yang secara
Hukum UU.
esensial maknanya telah mencerminkan isi dari
PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya,
“Informasi Geospasial” dapat diasumsikan
bahwa UU ini beisi tentang informasi. Informasi
adalah suatu keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna,
dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan
dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik ataupun nonelektronik (Pasal 1 UU
14/2008 tentang KIP). Dari pengertiannya dapat

No.

Instansi Terkait

Rekomendasi
Instansi Terkaait
Undang-Undang
Badan
Nomor 4 Tahun
Informasi
2011
tentang
Geospasial
Informasi
Bappenas
Geospasial
Kementerian
direkomendasikan
ATR/BPN
di ubah. UU ini
tidak
tepat
dituangkan dalam
jenis UU. Namun
demikian,
mengingat
pentingnya masalah
IG
bagi
perencanaan
pembangunan
bidang
eknomi,

Rekomendasi

No.

Ketentuan
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B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Dalam bagian dasar hukum mengingat UU
4/2011 tentang IG, disebutkan 5 (lima) pasal
UUD 1945, yaitu: Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal
25A, Pasal 28F dan Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat
(4).
- Pasal 5 (1)
Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukan
bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
(asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat, sebagaimana Pasal 5 huruf b UU 12/2011),
dalam hal ini Presiden sebagai Kepala
Pemerintahan. (landasan formil)
- Pasal 20
Pada dasarnya penyebutan Pasal 20 adalah sama
maknanya dengan penyebutkan Pasal 5 (1), yaitu
untuk menenuhi asas kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU

Analisis
dillihat bahwa informasi adalah suatu persoalan
yang sangat teknis aplikatif. Sampai pada analisis
nama ini, maka PUU yang pokok materi
muatannya adalah mengenai informasi tidak
tepat dituangkan dalam jenis UU.

Rekomendasi
social, budaya dan
Ketahanan Nasional
Yang Berhubungan
Dengan
Ruang
Kebumian, Maka IG
Dapat Dituangkan
Dalam
Jenis
PERATURAN
PEMERINTAH (jika
dapat
dianggap
sebagai
pelaksanaan
dari
UU
14/2008
tentang KIP) atau
Perpres (jika lebih
menekankan pada
penataan
kelembagaan
penyelenggara IG,
dan bukan dalam
rangka melaksanan
UU di atasnya).
-

Instansi Terkaait

No.

Ketentuan
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Analisis
12/2011). Namun seharusnya Pasal 20 tidak
disebutkan secara utuh, melainkan hanya Ayat (1)
yang terkait dengan ketepatan kelembagaan
pembentuk. (landasan formil)
- Pasal 25A
Pasal 25A UUD 1945 mengamanatkan bahwa
batas-batas wilayah dan hak-hak atas wilayah
NKRI ditetapkan dengan undang-undang. Makna
dari pasal ini adalah bahwa jika kita ingin
menetapkan batas-batas wilayah dan hak-hak
NKRI maka hal tersebut dituangkan dalam UU.
Apakah UU 4/2011 tentang IG ini berisi tentang
penetapan batas-batas wilayah dan/atau hak-hak
NKRI atas wilayah tersebut?
Hal ini dapat terjawab dengan meninjau batang
tubuh dari UU ini. Dalam Pasal 1 huruf 4
disebutkan bahwa IG adalah DG yang sudah
diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat
bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan
keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan ruang kebumian. Artinya
bahwa ada penegasan baha IG ini pada
hakekatnya digunakan sebagai ‘alat bantu’. Pasalpasal selanjutnya berisi mengenai definisi
peristilahan IG, jenis-jenis IG, pedoman teknis

Rekomendasi

Instansi Terkaait

No.

Ketentuan
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Analisis
penggunaan dan perumusan IG.
Dari hasil tinjauan batang tubuh UU ini, tidak ada
ketentuan yang mengatur mengenai batas-batas
wilayah dan hak-hak NKRI atas batas wilayah
tersebut, selain masalah teknis. Oleh karenanya,
materi muatan IG ini lebih tepat jika dituangkan
dalam jenis PUU di bawah UU. Jenisnya bisa
dengan PERATURAN PEMERINTAH atau Perpres
jika tidak ada UU yang menjadi dasar hukumnya.
Pengaturan masalah IG dan lembaga yang
melaksanakan dalam PUU di bawah UU tidak
menghilangkan arti penting IG itu sendiri.
Sedangnkan kebutuhakn akan ketentuan sanksi
tetap dapat diakomodir, yaitu dengan mengatur
sanksi administratif, misalnya: pembekuan izin,
pencabutan izin, denda administratif atau daya
paksa polisional.
Merujuk pada hasil penelitian Mas Achmad
Santosa, bahwa penegakan hukum administrasi
direkomendasikan didorong khususnya di bidang
SDALH,
karena
dianggap
lebih
efektif
dibandingkan dengan penegakan hukum pidana
atau perdata. Hal ini ditunjukan dengan
kenyataan bahwa hukum administrasi lebih
murah/efisien, karena ada kewajiban swapantau

Rekomendasi

Instansi Terkaait

No.

Ketentuan
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Analisis
(self monitoring) oleh target penegakan hukum
adminsitrasi, biaya pengumpulan bukti-bukti
hukum (legal evidence) lebih kecil daripada yang
dibutuhkan di pengadilan (pidana /perdata).
Selain itu, proses penegakan hukum adminstrasi
pun lebih cepat karena memungkinkan
pemerintah langsung menjatuhkan sanksi untuk
memperbaiki
kondisi
ketidaktaatan
(non
compliance). (Mas Achmad Santosa, Alam pun
Butuh Hukum dan Keadilan, Jakarta: as@-prima
pustaka, 2016, hlm. 89)
- Pasal 28F
Pasal 28F menyatakan bahwa bahwa setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, berhak mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan
menyampaikan
infomrasi
dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Semangat yang terkandung dalam pasal ini
adalah bahwa setiap orang, dalam hal ini warga
Negara, berhak atas komunikasi dan informasi,
dengan mencari, memperoleh, mengolah dan
menyampaikan dengan segala jenis saluran.
Untuk mewujudkan perlindungan, penghormatan

Rekomendasi

Instansi Terkaait

No.

Ketentuan
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- Pasal 33 Ayat (3) dan (4)
Baik dari segi isi, sejarah penyantuman maupun
penafsiran MK, menunjukan bahwa Pasal 33
merupakan satu kesatuan yang utuh, Ayat yang

Analisis
dan pemenuhan hak warga negara akan
infomrasi ini telah berlaku UU Nomor 14/2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang
di dalamnya telah ditentukan ada informasi yang
wajib di sediakan dan diumumkan, sebagai hak
informasi publik.
Dalam konteks UU 4/2001 tentang IG,
bukan termasuk apa yang dimaksudkan oleh
Pasal 28F tersebut. Karena UU IG ini merupakan
bentuk dari tugas dan fungsi dari sebuah lembaga
yang melaksanakan pemetaan (lihat sejarah
berdirinya Bakorsurtanal), maka sebenarnya,
pengaturan masalah IG ini justru dalam rangka
mendukung UU 14/2008, yaitu bahwa informasi
yang dihasilkan oleh lembaga yang melaksanakan
IG harus memberikan informasinya kepada
public, krn IG adalah termasuk dalam kategori
“informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan
Publik terkait”, sebagaimana diatur dalam Pasal 9
UU 14/2008 tentang KIP.

Rekomendasi

Instansi Terkaait

No.

Ketentuan
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Analisis
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 cabangcabang produksi yang penting dan menguasai
hajat hidup orang banyak direkomendasikan
dikuasai oleh Negara.
Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh,
maka tidak tepat jika hanya sebagian Ayat saja
yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk
suatu UU. (lihat contoh kasus JR UU 7/2004
tentang SDAir, Putusan MK Nomor 85/PUUXI/2013 hlm. 131-145) juga membahas dan
menafsirkan Ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun
UU ini hanya menggunakan Ayat (3) dan (5)
sebagai landasan hukumnya).
Berdasarkan dari pertimbangan tigas aspek (isi,
sejarah dan pendapat MK), 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-

Rekomendasi

Instansi Terkaait

No.

Ketentuan
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Analisis
cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup
orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria
tersebut, maka suatu UU tidak dapat
melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar
hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang
harus ada ketika suatu UU yang menyatakan
dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33
UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut:
9 Adanya cabang-cabang produksi yang
menguasai hajat hidup orang banyak, yang
harus dikuasai oleh negara;
9 Adanya
pembatasan
hak-hak
individual/swasta
untuk
kepentingan
kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;
yang ingin diatur dengan prinsip-prinsip
demokrasi ekonomi.
Dalam konteks UU 4/2011 tentang IG, unsur2
tersebut tidak terdapat dalam substansi
pengaturan IG.
C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah
pengaturran):
Politik hukum UU 4/2011 tentang IG dapat
ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau
penjelasan umum nya.

Rekomendasi

Instansi Terkaait

No.

Ketentuan
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Analisis
Dalam Penjelasan Umum UU 4/2011, disebutkan
bahwa IG adalah alat bantu dalam perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan
dengan ruang kebumian. Pengaturan mengenai
IG ini diarahkan pada adanya jaminan
kemutakhiran
dan
keakuratan
serta
penyelenggaraan secara terpadu. IG juga harus
dilakukan sebagai pelayanan publik oleh aparat
pemerintah yang menyediakan IG bagi
kepentingan masyarakat. Selain dari pentingnya
keakuratan dan keterbukaan IG, pengaturan ini
juga menekankan masalah kelembagaan
penyelenggara IG berikut SDM nya.
Dari penjelasan umum ini dapat tersajikan
dengan jelas, bahwa kebutuhan hak pengaturan
mengenai IG penting, namun tidak tepat jika
dituangkan dalam PUU jenis Undang-Undang.
D. Analisis terhadap materi pokok yang diatur:
Sebagian besar ketentuan pasal merupakan
aturan teknis pemetaan. Hanya sebagian kecil
yang mengatur masalah pembatasan hak dan
kewajiban warga Negara secara umum yang
merupakan materi muatan UU, yaitu Pasal 23
Ayat (4), Pasal 50, Pasal 52, Pasal 55 dan Pasal 56

Rekomendasi

Instansi Terkaait

Pasal 2

Pasal 3

3
.

Ketentuan

2
.

No.

- 432 -

Analisis
. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar materi
muatan UU ini berisi pedoman dalam pemetaan,
yang merupakan materi muatan PUU di bawah
UU.
Tujuan UU pada dasarnya telah tercermin dalam
konsiderans menimbang dan lebih rinci tercantum
dalam dalam penjelasan umum pada lampiran
undang-undang dan lebih rinci lagi terdapat dalam
naskah akademiknya. Jika ketetentuan mengenai
tujuan ini dibtuhkan dalam suaut peraturan
perundang-undangan maka dirumuskan dalam
salah satu butir pasal tentang ketentuan umum. Hal
ini sebagaimana dimaksud dalam petunjuk Nomor
98 huruf c, Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Peraturan Perundang-Undangan
Tujuan UU pada dasarnya telah tercermin dalam
konsiderans menimbang dan lebih rinci tercantum
dalam dalam penjelasan umum pada lampiran
undang-undang dan lebih rinci lagi terdapat dalam
naskah akademiknya. Jika ketetentuan mengenai
tujuan ini dibtuhkan dalam suaut peraturan
perundang-undangan maka dirumuskan dalam
salah satu butir pasal tentang ketentuan umum. Hal
ini sebagaimana dimaksud dalam petunjuk Nomor
98 huruf c, Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011
Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

Badan
Informasi
Geospasial

Badan
Informasi
Geospasial

Instansi Terkaait

Ketentuan

Pasal 23
ayat (4)

Pasal 24
ayat (2)

No.

2.

3.
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Jika norma ini ingin memberikan izin kepada badan
untuk menyelenggarakan IGT sendiri, maka dapat
dirumuskan sebagai berikut:

Misalnya, "IGT hanya dapat diselenggarakan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali IGT
yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri".
Bunyi ketentuan:
"Badan dapat menyelenggarakan IGT dalam hal IGT
yang belum diselenggarakan oleh Instansi
Pemerintah selain Badan atau yang belum
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah".
Bunyi ketentuan ini tidak efektif sehingga tidak jelas
maksudnya.

Analisis
tentang Peraturan Perundang-Undangan
Bunyi ketentuan:
" Setiap orang dapat menyelenggarakan IGT hanya
untuk kepentingan sendiri dan selain yang
diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau
Pemerintah Daerah".
Bunyi ketentuan ini tidak efektif, sehingga tidak
jelas maksudnya. Jika ingin mengatur mengenai
pengecualian, maka lebih efektif jika ditulis secara
langsung.

Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

-

-

Badan
Informasi
Geospasial
Pemerintah
Daerah

Badan
Informasi
Geospasial
Pemerintah
Daerah

Instansi Terkaait

Ketentuan

Pasal 54

Pasal 54 dan
Pasal 55

No.

4.

5.
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Analisis
"Dalam hal IGT belum diselenggarakan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Badan dapat
menyelenggarakan IGT"
- Bunyi pasal ambigu, karena disebutkan bahwa
IG diselenggarakan oleh instansi Pemerintah
dan Pemerintah Daerah, namun dapat
dilaksanakan oleh setiap orang. Pasal ini juga
berpotensi disharmoni dengan Pasal 23 Ayat
(4). Karena IGT sebagaimana diatur dalam Pasal
23 merupakan bagian dari IG.
- Pasal ini selain ambigu dengan ketentuan Pasal
23 Ayat (4), juga berpotensi memberi peluang
bagi keterlibatan asing dalam melaksanakan IG,
yang terkait dengan keamanan dan pertahanan
Negara, karena pada prinsipnya pemetaan
wilayah Indonesia seharusnya merupakan
otoritas Negara. Oleh karenanya, ketentuan
yang menyebutkan “dapat dilaksanakan oleh
setiap orang”, sebaiknya diikuti dengan
ketentuan
secara
umum
mengenai
pembatasan siapa yang dimaksud setiap orang
dan bagaimana keterlibatan pihak asing pada
makna “setiap orang” tersebut.
- Pasal 54 dan Pasal 55 berpotensi bertentangan
dengan Pasal 23 Ayat (4) pada UU yang sama.
-

Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

Badan
Informasi

Badan
Informasi
Geospasial

Instansi Terkaait

Ketentuan

Pasal 63

No.

6.

-

-

-
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Analisis
Kebolehan penyelenggaraan IG oleh setiap
orang selain Pemerintah dan Pemerintah
Daerah berpotensi disharmoni dengan Pasal 23
Ayat (4) yang menentukan bahwa IGT hanya
boleh diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah, kecuali untuk kepentingan
pribadi. IGT merupakan bagian dari IG,
sehingga ketentuan Pasal 54 dapat disalah
artikan bahwa IGT juga dapat diselenggarakan
oleh pihak lain selain Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.
Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan
bahwa substansi yang berupa sanksi
administratif atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian
(pasal)
dengan
norma
yang
memberikan sanksi administratif atau sanksi
keperdataan;
Kemudian jika norma yang memberikan sanksi
administratif atau keperdataan lebih dari satu
pasal, sanksi administratif atau sanksi
keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan
demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi
-

Ubah

Rekomendasi

-

Kejaksaan
Badan
Informasi
Geospasial

Instansi Terkaait
Geospasial
Pemerintah
Daerah

Ketentuan

UU Nomor 4
Tahun 2011
tentang
Informasi
Geospasial
(Bab X
Ketentuan
Pidana Pasal 64
–Pasal 68)

No.

7.
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Analisis
yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi
perdata, dan sanksi administratif dalam satu
bab.
Dalam merumuskan pidana denda hendaknya
memperhitungkan kemampuan rata-rata ekonomi
pelaku tindak pidana serta efisiensi bagi beban
keuangan Negara. Pada Pasal 64 – Pasal 68 dapat
dilihat rasio/perbandingan antara pidana penjara
dan pidana dendanya sebagai berikut:
Sanksi pidana: alternatif
Pasal
Pid. Penjara
Pid. Denda
64 Ayat (1)
2 thn
500 Jt
Ayat (2)
5 thn
1,25 M
65 Ayat (1,2)
1 thn
250 Jt
Ayat (3)
3 thn
750 Jt
66 Ayat (1, 2)
6 bln
125 Jt
Ayat (3)
3 thn
750 Jt
67
3 thn
750 Jt
68 Ayat (1)
2 thn
500 Jt
Ayat (2)
3 thn
750 Jt
Rasio penjara : denda adalah 6 bln : 125 jt
- Ditinjau dari sudut solvency atau tingkat
kecukupan kemampuan keuangan dari pelaku
tindak pidana untuk membayar hukuman
Ketentuan
sanksi hendaknya
lebih difokuskan
pada
sanksi administrasi
saja, agar lebih
efektif dan efisien.
Jika sanksi pidana
sangat dibutuhkan,
direkomendasikan
diubah
menjadi
hanya pidana denda
saja,
tanpa
alternatif
pidana
penjara.
Namun,
oleh
karena UU ini lebih
tepat dituangkan
dalam
PUU
di
bawah
UU
(PERATURAN
PEMERINTAH atau
Perpres),
maka

Rekomendasi

Kejaksaan
Badan
Informasi
Geospasial

Instansi Terkaait

No.

Ketentuan
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Analisis
denda (Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo,
Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana
Indonesia, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 105).
Kemampuan rata-rata ekonomi masyarakat
Indonesia adalah berpenghasilan adalah 47,96
juta pertahun atau kurang lebih 4 juta per
bulan (BPASAL, 2016). Artinya pendapatan
orang Indonesia hanya 38% dari jumlah pidana
denda yang ditentukan. Bercermin pada
pendapatan perkapita tersebut, perhitungan
pidana yang maksimal mencapai 125 juta,
agaknya kurang efektif. Tingkat solvency yang
rendah akan mengakibatkan efek pencegahan
menjadi tidak efektif bekerja. Karena dapat
diprediksi orang akan lebih memilih pidana
penjara.
Dari sudut pandang ini direkomendasikan
dianalisis apakah sanksi denda ini mengarah pada
pelaku orang per orang atau lebih mengarah pada
korporasi. Jika memang sanksi denda ini untuk
menjaring korporasi maka perhitungan tingkat
solvency akan berbeda, sehingga jumlah sanksi
pidana denda dapat dirumuskan secara maksimal.
Metode pengitungan denda dapat dengan cara:
memungut denda yang sama besar atau lebih

Rekomendasi
sanksi yang boleh
dinormakan hanya
sanksi administratif.

Instansi Terkaait

No.

Ketentuan
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Analisis
besar beberapa persen dari manfaat yang
mungkin diperoleh dari kejahatan yang dilakukan
(Romli Atmasasmita, ibid, hlm. 108).
- Ditinjau dari efisiensi terhadap beban
keuangan Negara, maka dapat diperhitungakan
jika pidana penjara harus dijalankan maka cost
yang harus dikeluarkan Negara untuk
membiayai terpidana kasus IG ini adalah 6
bulan-5 tahun dikali biaya makan terpidana.
Berdasarkan data bahwa anggaran makanan
per orang sebesar 15 ribu per hari bagi
tahanan/napi di LP, atau 30 ribu perhari bagi
tahanan di kepolisian. Anggaran ini juga masih
ditambah potensi beban biaya pengobatan
bagi
napi
yang
sakit,
dan
kedirekomendasikanan primer lainnya. Saat ini
jumlah tahanan dan napi di seluruh Indonesia
yang menjadi tanggungan Negara adalah
225.992 orang (data Ditjen Pemasyarakatn
2017). Untuk anggaran makanan mereka
dibutuhkan anggaran sebanyak 3,389 Milyar
Rupiah per hari.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, kiranya
direkomendasikan diformulasikan kembali
mengenai sanksi pidana penjara bagi

Rekomendasi

Instansi Terkaait

Ketentuan

Masalah
tingkat
ketelitian
skala peta

No.

8.

Kabupaten

Wilayah
Provinsi
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RTRW
1: 250.000
(Pasal 14)
1: 50.000
(Pasal 15)

Analisis
pelanggaran-pelanggaran di bidang IG, untuk
dapat mengefisienkan politik pidana dan
pemidanaan secara keseluruhan di Negara
Indonesia.
Sangat terbatasnya ketersediaan peta dasar
dengan skala terkecil (1: 10.000) dalam menunjang
penataan ruang wilayah.
Hal ini terkait dengan adanya ketidakseragaman
ketentuan mengenai tingkat ketelitian peta pada
beberapa PUU. Di antaranya:
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 8 Tahun 2013
tentang Tingkat Ketelitian Peta (Pasal 14, 15, 17, 18,
20. 27, 29) dengan Permen Kelautan dan Perikanan
Nomor 16/MEN/2008 tentang Perencanaan WP3K
(Pasal 18 dan 19).
Skala Peta Dasar RTRW menurut PERATURAN
PEMERINTAH Nomor 8/2013 dan RZWP3K menurut
Permen KP Nomor 16/MEN/2008:
Direkomendasikan
harmonisasi
kembali mengenai ketelitian
skala
peta, agar seragam dan
dapat
dipergunakan
secara integral.

Rekomendasi

RZWP3K
1:250.000
(Pasal 18)
1:50.000
(Pasal 19)

Pemerintah
Daerah
Kementerian
Perdagangan
Kementerian
PUPR

Instansi Terkaait

Ketentuan
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Rekomendasi
Perlu memperjelas
Konsepsi ”Keadaaan
darurat” agar tidak
berpotensi
menimbulkan
pemaknaaan
adanya pengaruh
asing,
misalnya

Analisis
Rekomendasi
1: 25.000
(Pasal 17)
Kawasan
1:10.000
perkotaan
1:50.000 (kwsn mencakup 2 wil. ab/kota)
(Pasal 27)
Kawasan
1:10.000
perdesaan
1:50.000 (kwsn mencakup 2 wil.kab/kota)
(Pasal 29)
Wilayah
1:500.000
pulau/kepulauan
(Pasal 20)
Rencana rinci
Kota

84. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 11 ayat (1) Konsepsi ”Keadaaan darurat” sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
berpotensi menimbulkan pemaknaaan adanya
pengaruh asing, misalnya tekanan asing yang
menghendaki dikeluarkannya tanda masuk
terhadap orang asing tertentu untuk kepentingan
mereka. Namun, dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1)

No.

Instansi Terkait
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Kementerian
-

1:10.000

-

-

Instansi Terkaait
1:50.000
(Pasal 19)
-

Ketentuan

Pasal 14 ayat (1)

No.

2
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Analisis
telah ada pembatasan dimana dikatakan bahwa
yang dimaksud dengan ”keadaan darurat” meliputi
adanya alat angkut yang mendarat di Wilayah
Indonesia dalam rangka bantuan kemanusiaan
(humanitarian assistance) pada daerah bencana
alam di Wilayah Indonesia (national disaster) atau
dalam hal terdapat alat angkut yang membawa
Orang Asing berlabuh atau mendarat di suatu
tempat di Indonesia karena kerusakan mesin atau
cuaca buruk, sedangkan alat angkut tersebut tidak
bermaksud untuk berlabuh atau mendarat di
Wilayah Indonesia. Namun sayangnya pembatasan
tersebut hanya dituangkan dalam pembatasan yang
memiliki daya ikat kurang kuat jika dibandingkan
dengan pengaturan dalam batang tubuh. Dengan
demikian akan lebih baik jika isi penjelasan Pasal 11
ayat (1) tersebut dijadikan sebagai salah satu pasal
dalam batang tubuh, bukan sebagai penjelasan.
Hak yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
yang mengatakan bahwa ”Setiap warga negara
Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah
Indonesia” pada dasarnya telah dibatasi oleh Pasal
14 ayat (2). Meski demikian pembatasan yang
diatur dalam Pasal 14 ayat (2) tersebut masih perlu
Perlu memperjelas
pernyataan bahwa
”Setiap
warga
negara Indonesia
tidak dapat ditolak
masuk
Wilayah
Indonesia” adalah

Rekomendasi
tekanan asing yang
menghendaki
dikeluarkannya
tanda
masuk
terhadap
orang
asing
tertentu
untuk kepentingan
mereka.

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam

Instansi Terkait
Luar Negeri

Ketentuan

Pasal 7 ayat (1)
dan ayat (2)

No.

3
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Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
menyebutkan
mengenai
”sistem
informasi
manajemen keimigrasian” tetapi sistem informasi
tersebut hanya digunakan untuk menyatukan dan
menghubungkan sistem informasi pada seluruh
pelaksana Fungsi Keimigrasian secara Terpadu
sebagaimana disebutkan didalam penjelasan pasal
7. Dengan demikian tidak terlihat adanya
pengaturan sistem informasi yang terhubung
dengan institusi negara lain yang terkait, atau yang
dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, perlu
dibangun sistem informasi keimigrasian yang

Analisis
dilengkapi dengan pertimbangan lain sebagaimana
diatur dalam UU Kewarganegaraan, dalam hal
misalnya warga negara tersebut bergabung dengan
militer negara lain atau pelanggaran-pelanggaran
lain yang diatur oleh UU Kewarganegaraan atau UU
lain yang terkait. Oleh karena itu rumusan Pasal 14
ayat (2) sebagai pembatasan hak yang diatur dalam
Pasal 14 ayat (1) perlu direvisi dengan
menambahakan ketentuan-ketentuan lain yang
terkait
dengan
masalah
pelanggaran
kewarganegaraan.

Rekomendasi
bukan
berarti
bahwa tidak ada
pembatasan. Pasal
14 ayat (1) perlu
direvisi
dengan
menambahkan
ketentuanketentuan lain yang
terkait
dengan
masalah
pelanggaran
kewarganegaraan.
Perlu
dibangun
sistem
informasi
keimigrasian yang
menghubungkan
dengan
institusi
lain,
terutama
institusi penegakan
hukum, dan dapat
diakses oleh publik.
-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Kementerian
Luar Negeri

Instansi Terkait
Kementerian
Luar Negeri

Ketentuan

Analisis
menghubungkan dengan institusi lain, terutama
institusi penegakan hukum, dan dapat diakses oleh
publik. Jika perlu, pasal ini dapat direvisi
rumusannya agar menyebutkan secara jelas bahwa
”Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat
diakses
oleh
instansi
dan/atau
lembaga
pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan
fungsinya serta masyarakat secara luas terkait
informasi keimigrasian yang tidak bersifat rahasia”.
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85. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
No.
Ketentuan
Analisis
1. Pasal 2
Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang
mencerminkan asas, maksud dan tujuan
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan
tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
2. Pasal 3
Tujuan dasar dari penyelenggaraan rumah susun
lebih tepat dimuat dalam penjelasan umum
undang-undang maupun naskah akademik.
Kalaupun perlu dinormakan, seharusnya disebutkan
di dalam salah satu butir pasal 1 tentang ketentuan
umum.

No.

Rekomendasi
Ubah

Ubah

-

-

Rekomendasi

Kementerian PUPR

Instansi Terkait
Kementerian PUPR

Instansi Terkait

5. Pasal 16 ayat
(2), (3), dan
(4)

4. Pasal 16

No.
Ketentuan
3. Pasal 4
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Analisis
Ruang lingkup merupakan salah satu dasar yang
tidak perlu menjadi satu pasal tersendiri, alangkah
baiknya jika tergabung didalam Pasal 1 tentang
ketentuan umum.
Disebutkan dalam Pasal 16 (2):
“Pelaku pembangunan rumah susun komersial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyediakan rumah susun umum sekurangkurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas
lantai rumah susun komersial yang dibangun.”
Pada kenyataannya penerapannya tidak optimal,
sampai saat ini Pihak Pengembang ada yang
menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang
telah diatur oleh Pasal ini ada yang belum optimal
- Pelaku pembangunan rumah susun komersial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyediakan rumah susun umum sekurangkurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas
lantai rumah susun komersial yang dibangun.
- Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah
susun komersial pada kabupaten/kota yang sama.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban
menyediakan rumah susun umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam
Harmonisasi

- Segera dibuat
aturan
pelaksananya,
karena sampai
saat ini belum
ada aturannya

Rekomendasi
Ubah

Kementerian PUPR

Kementerian PUPR

Instansi Terkait
Kementerian PUPR

Ketentuan

9.

Pasal 47

8. Pasal 43

Pasal 29
ayat (2)
7. Pasal 41

6.

No.
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Di dalam Pasal ini tidak ada pengaturan mengenai
pengawasan dari pemerintah terkait Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB). Pengaturan mengenai
PPJB hanya antara pihak pembeli dan pihak
pengembang saja, seharusnya ada campur tangan
pemerintah dalam hal pengawasan dan
pembinaannya.
Seringkali bukti kepemilikan untuk Bangunan

Harus diperjelas bagaimana mekanismenya,
bagaimana aturannya. Sebab dalam penjelasannya
hanya dikatakan cukup jelas.
Apakah untuk penanaman modal asing juga
berlaku UU Penanaman Modal?

Analisis
peraturan pemerintah.
Dalam implementasinya, hal ini sulit dilakukan.
Selain pengembang keberatan, juga pada kota-kota
besar, sangat sulit mencari lokasi yang masih dalam
kabupaten dan kota yang sama
Izin Rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun
akan disederhanakan menjadi bagian dari SLF
Pembangunan rumah susun dapat dilakukan
melalui penanaman modal asing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerbitan

Ubah

SKBG

- Harmonisasi
dengan UUPM
- Dibentuk
peraturan
pelaksananya
agar UU ini bias
operasional
dalam
implementasinya

Simplifikasi

Rekomendasi

Kementerian PUPR

Kementerian PUPR

Kementerian
PUPR
Kementerian PUPR
BKPM

Instansi Terkait

Ketentuan

11.

Pasal 97

10. Pasal 59 ayat (2)

No.
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(2) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak
penyerahan pertama kali sarusun kepada
pemilik
- Penyerahan pertama kali ini multitafsir.
- Perlu penjelasan apakah waktu penyerahan
fisik atau penyerahan hak kepemilikan satuan
rumah susun berupa sertifikat hak milik
- Pasal ini berisi mengenai larangan mengingkari
ketentuan pasal 16 ayat (2), sedangkan pasal
16 ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan PP,
padahal PP mengenai kewajiban menyediakan

Rezim UU ini hanya mengenal 2 fungsi, hunian dan
campuran. Pada pada fungsi campuran pun harus
mengandung fungsi hunian (dalam hal jumlah unit
nonhunian jumlahnya di bawah 50% dari bangunan
maka disebut fungsi hunian, jika diatas 50% dari
bangunan disebut fungsi non hunian). Dengan
demikian, belum mengakomodir bangunan yang
seluruhnya bukan hunian.

Analisis
Komersial non hunian bertingkat diberikan dengan
bentuk SHMSarusun, padahal seharusnya menurut
UU Bangunan Gedung diberikan dengan SBKBG.

Segera
dib
buat
Peraturan
Pelaksananya

Jika pemilik sarusun
juga pemilik gedung
maka tidak lagi
diperlukan SKBG
Jika fungsi sarusun
sebagai non hunian
atau
kepemilikannya lain
maka
harus
memiliki SKBG
Ubah
Ditambahkan
penjelasan terkait
waktu penyerahan
pertama kali

Rekomendasi
harus dilihat dari 2
aspek

Kementerian
PUPR

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

Ketentuan

12. Pasal 107 dan
108

No.
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Analisis
rumah susun umum sekurang-kurangnya 20%
dari total luas rumah susun komersil yang
dibangun, hingga saat ini belum ada (catatan:
pasal 119 UU ini menyatakan bahwa peraturan
pelaksanaan yang diamanatkan UU ini
diselesaikan paling lambat 1 tahun setelah
diundangkan). Sehingga pasal 97 ini menjadi
tidak berdaya guna, kecuali pada pasal ini
diberikan jangka waktu penyesuaian bagi
pelaksanaan pembangunan 20% rumah susun
umum dari total luas rumah susun komersil
yang telah dibangun.
Tidak hanya persoalan diatas, tapi memang PP
Penyelenggaraan Rusun belum ada. Selama ini
menggunakan PP yang didasarkan pada UU
Rusun yang lama Tahun 1985 dan Peraturan
Menteri
Didalam Pasal 107 dan 108 yang mengatur
mengenai Sanksi administratif seharusnya diatur
secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai
sanksi. Sesuai dengan apa yang ada di Lampiran II
Nomor 64 dan Nomor 65 UU No. 12 Tahun 2011
yang menyatakan bahwa:
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif
atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal,
Ubah

Rekomendasi

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

Ketentuan

14.

Pasal 119

13. Pasal 117

No.
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Analisis
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”
- Didalam Pasal tersebut adanya penggabungan
dua pasal namun tidak memiliki kesamaan
unsur pasal yang satu dengan pasal yang
lainnya.
- Di dalam sebuah peraturan perundangundangan harus menyebitkan secara tegas
norma larangan atau norma perintah yang
dilanggar. Sebaiknya adanya pemisahan
didalam dua pasal yang digabungkan tersebut.
- Hal yang paling penting bahwa setiap
pembentuk PUU harus berhati-hati dalam
merumuskan ketentuan pidan itu sendiri.
- Pidan aadalah jalan terakhir dalam upaya
penegakan hukum setelah sanksi-sanksi yang
lain dirasa tidak dapat memenuhi hukum.
- Sifat ultimum remidium pidana hendaknya
dijadikan landasan dalam pembentukan PUU
- Penyimpangan dapat saja terjadi saat/sebelum
mulai berlakunya peraturan perundangUbah

Ubah

Rekomendasi

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
undangan, hendaknya dinyatakan secara tegas
dengan peraturan perundang-undangan hanya
dapat dicabut dengan peraturan perundangundangan yang tingkatannya sama atau lebih
tinggi.

Rekomendasi
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86. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1
Pasal 39 ayat (3) Pasal 39 ayat (3) huruf b UU BPJS yang Diubah,
huruf b
memposisikan OJK sebagai pengawas eksternal Mengeluarkan OJK
BPJS tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 7, Pasal 4 dari
Lembaga
huruf Kementerian LHK UU SJSN jis. Pasal 1 angka 3, pengawas
Pasal 4 huruf Kementerian LHK UU BPJS mengenai independent BPJS
prinsip dana amanat milik peserta yang dikelola karena BPJS bukan
oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada merupakan
peserta
dan
pembiayaan
operasional Lembaga Keuangan.
penyelenggaraan program jaminan sosial. BPJS
lembaga nirlaba, bukan badan usaha yang
melaksanakan kegiatan di bidang jasa keuangan.
Menurut Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, jaminan sosial
merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan
Publik.

No.

Instansi Terkait
Badan
Penyelenggar
a Jaminan
Sosial
Otoritas Jasa
Keuangan
-

Instansi Terkait

Terkait

Pengadaan

Tanah,
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sudah

tidak ada

Pendapat Prof. Maria Sumardjono yang sepaham
dengan pendapat tersebut. Jadi ada terkandung
general guide dan list provisions nya. Karena cara
tersebut sudah diterapkan di dalam UU No. 20
Tahun 1991, Keppres No. 55 Tahun 1993, Perpres
No. 36 Tahun 2003 dan Perpres No. 65 Tahun 2006.
Sedangkan di dalam pengaturan UU No. 2 Tahun
2012 hanya menggunakan list provisions saja. Jadi
tidak memberikan definisi kepentingan umum itu
seperti apa.

87. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 1 angka 4, Kepentingan umum merupakan gabungan dari Ubah
1. Kementerian
6, dan 9 UU No. aspek pedoman umum (general guide) dan list
ATR/BPN
2 Tahun 2012 provisions. Dalam UU No. 2 Tahun 2012 hanya
2. Kementerian
tentang
menggunakan list provisions. Tidak memberikan
Keuangan
Pengadaan
definisi kepentingan umum.
3. Kementerian
Tanah
Bagi
Hukum dan HAM
Pembangunan
Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa
Untuk
kepentingan umum sebagai gabungan dari aspek
Kepentingan
pedoman umum (general guide) dan adanya daftar
Umum
kegiatan dari jenis-jenis proyek kepentingan umum
itu sendiri.

Ketentuan

Pasal 2

Pasal 10
Tanah
untuk
Kepentingan
Umum
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1)
digunakan untuk
pembangunan:
huruf b :

No.

2.

3.
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Analisis
pencabutan tanah. Jadi ada UU yang masih hidup
tetapi tidak diterapkan, yaitu UU No. 20 Tahun
1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan
Benda-Benda yang ada di Atasnya. Sehingga, UU ini
seharusnya mengakomodir juga general guide yang
ada dalam UU 20 Tahun 1961 dan list provision
yang dimaksud UU ini.
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.
Pasal 1 Undang-Undang No 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan HaK Atas Tanah menyebutkan bahwa :
Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan
Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari
rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan,
maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah
mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman
dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut
hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada
diatasnya.”.
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat
Cat:
Perlu kajian lebih
dalam mengenai
makna
“kepantingan
umum” yang ideal
dalam UU ini,
dengan merujuk
pada Pasal 14

Ubah

Ubah

Rekomendasi

1. Kementerian
ATR/BPN
2. Kementerian
Keuangan
3. Kementerian
Hukum dan HAM

1. Kementerian
ATR/BPN
2. Kementerian
Keuangan
3. Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
jalan umum,
jalan tol,
terowongan,
jalur kereta api,
stasiun kereta
api, dan fasilitas
operasi kereta
api;

- 452 -

Analisis
dinyatakan bahwa kepentingan umum menurut
UUPA dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961
adalah dalam arti peruntukannya, yaitu untuk
kepentingan bangsa dan negara, kepentingan
bersama
dari
rakyat
dan
kepentingan
pembangunan. Dengan kata lain kepentingan
umum adalah kepentingan yang harus memenuhi
peruntukkannya
dan
harus
dirasakan
kemanfaatannya, dalam arti dapat dirasakan oleh
masyarakat secara keseluruhan baik langsung
maupun tidak langsung.
Sehingga kepentingan umum disini jangan hanya
dibatasi oleh konotasi pembangunan infrastruktur
sebagai mana dirinci mengenai penggunaan tanah
untuk k epentingan umum.
Akar dari kata
“kepentingan umum” untuk msalah Pertanahan
adalah dari Pasal 7 dan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5
Tahun 2060 ttg Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Pasal 7 menentukan bahwa:
“Untuk tidak merugikan kepentingan umum
maka pemilikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan.”
Sedang Pasal 14 menyebutkan bahwa:
“…Pemerintah dalam rangka sosialisme
Indonesia, membuat suatu rencana umum

Rekomendasi
UUPA, agar tidak
limitative hanya
terkait
pembangunan
infrastruktur. Akan
tetapi juga dalam
hal melampaui
batas yang tidak
diperkenankan.

Instansi Terkait

7

No.

Pasal 37 dan
Pasal 38

Ketentuan

- 453 -

Analisis
mengenai persediaan, peruntukan dan
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa
serta kekayaan alam yang terkandung
didalamnya:
a. untuk keperluan Negara,
b. untuk keperluan peribadatan dan
keperluan suci lainnya, sesuai dengan
dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan
masyarakat, sosial, kebudayaan dan lainlain kesejahteraan;
d. untuk keperluan memperkembangkan
produksi pertanian, peternakan dan
perikanan serta sejalan dengan itu;
e.
untuk keperluan memperkembangkan
industri, transmigrasi dan pertambangan.”
Masyarakat tetap dipaksakan untuk sepakat atas
apa yang belum disepakatinya terhadap ganti
kerugian. BPN langsung menitipkan besar ganti
kerugian ke pengadian tanpa ada musyawarah.
Praktik dilapangan musyawarah dilakukan terhadap
bentuk, bukan terhadap besarnya nilai kerugian,
padahal dipasal 37 ayat (1) mnentukan bahwa
musyawarah untuk menetapkan bentuk dan/atau
besarnya. Hal ini terjadi karena merasa BPN tidak
Perlu melakukan
pembinaan
kapasitas kepada
kepaegawai BPN
menangani
mengenai tusinya,
sehingga dapat
menentukan
besaran ganti

Rekomendasi

1. Kementerian
ATR/BPN
2. Kementerian
Keuangan

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
dapat menentukan nilai besaran ganti kerugian
tanah. Walaupun sebenarnya Permen ATR/Kepala
BPN 8/2015 disebutkan bahwa BPN memilik fungsi
untuk mewujudkan informasi nilai tanah, nilai
properti, nilai ekonomi kawasan, serta nilai total
aset pertanahan sebagai rujukan nasional untuk
mewujudkan fungsi tanah bagi sebesar-besar
kemakmuran.

2

Pasal 105 ayat 1
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Pasal 105 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 11

88. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 21 ayat (6)
Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyebutkan Ketentuan mengenai mengenai
syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta
program
pendidikan,
pembinaan,
dan
pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun
hingga saat ini peraturan tersebut belum
terbentuk.

No.

Rekomendasi
Perlu mempercepat
pembentukan
Peraturan
Pemerintah tentang
syarat dan tata cara
pengambilan
keputusan
serta
program
pendidikan,
pembinaan,
dan
pembimbingan
Perlunya

Rekomendasi
kerugian untuk
dapat
dimusyawarahkan
dengan masyarakat
yang tanahnya akan
diambil untuk
pengadaan tanah
untuk pentingan
umum.

-

-

-

-

Instansi Terkait
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Kementerian

Instansi Terkait

Ketentuan
huruf d

Pasal 105 huruf
e

Pasal 30 ayat (2)

No.

3

4
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Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak
yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang
pelayanan khusus Anak. Hingga saat ini penyediaan

Pasal 105 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyebutkan bahwa dalam waktu 5 tahun setelah
berlakunya SPPA (tenggat waktu s.d. 2019)
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum wajib membangun
LPKA dan LPAS di provinsi. Data menunjukan hingga
tahun 2016 untuk LPKA baru terdapat 20 unit dan
LPAS baru terdapat 4 dari yang se-harusnya 34 unit
untuk LPKA dan LPAS.

Analisis
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyebutkan bahwa dalam waktu 5 tahun setelah
berlakunya SPPA (tenggat waktu s.d. 2019)
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum wajib membangun
Bapas di kabupaten/kota. Data menunjukan hingga
tahun 2016 baru terdapat 71 BAPAS dari 536 yang
seharusnya dibangun pada tiap Kabupaten/kota

Rekomendasi
Instansi Terkait
percepatan
Hukum dan
pembangunan
HAM
Kementerian
BAPAS pada tiap Kabupaten/Kota
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Perlu percepatan Kementerian
pembangunan LPKA
Hukum dan
dan LPAS pada tiap
HAM
Provinsi
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Perlu percepatan Kementerian
penyediaan ruang
Hukum dan
pelayanan khusus
HAM
Anak di kantor Kementerian

Ketentuan

Pasal 53 ayat (2)

Pasal 80 ayat (4)
dan Pasal 81
ayat (4)

No.

5

6
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Mengenai pengaturan mengenai pemberian
pembebasan bersyarat ditemukan dalam Pasal 80
ayat (4) dan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, dimana disebutkan pembebasan
bersyarat diberikan terhadap anak yang dijatuhi
hukuman pembinaan di dalam lembaga dan pidana

Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Ruang
tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu
sidang orang dewasa. Pada kenyataannya tidak
terdapat ruang tunggu khusus bagi anak yang akan
melaksanakan sidang di pengadilan, hal ini karena
tidak adanya alokasi atau dana khusus untuk
menyiapkan ruang tunggu bagi terdakwa anak.

Analisis
ruang pelayanan khusus Anak masih terkendala
dalam hal penganggaran, sehingga penyediaan
ruang hanya berdasarkan kemampuan anggaran
yang dimiliki oleh sebuah kantor kepolisian dan
tidak terdapat standar yang digunakan untuk
membangun ruang tersebut.
-

Perlunya
perumusan
terhadap
pembebasan
bersyarat terhadap
jenis
pidana
”pidana
dengan

-

-

Perlu percepatan penyediaan ruang
tunggu bagi Anak
yang
akan mengikuti sidang di
pengadilan

Rekomendasi
kepolisian
yang
menangani kasus
anak

Instansi Terkait
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam

Ketentuan

Pasal 80 ayat (1)

No.

7
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Analisis
penjara di LPKA. Seharusnya pembebasan bersyarat
juga diberikan terhadap jenis pidana yang lain yaitu
pidana dengan syarat dan pidana pelatihan kerja
karena semua jenis pidana merupakan pembatasan
bagi seorang anak dan demi kepentingan terbaik
bagi anak maka seharusnya pembebasan bersyarat
dapat juga diberikan kepada jenis pidana yang
lainnya.
Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyebutkan Pidana pembinaan di dalam lembaga
dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga
pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh
pemerintah maupun swasta, sedangkan Pasal 80
ayat (4) menyebutkan Anak yang telah menjalani
1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam
lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan,
berkelakuan
baik
berhak
mendapatkan
pembebasan bersyarat. Yang jadi persoalan adalah
tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai
proses pemberian pembebasan ber-sya-rat
terhadap pidana pembinaan yang diseleng-garakan
oleh lembaga di luar Kementerian Hukum dan HAM
, mengingat proses pem-bebasan bersyarat
merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh
Perlu
adanya
pengaturan
terhadap
mekanisme
pemberian
pembebasan
bersyarat terhadap
pidana pembinaan
yang dilakukan di
luar Kementerian
Hukum dan HAM
(Kementerian
Hukum dan HAM )

-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan

Rekomendasi
Instansi Terkait
syarat dan pidana Mahkamah
pelatihan kerja”
Agung
Kepolisian
Kejaksaan

Kebutuhan
pengaturan

Pasal 53 ayat (3)

9

Ketentuan

8

No.
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Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyebutkan Waktu sidang Anak didahulukan dari
waktu sidang orang dewasa. Namun kenyataannya
seringkali jadwal atau agenda sidang anak dilakukan
pada akhir waktu sehingga anak mengalami
kelelahan dalam mengikuti agenda persidangan.

Analisis
Kementerian Hukum dan HAM , dan terdapat
persyaratan atau unsur yang harus dipenuhi dalam
pemberian pembebasan bersyarat.
Pada kenyataannya sampai saat ini belum ada
Penetapan Pengadilan Negeri yang secara terpadu
ditembuskan kepada Bapas baik penetapan Diversi
maupun penetapan untuk putusan. Serta sering
terlambatnya penyampaian salinan putusan
pengadilan dan surat eksekusi dari kejaksaan pada
saat anak diputus sidang.
Perlunya
membangun
keterpaduan dan
koordinasi antara
Bapas
selaku
instansi
dari
Pembimbing
Kemasyarakatan
dengan Pengadilan
dan
Kejaksaan
dalam
rangka
sinergitas
pelaksanaan SPPA
Perlunya
membangun
budaya
terhadap
Pengadilan untuk
mendahulukan
jadwal persidangan
terhadap
kasus
anak

Rekomendasi

-

-

-

-

-

-

-

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung

Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan

Instansi Terkait

Pasal 65 huruf d
dan e

10

Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyebutkan tugas Pembimbing Kemasyarakatan
yaitu:
d.
Melakukan
pendampingan,
pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak
yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi
pidana atau dikenai tindakan; dan e. Melakukan
pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan
terhadap Anak yang memperoleh asimilasi,
pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan
cuti bersyarat. Saat ini yang terjadi seringkali tidak
ada penetapan Hakim PN sebagai dasar Bapas
melaksanakan tugas mengawasi pidana yang
dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang anak.

Analisis
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89. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Pasal 19 ayat 1 Aturan ini dirasakan tidak efektif karena hingga saat
dan 2
ini belum ada lembaga penjamin simpanan LKM.
Selain pembentukan lembaga baru ini perlu
diperhitungkan juga dari segi pembiayaannya

Ketentuan

No.

Rekomendasi
Ubah
Perlu
dipertimbangkan
kembali

Perlunya
membangun
budaya bagi hakim
dalam
setiap
putusannya untuk
menetapkan peran
pembimbing
kemasyarakatan
(Bapas)
dalam
melakukan
pengawasan
pelaksanaan pidana
anak

Rekomendasi

Instansi Terkait
Kepolisian
Kejaksaan
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kementerian
Koordinator
Bidang
Polhukam
Mahkamah
Agung
Kepolisian
Kejaksaan

Instansi Terkait
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian,

-

-

-

-

Pasal 24

Ketentuan

3.

Ketentuan

2.

No.
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Analisis
apakah akan menggunakan APBN/APBD atau
swadaya dari anggotanya. Jika menggunakan
anggaran dari negara tentunya akan membebani
anggaran negara dan menambah beban
operasional pemerintahan. Selain itu pemerintah
saat ini juga telah memiliki Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) sehingga patut dipertimbangkan
agar dana simpanan LKM ini disatukan saja dalam
LPS.
Pengumuman batas maksimum suku bunga kepada
masyarakat sangatlah diperlukan. Namun dalam
pelaksanaannya, ternyata ini seringkali tidak
dipublikasikan. LKM ini jumlahnya sangat banyak
dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Di sisi
lain, OJK yang mendapatkan kewenangan
mengawasi LKM hanya ada di Ibukota Provinsi atau
kota tertentu. Sulit untuk melakukan pengawasan.
Bisa saja pada saat sidak pada saat itu pula dipasang
pengumuman suku bunga oleh LKM. Setelah sidak
pengumuman suku bunga tersebut dipindahkan.
Oleh karena itu, untuk menjamin hak masyarakat
mendapatkan informasi suku bunga perlu diatur
lebih lanjut koordinasinya dengan pemerintah
daerah dan Kementerian Teknis
Sanksi pidana dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal
Ubah

Dalam Pasal 24 UU
No.1 tahun 2013
tentang LKM perlu
disebutkan sanksi
tegas jika LKM tidak
mempublikasikan
batas
maksimum
suku bunga kepada
masyarakat.
Kewajiban
dalam
suatu
kegiatan
usaha tidak cukup
didelegasikan
di
level POJK

Rekomendasi
pembentukan
lembaga penjamin
simpanan LKM, baik
dari segi keuangan,
SDM maupun teknis
operasional.

Kementerian

Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian,
Kementerian
Keuangan,
Kementerian
Koperasi
dan
UKM,
Bank
Indonesia,
Otoritas
Jasa
Keuangan

Instansi Terkait
Kementerian
Keuangan,
Kementerian
Koperasi
dan
UKM,
Bank
Indonesia,
Otoritas
Jasa
Keuangan

Ketentuan
Pidana Pasal 3438

Analisis
38 UU LKM ini tidak memberikan jaminan
perlindungan terhadap masyarakat atas berbagai
praktek yang merugikan masyarakat, seperti praktik
rentenir atau pengenaan bunga sangat tinggi atas
pinjaman, arisan berantai, dan penipuan berkedok
investasi yang berpotensi dilakukan oleh LKM yang
tidak bertanggungjawab.

Rekomendasi
Menyesuaikan
dengan
perkembangan
kondisi
LKM
teraktual
di
masyarakat.

Instansi Terkait
Koordinator
Bidang
Perekonomian,
Kementerian
Keuangan,
Kementerian
Koperasi
dan
UKM,
Bank
Indonesia,
Otoritas
Jasa
Keuangan
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90. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Pasal 21
Pasal 21 :
Perlu membentuk Kementerian
Ormas berkewajiban: a. melaksanakan kegiatan peraturan daerah
Dalam Negeri
sesuai dengan tujuan organisasi; b. menjaga mengenai ormas
Kepolisian
persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan
Kementerian
Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memelihara
Hukum dan
nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma
HAM
kesusilaan serta memberikan manfaat untuk
masyarakat; d. menjaga ketertiban umum dan
terciptanya kedamaian dalam masyarakat; e.

No.

No.

Ketentuan
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Peran organisasi Masyarakat (Ormas) yang dalam
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Masyarakat setidaknya
menyebutkan kewajiban Ormas masih banyak
dilanggar, kewajiban tersebut yakni: a.
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan
organisasi; b. menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa serta keutuhan NKRI; c. memelihara nilai

Meskipun pengaturan organiasisi masyarakat
dalam bentuk undang-undang sudah ada dan
mendapatkan perubahan terbaru melalui perppu
yang kini sudah ditetapkan menjadi undangundang, akan tetapi turunanya dalam peraturan
daerah di daerah belum ada. Belum adanya
Kebijakan atau Perda ini, salah satunya
menyebakan tindakan-tindakan ormas yang
intoleran dihadapi oleh sesama ormas.
Dibutuhkan peraturan daerah mengenai ormas.
Untuk itu perlu dikoordinasikan dengan
Kementerian Perdagangan.

Analisis
melakukan
pengelolaan
keuangan
secara
transparan dan akuntabel; dan f. berpartisipasi
dalam pencapaian tujuan negara.

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
agama, budaya, moral, etika, dan norma
kesusilaan serta memberikan manfaat untuk
masyarakat; d. menjaga ketertiban umum dan
terciptanya kedamaian dalam masyarakat.
Terdapat beberapa ormas melakukan tindakan
yang bertentangan dengan kewajibannnya,
disarankan K/L teknis terkait khususnya jajaran
Kementerian
Perdagangan,
kemekumham,
kejaksaan dan Kepolisian
diharapkan lebih
meningkatkan pengawasan dan pemantauan
terhadap perilaku ormas.

Rekomendasi
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91. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1. •Nama UU
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Diubah dan
•Dasar Hukum
Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) memiliki diintegrasikan
UU
nafas yang sama dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 kembali dengan UU
•Politik Hukum
tentang Kehutanan (sebagaimana telah diubah Kehutanan
UU
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004).
UUP3H ini mencabut sebagian Pasal 50 dan
sebagian Pasal 78 mengenai ketentuan pidana
dalam UUNo. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Dalam rangka simplifikasi regulasi, mengingat kedua

No.

-

Instansi Terkait
Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

2. Pasal 1 angka 3

No.
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Analisis
UU ini memilki objek dan politik hukum yang sama,
sebaiknya materi muatan UUP3H kembali
diintegrasikan menjadi bagian dari UU 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan. Hal-hal yang bersifat
teknis dapat diturunkan dalam bentuk PP atau
Perpres. Sedangkan pengaturan pokok serta sanksi
pidana mengenai pencegahan dan pemberantasan
perusakan hutan dapat diintegrasikan ke dalam
satu UU Kehutanan secara utuh.
- Tindakan perusakan hutan yang dapat dipidana
dengan UU P3H adalah perusakan yang
dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan,
kawasan yang telah ditunjuk ataupun sedang
dalam proses penetapan sebagai kawasan
hutan. Artinya seseorang bisa dikenakan sanksi
dikarenakan melakukan perbuatan yang
dilarang dalam UU P3H meskipun di wilayah
atau kawasan yang baru ditunjuk atau dalam
proses penetapan sebagai kawasan hutan
- Sementara mengacu pada ketentuan Pasal 15
ayat (1) UU Kehutanan, penunjukan kawasan
hutan adalah salah satu tahap dalam proses
pengukuhan kawasan hutan. Proses penetapan
suatu wilayah sebagai kawasan hutan tidak
berarti bahwa wilayah tersebut sudah final
Ubah

Rekomendasi

-

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

-

-

-

-
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Analisis
sebagai kawasan hutan.
Dengan adanya frasa "kawasan yang telah
ditunjuk, ataupun yang sedang diproses
penetapannya
oleh
Pemerintah"
yang
disebutkan Pasal 1 angka 3 UU P3H, maka
terjadi ketidakpastian hukum. Pasal ini
mempersamakan kedudukan hukum antara
kawasan hutan yang telah ditetapkan dengan
kawasan hutan yang baru ditunjuk serta
kawasan hutan yang sedang dalam proses
penetapannya.
Padahal dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan
menyatakan bahwa Pengukuhan kawasan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dilakukan melalui proses sebagai berikut: a.
penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas
kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan,
dan d. penetapan kawasan hutan.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan,
kawasan hutan baru mempunyai kepastian
hukum ketika sudah melalui proses pengukuhan
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU
Kehutanan
Dengan memasukkan kawasan yang baru
ditunjuk atau masih diproses untuk ditetapkan

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

3. Pasal 2

No.

-

-

-

-

-

- 466 -

Analisis
sebagai kawasan hutan, Pasal 1 angka 3 UU P3H
telah menyalahi asas kepastian hukum yang
menjadi salah satu ciri Negara Hukum. Selain
itu, ketentuan tersebut, memiliki potensi besar
disalahgunakan secara sewenang-wenang oleh
penegak hukum.
Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban dan
Kepastian Hukum,
Dengan indikato: Adanya ketentuan yang jelas
mengenai sanksi terhadap pelanggaran
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan
asas tidak diperlukan, karena tidak akan
operasional (tidak memiliki operator norma).
Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh
norma yang berisi pengaturan.
Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98
Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk
huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang
mencerminkan asas, maksud dan tujuan
seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan
tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau
bab.
Oleh karena itu sebaiknya norma yang
menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi
Ubah

Rekomendasi

-

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

5. Pasal 4

4. Pasal 3

No.
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Analisis
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum
- Penyebutan
tujuan
pencegahan
dan
pemberantasan
perusakan
hutan 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
Ruang lingkup tidak perlu dibuat dalam pasal
tersendiri, tetapi dimasukkan dalam pasal
ketentuan umum dengan megikuti petunjuk dalam
lampiran II No. 109 huruf a UU Pembentukan PUU
di mana pengertian yang mengatur tentang lingkup
umum ditempatkan lebih dahulu dari yang
berlingkup khusus
Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

7. Pasal 11 ayat (4)

No.
Ketentuan
6. Pasal 11 ayat (1)
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Analisis
- Frasa yang terorganisasi memiliki pengertian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6,
dikatakan bahwa terorganisasi adalah kegiatan
yang dilakukan oleh suatu kelompok yang
terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau
lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama
pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan
perusakan hutan, tidak termasuk kelompok
masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar
kawasan hutan yang melakukan perladangan
tradisional dan/atau melakukan penebangan
kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk
tujuan komersial.
- Dari penjelasan ayat tersebut, dapat diartikan
bahwa jika seseorang secara sendiri melakukan
perusakan hutan dan bukan bagian dari
kelompok masyarakat yang tinggal di dalam
atau di sekitar kawasan hutan juga tidak dapat
dikenakan UU P3H ini.
- Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(4) apakah juga termasuk masyarakat hukum
adat. Sebagaimana diatur dalam penjelasan
Pasal 7, dimana dikatakan bahwa masyarakat
adalah masyarakat setempat, masyarakat
hukum adat, dan masyarakat umum.
Ubah

Rekomendasi
Ubah

-

-

-

Kementerian
LHK,
Kejaksaaan,
Kepolisian

Instansi Terkait
Kementerian
LHK

No.

Ketentuan
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Analisis
- Jika demikian, hal ini bertentangan dengan hak
ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat,
dimana dalam pelaksanaan hak ulayat,
pengambilan hasil hutan baik kayu maupun
bukan kayu dalam wilayah adatnya untuk
kebutuhan sendiri dan keluarganya merupakan
hak internal yang melekat dengan anggota
masyarakat hukum adat, sementara konstitusi
dengan tegas mengakui dan menghormati
masyarakat hukum adat dan hak-hak
tradisionalnya.
- Sebagai contoh:Masyarakat adat Malalo yang
sangat konsisten menjaga hutan. Jika ada
diantara anak kemenakan yang hendak
menikah maka mereka harus terlebih dahulu
menanam lima batang pohon di kawasan
hutan.Setelah melakukan penanaman itu
barulah pemangku adat dapat mengeluarkan
surat persetujuan untuk melaksanakan
pernikahannya. Mereka sangat menghormati
hutan, namun dengan adanya peraturan ini
sering muncul konflik kehutanan sebagai akibat
ketidakpastian
jaminan
Negara
atas
pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

8. Pasal 12

No.
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- Tidak sesiuai dengan asas: Ketertiban dan
Kepastian Hukum

Analisis
- Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban dan
Kepastian Hukum dan Pengayoman
- Dengan indikator:
- Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi
terhadap pelanggaran
- Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan
masyarakat
- Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa UU
ini dititikberatkan pada pemberantasan
perusakan hutan yang dilakukan secara
terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan
oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri
dari 2(dua) orang tau lebih, dan yang bertindak
secara bersama-sama pada suatu waktu
tertentu dengan tujuan melakukan perusakan
hutan. (Merujuk juga Pasal 11 Ayat (1)
- Namun demikian dalam pasal 12 mengatur pula
larangan bagi setiap orang, sehingga menjadi
multi tafsir dan tidak konsisten, di satu sisi
dikatakan khusus untuk kejahatan terorganisir,
namun diatur juga kejahatan yang dilakukan
secara perorangan
Ubah

Rekomendasi

-

Kementerian
LHK,

Instansi Terkait

Ketentuan

9. Pasal 18 ayat (1)

No.
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Analisis
- Dengan indicator: Adanya ketentuan yang jelas
mengenai tindakan yang harus diambil atas
peraturan-peraturan yang bertentangan atau
tumpang tindih
- Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1)
huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf
b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan
hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif
berupa:
a. paksaan pemerintah;
b. uang paksa; dan/atau
c. pencabutan izin.
- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan
bahwa substansi yang berupa sanksi
administratif atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administratif atau sanksi keperdataan;
- Kemudian jika norma yang memberikan sanksi
administratif atau keperdataan lebih dari satu
pasal, sanksi administratif atau sanksi
keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal
Ubah

Rekomendasi

-

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

11. Pasal 39

10. Pasal 26

No.

-
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Ketentuan Pasal 39 huruf b tentang penyidikan
lanjutan masih diperlukan tambahan pasal
maupun penjelasan tentang ruang lingkup
kewenangan yang dimiliki penuntut umum
dalam melengkapi hasil pemeriksaan penyidik
meliputi:
a. Penyelidikan
lanjutan
mencakup
pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka;
b. Kewenangan
upaya
paksa
seperti
penyitaan, penggeledahan, penangkapan
dan penahanan;
c. Kewenangan
pemeriksaan
splitsing,

Analisis
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 pengenaan sanksi administrasi
pada Pasal 18 dimasukkan pasal dengan norma
yang memberikan sanksi administratif.
1. Tata batas kawasan hutan belum selesai
dilaksanakan.
2. Pal batas/tanda larangan dalam kawasan hutan
yang kurang memadai.
Perlu segera
menyelesaikan
pentapan kawasan
hutan dan pal batas
hutan.
Ubah

Rekomendasi

-

-

-

Kementerian
LHK,
Kejaksaan,
Kepolisian

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

-

-

-
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Analisis
penggabungberkas perkara;
d. Tenggang waktu penyidikan maupun
penyidikan lanjutan perlu diatur lebih lama
mengingat tingkat kesulitan data tindak
pidana kerusakan hutan yang tinggi
menyangkut wilayah geografis yang sulit
Dalam Pasal 39 UU No. 18 tahun 2013
dibatasi waktu penyidikan selama 90
(sembilan puluh) hari sementara kasuskasus perambahan memerlukan waktu
yang cukup panjang mengingat obyek
perkara adalah lahan ataupun kawasan
hutan yang memerlukan kajian khusus
dan sarat konflik kepentingan, sehingga
waktu penyidikan menjadi kendala yang
sangat krusial.
Proses penyidikan tindak pidana di
bidang kehutanan memerlukan alat
bukti
berupa
keterangan
ahli,
pemetaan, TUK, perijinan kehutanan
perkebunan, pertambangan, lingkungan
dll, sehingga waktu 90 hari dirasa tidak
mencukupi.
Penerapan Pasal 50 ayat (3) dan UU P3H
terkait penetapan kawasan hutan.

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

12. Pasal 42

No.
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Analisis
Sebagaimana putusan MK No 45 Tahun
2012. Definisi Kawasan Hutan adalah
wilayah tertentu yang ditetapkan oleh
Pemerintah
untuk
dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap.
Namun demikian sampai saat ini belum
semua kawasan hutan ditetapkan.
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014,
kewenangan kehutanan pindah dari
Provinsi ke Kab/Kota, demikian pula
kewenangan pertambangan pindah dari
Kab/Kota ke Provinsi. Tetapi masih
banyak kewenangan yang berada di
pusat.
- Setiap pejabat yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39, Pasal 40, dan Pasal 41 dikenai sanksi
administratif
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan
bahwa substansi yang berupa sanksi
administratif atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
LHK,
Kementerian
ATR/BPN

Instansi Terkait

Ketentuan

14.

13. Pasal 53 jo. Pasal
111

No.
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UU No. 8 Tahun 2013 tidak mengatur dengan tegas

Analisis
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 sanksi administratif pada
Pasal 42 harus diubah dan dimasukkan dalam
bagian Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian
LHK melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana
diamanatkan oleh UU P3H. Hal ini dilakukan agar
tidak terjadi kekosongan hukum dimana masih
terjadi perdebatan apakah lembaga lain memiliki
kewenangan menangani perkara dengan UU P3H
selain LP3H, sebab dalam Pasal 53 dan Pasal 111,
LP3H harus terbentuk 2 tahun setelah diundangkan
Perlu
segera
ditetapkan apakah
pasal ini masih
dibutuhkan, dengan
konsekwensi
membentuk
lembaga
pencegahan
dan
pemberntanasan
perusakan hutan,
atau tidak.
Ubah

Rekomendasi

-

-

-

Kementerian

Kementerian
LHK,
Kepolisian,
kejaksaan

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
tentang pembentukan pengadilan tindak pidana
perusakan hutan sebagai pengadilan khusus yang
berada dilingkungan peradilan umum dengan
demikian pengangkatan dan pengusulan calon
hakim ad hoc tidak akan dapat dilaksanakan karena
pengadilan khusus belum dibentuk dengan undangundang.
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No.48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa
pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam
salah satu lingkungan peradilan yang berada
dibawah Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai
pembentukan pengadilan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undangundang.
UU No.2 tahun 1986 Jo UU No.8 tahun 2004 Jo UU
No.49 tahun 2009 menyebutkan didalam Pasal 1
angka 5 yaitu pengadilan khusus adalah pengadilan
yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara tertentu yang
hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan
badan pengadilan yang berada dibawah Mahkamah
Agung yang diatur dalam undang-undang. Pasal 8
ayat (1) Dilingkungan peradilan umumk dapat
dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan

Rekomendasi

Instansi Terkait
LHK,
Kepolisian,
kejaksaan

Ketentuan

15. Pasal 54 jo. 111
ayat (2)

No.
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Analisis
undang-undang
• Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan (Lembaga P3H) sebagai
lembaga
satu-satunya
yang
memiliki
kewenangan untuk melakukan penyidikan
belum terbentuk. Sementara berdasarkan
ketentuan Pasal 111 ayat (2) paling lama 2 (dua)
tahun sejak diundangkannya UU P3H yaitu
tanggal 6 Agustus 2013 sudah terbentuk;
• Dengan belum terbentuknya Badan/Lembaga
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2013
tidak
serta
merta
dapat
diimplementasikan dalam pelaksanaannya.
Mengapa Badan/Lembaga ini harus dihadirkan
terlebih dahulu karena semangat dari lahirnya
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
sebagaimana tertuang dalam konsideran
menimbang yang merupakan dasar filosifis,
batang tubuh beserta penjelasannya adalah
untuk keterpaduan sistem antar instansi terkait
di dalam menyelesaikan permasalahan
kehutanan. Dengan belum terbentuknya Badan
ini maka tidak terjadi keterpaduan sistem, yang
berakibat belum tercapainya rasa keadilan
Perlu segera
ditetapkan apakah
pasal ini masih
dibutuhkan, dengan
konsekwensi
membentuk
lembaga
pencegahan dan
pemberntanasan
perusakan hutan,
atau tidak.

Rekomendasi
Kementerian
LHK

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
kemanfaatan serta kepastian hukum, untuk itu
yang menjadi prioritas pemerintah adalah
menerbitkan Keputusan Presiden untuk
membentuk Badan/Lembaga yang menangani
pencegahan dan pemberantasan perusakan
hutan dalam waktu yang tidak terlalu lama,
karena Undang-Undang ini telah berjalan
selama 4 tahun. Namun demikian saat ini sudah
ada Ditjen Gakkum di Kementerian LHK sebagai
unit yang melaksanakan UU P3H.
Tentang Pengadilan Ad Hoc (Pasal 53) UU P3H tidak
mengatur dengan tegas tentang pembentukan
pengadilan tindak pidana perusakan hutan sebagai
pengadilan khusus yang berada di lingkungan
peradilan umum dengan demikian pengangkatan
dan pengusulan calon hakim ad hoc tidak akan
dapat dilaksanakan karena pengadilan khusus
belum dibentuk dengan UU. Sementara itu dalam
Pasal 27 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan
Kehakiman
menyatakan
bahwa
pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam
salah satu lingkungan peradilan yang berada
dibawah Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai
pembentukan pengadilan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam UU.

Rekomendasi

Instansi Terkait

17. Pasal 66 ayat (1)

No.
Ketentuan
16. Pasal 57
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Analisis
Dalam
hal
penyimpangan
dalam
penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pihak yang
melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan
PUU
Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan
bahwa substansi yang berupa sanksi
administratif atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administratif atau sanksi keperdataan
Selain itu, dalam pasal 57 juga tidak
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
1. Pemerintah melakukan kerja sama internasional

-

Ubah

Rekomendasi
Ubah

-

Kementerian

Instansi Terkait
Kementerian
LHK,
Kepolisian,
Kejaksaan
-

Ketentuan

18. Pasal 67

No.
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Analisis
dalam rangka mencegah perdagangan dan/atau
pencucian kayu tidak sah.
2. Terdapat makna yang tidak jelas dari kalimat
pencucian kayu. Sementara dalam penjelasan
hanya dikatakan cukup jelas.
3. Hal ini sesuai dengan Lampiran II UU
Pembentukan PUU pada BAB III tentang Ragam
Bahasa PUU, pada No. 242 dijelaskan bahwa
Bahasa peraturan perundang-undangan pada
dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa
Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan
kalimat,
teknik
penulisan,
maupun
pengejaannya. Bahasa PUU mempunyai corak
tersendiri yang bercirikan kejernihan atau
kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan,
keserasian dan ketaatan asas sesuai dengan
kebutuhan hukum baik dalam perumusan
maupun cara penulisan.
Oleh karena itu, pengertian pencucian kayu harus
dijelaskan pada penjelasan pasalnya
Kerja sama internasional dalam rangka
pencegahan perusakan hutan dapat
dilakukan dalam hal:
a. manajemen pengelolaan hutan yang
berkelanjutan;
Ubah

Rekomendasi

-

Kementerian
LHK

Instansi Terkait
LHK

Ketentuan

19. Pasal 67 ayat (3)

No.
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Analisis
kerja sama konservasi dan restorasi
kawasan hutan;
c. pemberdayaan masyarakat; dan
d. permerkuatan sistem verifikasi dan
sertifikasi legalitas kayu yang diakui secara
internasional.
Dalam Lampiran II UU Pembentukan PUU No.
79 dikatakan bahwa Pasal diberi nomor urut
dengan angka arab dan huruf awal kata pasal
ditulis dengan huruf kapital
Dalam pasal 67 tidak diawali nomor (1) tapi
langsung (2)
Oleh karena itu urutan pasal harus dimulai
dengan nomor urut (1). Jadi Urutan Pasal 67
harus diubah.
Pasal 67 ayat (2) huruf d. Kalimat pemerkuatan
tidak ditemukan artinya dalam KBBI. Apa yang
dimaksud dengan pemerkuatan juga tidak
dijelaskan dalam penjelasan, sebab dikatakan
cukup jelas
Perlu dipertimbangkan lagi untuk diganti dengan
menggunakan bahas Indonesia yang baku.
Belum padu serasinya penunjukan/penetapan
kawasan hutan dengan pola ruang kawasan
hutan
dalam
RTRW
Provinsi
dan
b.

Ubah

Rekomendasi

-

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

20. Bab X
Ketentuan
Pidana
Pasal 82-104

No.
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Analisis
Kabupaten/Kota, dan kondisi pembangunan di
lapangan.
Mekanisme
perolehan
ijin
penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan
memungkinkan terjadinya kegiatan usaha di
dalam kawasan hutan. Contohnya: izin usaha
pertambangan /perkebunan dalam kawasan
hutan.
Perijinan lingkungan yang merupakan syarat ijin
usaha tidak diindahkan. Contoh: tanpa AMDAL/UKLUPL/Ijin lingkungan telah diterbitkan Ijin Usaha
Pertambangan/Perkebunan
Pasal 82 - Pasal 104 terkait dengan ketentuan
pidana
Dalam petunjuk No 119 Lampiran II UU
Pembentukan PUU, jika ketentuan pidana
berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan
pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
Oleh karena itu kata orang perseorangan pada
tiap pasal yang mengatur norma pidana (pasal
82-104) yang berlaku bagi siapaun harus
diganti dengan setiap orang
Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu
merujuk pada hukum materiil dan hukum
formil dalam hukum pidana (KUHP dan
Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
LHK,
Kepolisian,
Kejaksaan

Instansi Terkait

Ketentuan

21. Pasal 82 ayat (3)

No.
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Analisis
KUHAP). Dalam KUHP membedakan antara
aturan umum untuk kejahatan dan aturan
umum untuk pelanggaran (antara lain dalam
aturan atau ketentuan tentang percobaan,
concursus daluwarsa dan sebagainya). Tidak
ditetapkanya kualifikasi delik apakah tindak
pidana yang dimuat tersebut apakah kejahatan
ataukah pelanggaran telah menyebabkan tidak
dapat diberlakukannya beberapa aturan umum
dalam KUHP.
Petunjuk 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 82-104 apakah pelanggaran atau
kejahatan.
Ketentuan mengenai sanksi pidana penjara
terhadap korporasi tidak akan bisa diterapkan.
Ketentuan tentang peradilan khusus termasuk
Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
LHK,
Kepolisian,

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

-

-

-

-
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Analisis
pengangkatan hakim ad hoc tidak memiliki
dasar hukum.
Ketentuan tentang penyidikan lanjutan oleh
penuntut umum masih belum jelas dan perlu
pengaturan lebih lanjut
Rumusan sebagai perundang-undangan hukum
pidana terlalu berlebihan dimana perbuatan
yang dilarang diatur dalam bab tersendiri
kemudian dirumuskan lagi dalam tambahan
sanksi pidana pada bab ketentuan pidana.
Dengan dicabutnya beberapa pasal khususnya
pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU no. 41 tahun
1999 tentang Kehutanan yang merupakan pasal
ampuh dalam menangani seluruh kegiatan
perambahan hutan, sementara di dalam UU No.
18 tahun 2013 tentang P3H kasus perambahan
hanya untuk kegiatan Perkebunan dan
Pertambangan, berakibat bahwa diluar kegiatan
itu untuk perambahan dan perkebunan tidak
dapat dipidana dengan UU No. 41 tahun 1999
tentang Kehutanan.
Perbuatan perambahan kawasan hutan pada
Pasal 50 ayat (3) huruf b UU No 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan merupakan perbuatan
terlarang tetapi sanksi pidananya dicabut

Rekomendasi
-

Instansi Terkait
Kejaksaan

Ketentuan

23. Pasal 94,
Pasal95,dan
Pasal 96

22. Pasal 83 ayat 1
huruf c

No.
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Tidak sesuai dengan asas: ketertiban dan kepastian
hokum,
Dengan indiator: Ketentuan yang jelas mengenai
sanksi.
Terdapat kesamaan unsur pasal pada Pasal 94, 95
dan 99 UU No. 18 tahun 2013 tentang P3H dengan
Pasal 2, 3 dan 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang
Tindak Pidana Pencucian UUang (TPPU) , sehingga
perlu pembahasan dan penjelasan, karena

Analisis
dengan UU Bo 18 Tahun 2013 tentang P3H.
Semua Pasal pidana dalam UU No P3H mengandung
unsur kawasan hutan, dimana unsur kawasan htan
tercantum secara eksplisit ataupun “pembalakan
liar” dan “hasil hutan kayu”, sehingga untuk
peredaran kayu yang berasal dari hutan Negara
yang tidak termasuk kawasan hutan tidak ada
ancaman pidananya.
Dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c: “sengaja
memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari pembalakan liar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf Kementerian LHK”.
Rumusan ini berpotensi tidak konsisten, dan akan
sulit dalam pembuktian materiilnya, karena
menggabungkan unsur sengaja dan kealpaan.

Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

-

-

-

Kementerian
LHK,
Kepolisian,
kejaksaan,
Komisi

Kementerian
LHK,
Kepolisian,
Kejaksaan

Instansi Terkait

Ketentuan

24. Pasal 105

No.
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Analisis
kewenangan PPNS Kementerian LHK yang tidak
dapat melakukan penyidikan dengan menggunakan
UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU. Selain itu, di
dalam UU P3H tersebut dikatakan bahwa penyidik
TPPU adalah Penyidik yang melakukan tindak
pidana asal, sementara di dalam UU No 8 tahun
2010 tentang TPPU, PPNS Kementerian LHK tidak
termasuk penyidik yang dapat menggunakan UU
TPPU. Dengan demikian apakah unsur pasal yang
sama di dalam UU No 18 tahun 2013 sebagaimana
disebut di atas dapat dikatakan pasal TPPU atau
merupakan lexspesialis Kehutanan saja sehingga
dapat juga dilakukan penyidikan dengan UU P3H
secara bersamaan dengan Penyidik yang
berwenang dengan UU. No 8 tahun 2010.
Perbedaan peta kawasan hutan antara pusat dan
daerah, yaitu:
a. Peta kawasan hutan antara dalam RTRW
berbeda dengan peta kehutanan sehingga BPN
menerbitkan ha katas tanah dalam kawasan
hutan. Contoh: HGU terbit dalam kawasan
hutan.
b. Belum semua Pemerintah Daerah mempunyai
RTRW yang dipaduserasikan dengan peta
kehutanan, sehingga sulit untuk menerapkan
Perlu segera
mengeluarkan
penetapan peta
kawasan hutan
yang seragam, dan
mendorong setiap
daerah memiliki
RTRW untuk
pemetaan kawasan
hutan.

Rekomendasi

-

-

-

Kementerian
LHK,
Badan
Informasi
Geospasial,
Bappenas

Instansi Terkait
Pemberantasa
n Korupsi

Ketentuan

Analisis
penegakan hukumnya. Contoh: Prov. Riau

Rekomendasi
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92. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1.
Pasal 84-Pasal 1. Kalimat menugasi BUMN perbankan dalam pasal Ubah
88
84 UU 19/2013 sebenarnya sejalan dengan pasal 1 Kalimat
66 UU No. 19/2003 tentang BUMN. Namun
menugasi
dijadikan
demikian, dalam pasal tersebut ada resiko yang
opsional.
harus ditanggung negara yaitu biaya BUMN yang
Karena dalam
ditunjuk dapat membebani anggaran negara
terlebih pada saat kondisi fiskal tidak baik
UU
BUMN
sudah
ada
2. Pihak bank berperan aktif dalam membantu
amanat
petani memenuhi persyaratan kredit dalam pasal
tersebut.
86 juga berbenturan dengan POJK 42/2017
Seharusnya
dimana dalam analisis kredit harus menyajikan
ada
exit
penilaian yang objektif.
clause agar
3. Ketentuan dalam Pasal 87 belum dilaksanakan
pada
saat
hingga saat ini.
penugasan
Pada dasarnya tidak seluruh persoalan perekonomian
juga
memperhatik
dapat diselesaikan oleh bank.
an
kondisi
Dalam konteks KUR, negara harus hadir. Kemudian
keuangan
penerapannya dapat melibatkan bukan saja bank
negara.
namun beberapa elemen misalnya:

No.

Instansi Terkait
Kementerian
Koordinator
perekonomian,
Kementerian
Keuangan,
Kementerian
Pertanian,
Kementerian
BUMN,
Bank
Indonesia
dan
Otoritas
Jasa
Keuangan

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
Lembaga Jasa Keuangan yang dapat dilibatkan antara
lain Bank umum dan BPR, LKM, Perusahaan
pembiayaan dan perusahaan
asuransi untuk
mengcover risiko.
Karena hal ini merupakan program pemerintah maka
dapat menyertakan: Koperasi, BUMN dan BUMD.
Kehadiran pemerintah dapat berbentuk subsidi
bunga dan penjaminan pengembalian.
Dalam hal infrastruktur tersebut tersedia, dengan
sendirinya bank akan aktif berkontribusi mengingat
jenis kredit yang secure jaminan pemerintah.

Segmentasi
penyaluran KUR
perlu
adanya
pengawasan
dalam
laporan
perkreditan dan
portofolio bank.

Rekomendasi
Peran
aktif
perbankan
harus
dipertegas
agar
tidak
menimbulkan
persepsi
bahwa
kelengkapan
dokumen
kredit akan
diurus oleh
bank.
3 Segera
dibuatkan PP
unit khusus
pertanian.
2

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis

Rekomendasi
Kolektibilitas KUR
harus dilaporkan
secara benar oleh
bank
berikut
sanksi agar tidak
menimbulkan
kredit bermasalah
(NPL) di kemudian
hari.

Instansi Terkait
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93. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 15
Sebagaimana diketahui bahwa selayaknya setiap Perlu dilakukan
Direktorat
perjanjian pinjam meminjam (pemberian kredit) perubahan terhadap Perdata
dituangkan dalam suatu perjanjian yang autentik Pasal 15 Ayat 1 .
Direktorat
sehingga apabila terjadi sengketa, dokumen dipertimbangkan
Jenderal AHU dan
perjanjian pinjam meminjam dapat menjadi alat ada
batasan, Ikatan Notaris
bukti yang sah dipengadilan. Akan tetapi untuk terhadap
jumlah Indonesia (INI)
pinjaman yang relatif kecil biaya untuk pembuatan pinjaman
dalam
akta notaris tersebut tidak sebanding dengan jumlah
tertentu
besarnya pinjaman.
harus menggunakan
Keterangan:
akta Notaris tetapi
- Fungsi lain yang bisa menggantikan notaris, untuk yang kurang

No.

Ketentuan

Pasal 16 Ayat 1
Huruf m

No.

2.
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Pasal 77 Ayat 1 (UUPT):
“RUPS dapat juga dilakukan melalui media
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua
peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”
Analisis:
dalam UUJN, notaris diwajibkan membacakan akta
dihadapan penghadap, sementara dalam UUPT,
RUPS dapat dilakukan secara telekonfrens, yang

Analisis
atau pembatasan nilai pemberian kredit yang
perlu menggunakan akta Notaris, atau
pembatasan fee Notaris bagi pemberian kredit
tertentu.
Alternatif lain:
Menyisipkan norma
pengecualian dari
kewajiban
pembuatan
akta,
namun
dengan
tetap
mempertimbangkan
kekuatan
hukum
pembuktian.
Ubah

Rekomendasi
dari sekian cukup
dengan akta bawah
tangan
saja
(threshold)

Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
artinya sebagian dari para pemegang saham tidak
berhadapan langsung dihadapan notaris.

3

Pasal 32
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Selain itu Menteri dapat melakukan pelarangan
penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka
pengamanan kepentingan strategis Industri nasional
tertentu. Menteri yang dimaksud pasal tersebut
adalah Menteri Perndustrian, sedang masalah
ketenagakerjaan ada Menteri Tenaga Kerja.
Dalam pasal 32 ayat (1) kata “dapat” sebaiknya
dirubah dengan kata “wajib” sehingga memang ada
pelarangan yang serius dalam hal pembatasan ekspor

94. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 28
Untuk pasal ini dalam hal penggunaan standar
kompetensi kerja nasional untuk tenaga asing perlu
ada pembedaan antara TKA dengan TKI. Sehingga
ketentuan dalam pasal ini perlu diubah. Ketentuan ini
juga tidak sesuai dengan asas kebangsaan.
2
Pasal 29
Seharusnya kata “dapat“ diganti dengan kata wajib
karena kata dapat bermakna bisa dilakukan bisa juga
tidak. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas
kebangsaan.

No.

-

-

Diubah,

diubah

-

Rekomendasi
Diubah,

Rekomendasi

Kementerian
Perindustrian

Kementerian
Perindustrian

Instansi Terkait
Kementerian
Perindustrian

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 51 ayat (1)

Pasal 107 ayat
(3)

No.

4

5
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Analisis
sumber daya alam. Ketentuan ini juga tidak sesuai
dengan asas pengayoman.
Pasal 51 ayat (1) kata “sukarela” sebainya diganti
dengan “harus” sehinggga perusahaan industri
menerapkan SNI terhdap semua produksinya.
Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan asas
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

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 Lampiran II Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 : “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.
Diubah

Diubah,

Rekomendasi

-

-

Kementerian
Perindustrian

Kementerian
Perindustrian

Instansi Terkait

Ketentuan
Pasal 1 angka 17

Analisis
Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya
disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh
lembaga yang menyelenggarakan pengembangan
dan pembinaan di bidang standardisasi.
- Perlu dijelaskan lembaga yang mana, karena
Kementerian Perindustrian juga mempunyai lembaga
yang namanya Pusat Strandarisasi Industri.
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95. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
No.
Ketentuan
Analisis
1
Seluruh
Ditinjau dari sejarahnya, masalah Desa pernah diatur
ketentuan
tersendiri dalam UU mengenai desa, yaitu UU 19
Tahun 1965 tentang Desa Praja dan UU No. 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa. Namun status
kedua UU ini telah dicabut oleh UU yang dibuat
kemudian (UU No. 19 Tahun 1965 dicabut dengan
UU No. 5 Tahun 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.

No.
6

Instansi Terkait
Kementerian
Perindustrian
Badan
Standarisasi
Nasional
-

Rekomendasi
Instansi Terkait
Perlu
Kementerian
dipertimbangkan
Dalam Negeri
lagi apakah UU Kementerian
tentang
Desa
Desa,
perlu
diatur
Pembangunan
dengan UU atau
Daerah
cukup
dengan
Tertinggal,
peraturan
dan
pelaksana
di
Transmigrasi
bawahnya
Indonesia
Kementerian
Hukum dan
HAM

Rekomendasi
Diubah

No.

Ketentuan
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Analisis
Diaturnya kembali UU tentang Desa dalam UU No. 6
Tahun 2014 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
Kementerian
Perdagangan, sedangkan masalah pemberdayaan
ditangan Kementertian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Maka di sini muncul dualisme kewenangan yang
membawa potensi tumpang tindih pelaksanaan.

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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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

Analisis
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 pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan
kemasyarakat desa serta pemberdayaan masyarakat
desa.

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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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 Pemerintah Daerah agar tidak ada
pemisahan urusan kepemerintahan, kelembagaan
dan pemberdayaan desa, sehingga dapat dilaksanan
secara efektif.

Analisis
hal ini UU 23 Tahun 2014). Maka perlu ditinjau
ulang apakah masih diperlukan UU yang mengatur
tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
di luar UU Pemerintah Daerah?
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.

Rekomendasi

Instansi Terkait

Pasal 84 ayat
(3)
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“Menimbulkan akibat yang luas dan mendasar”
membutuhkan kualifikasi. Siapakah yang bisa
melakukan kualifikasi? Apakah yang dimaksud
dengan “beban keuangan negara”? Ketentuan ini
erat kaitannya dengan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945, yang juga menggunakan perumusan
serupa. Dalam banyak hal, akibat dari perjanjian baru
dapat terlihat setelah pelaksanaan, dan dapat terjadi
secara pasang-surut.

96. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Pasal 45
Ketentuan ayat (3) tidak secara tegas mengatur
secara terbatas pengecualian yang diatur dalam
ayat (2).
Perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan
Perjanjian Perdagangan yang telah diratifikasi oleh
Indonesia.

Perlu ada politik
hukum nasional
yang tegas terkait
dengan
pengaturan
perdagangan
lintas negara.

Diubah

Untuk
mencegah
penyelewengan
dan
memberikan
kepastian
hukum, ayat (3)
perlu
secara
tegas mengatur
lebih
lanjut
ketentuan ayat
(1) dan (2).

Rekomendasi
Diubah

Kementerian
Perdagangan

Instansi Tekait
Kementerian
Perdagangan

No.

Ketentuan
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Masalah ini sangat berkaitan dengan Pasal 11 ayat 1
dan 2 UUD 1945 dan ketentuan dalam Konstitusi
memang tidak mengatur secara rigid. Sebagai
ketentuan lanjut Pasal 11 UUD 1945 ini adalah UU No
24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
khususnya Pasal 10 yg menentukan jenis perjanjian
internasional yg membutuhkan persetujuan DPR
yaitu:
- masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan
keamanan negara;
- perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah
negara Republik Indonesia;
- kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- pembentukan kaidah hukum baru;
- pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Ketentuan Pasal 10 ini sangat sumir dan belum
mampu menjawab problematik jenis perjanjian
internasional yg membutuhkan persetujuan DPR.
Undang-undang lain yang perlu direview adalah Pasal
31 ayat 1 dan ayat 2 yang sering dijadikan dasar utk
pembatalan kontrak perdagangan yang bersifat
perdata yang menggunakan bahasa Inggris. Ada
kerancuan pemahaman termasuk dalam penjelasan

Analisis

Rekomendasi
Kata “termasuk”
dalam Penjelasan
Pasal 31 ayat 1
dihapus
saja
supaya
tidak
menimbulkan
kepastian hukum
dalam
kontrakkontrak
perdagangan luar
negeri

Instansi Tekait

Ketentuan

Analisis
Pasal 31 ayat 1 yaitu
Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah
”termasuk” perjanjian internasional, yaitu setiap
perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh
hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah
dan negara, organisasi internasional, atau subjek
hukum internasional lain.
Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa
Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa
Inggris.
Khusus dalam perjanjian dengan organisasi
internasional yang digunakan adalah bahasa
organisasi internasional.”
Pengertian “termasuk” menimbulkan multitafsir yang
bisa berarti perjanjian lain termasuk kontrak perdata
selain yg dimaksud perjanjian internasional dalam
penjelasan tersebut.
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97. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 27 ayat (2) Pasal ini berpotensi disharmoni dengan UU 29/2007
huruf c
tentang Pem. PRov DKI (Pasal 26 ayat (4)).
Di dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a UU no. 29 Tahun

No.

Rekomendasi
Perlu perubahan
Pasal 27 ayat (2)
huruf c.

Rekomendasi

Instansi Terkait
- Kementerian
Dalam Negeri
- Kementerian

Instansi Tekait

No.

Ketentuan
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Analisis
2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia disebutkan 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 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.

Rekomendasi
Selain itu juga
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.

Instansi Terkait
ATR/BPN
- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
- Kementerian
Perhubungan

No.
2

Ketentuan
Pasal 27 ayat (3)
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Kewenangan daerah provinsi tersebut lebih luas
dibandingkan dalam ketentuan yang lama yang
mengatur kewenangan daerah provinsi hanya sejauh
4-12 mil laut sementara 0-4 mil laut menjadi
kewenangan kabupaten/kota. Salah satu implikasi
dari perluasan kewenangan daerah provinsi ini adalah
semakin sulitnya pengawasan di laut karena wilayah
yang terlalu luas, sementara kewenangan
Kabupaten/kota tidak ada. Oleh karena itu perlu

Ketentuan tersebut tidak memenuhi varaibel
ketertiban dan kepastian hukum dengan indikator
adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang
melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola
sumber daya alam di laut sejauh 12 mil laut diukur
dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan. Sementara untuk kewenangan
daerah kabupaten/kota dihilangkan/ tidak ada.

Analisis
Pada Pasal 27 ayat (3) diatur bahwa Kewenangan
Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam
di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke
arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Rekomendasi
Perlu perubahan
Pasal 27 ayat (3)
Uu No 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Instansi Terkait
Kementerian
Dalam Negeri
- Kementerian
ATR/BPN
- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
- Kementerian
Perhubungan
-

Ketentuan

Pasal 361 ayat
(3)

No.

3
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Ketentuan Pasal 361 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa
Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan
perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang
pengelolaan dan p-emanfaatan kawasan perbatasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai wilayah negara. Selain
kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai
kewenangan untuk
- penetapan rencana detail tata ruang;
- pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan

Pasal ini juga berpotensi tumpang tindih dengan
ketentuan dalam UU No 27 Tahun 2007 tentang
PwP3K jo UU No 1 Tahun 2014 (Pasal 50) yang
mengatur bahwa pengelolaan wilayah pesisir dapat
dilakukan oleh gubernur maupun bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.
Berpotensi disharmoni dengan UU Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang jo. PP Nomor 15
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Analisis
dimasukan kembali kewenangan kabupaten/kota
agar pengawasan lebih efektif dan efisien.

Perlu perubahan
Pasal 361 ayat (3).

Rekomendasi

-

-

-

-

Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian
ATR/BPN
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Kementerian
Perhubungan

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
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.
Selain itu ketentuan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun
2014 perlu diintegrasikan 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, 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.

-

Rekomendasi

Instansi Terkait

5

No.
4

Kebutuhan
pengaturan

Ketentuan
Lampiran UU
No 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah huruf
G terkait
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Bidang Tenaga
Kerja untuk
Sub Urusan
Pengawasan
Ketenagakerja
an dibagi
antara
Pemerintah
Pusat dan
Provinsi
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Terdapat kendala koordinasi antara Kementerian
Ketenagakerjaan
yang
sebelumnya
menjadi
Pengawas Ketenagakerjaan dengan Kementerian
Dalam Negeri sebagai pemegang amanah UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Analisis
Dalam Lampiran UU Pemerintahan Daerah terkait
pengawasan ketenagakerjaan Pemerintah
Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan
pengawasan karena pengawasan ditarik ke pusat dan
provinsi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 178 UU
No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
menyatakan bahwa Pengawasan ketenagakerjaan
dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Perlu koordinasi
yang erat antara
Kementerian
Dalam
Negeri
yang membawahi

Rekomendasi
Sinkronisasi dan
harmonisasi
dengan Pasal 178
UU 13 Tahun
2003 tentang
Ketenagakerjaan

-

-

-

Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian
ATR/BPN
Kementerian

Instansi Terkait
- kementerian
Ketenagakerjaa
n
- Kemneterian
Dalam Negeri

No.

Ketentuan
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Menurut UU No. 23 No. Tahun 2014, ada beberapa
bidang yang dipindahkan, salah satunya bidang
ketenagakerjaan.
Namun
untuk
bidang
ketenagakerjaan, yang dipindah itu, hanya pegawai
pengawas ketenagakerjaan saja sedangkan mediator

Analisis
Pemerintahan Daerah yang memberikan mandat
pengalihan
pengawasan
ketenagakerjaan ke
Pemerintah Provinsi. Bahwa Terhitung Januari 2017,
seluruh
pegawai
pengawas
ketenagakerjaan
kabupaten/kota akan efektif beralih ke provinsi pada
Januari 2017. Sesuai Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka
semua fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang ada
di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia,
statusnya akan beralih ke provinsi. Pengalihan ke
Pemerintah Provinsi 1 Oktober 2016 tetapi akan
berlaku efektif 1 Januari 2017. Pengalihan itu,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahanan Daerah. Semua pegawai
pengawas kabupaten/kota seluruh Indonesia,
statusnya, dialihkan ke provinsi 1 Oktober 2016 dan
efektif Januari 2017. Artinya, penggajian pegawai
pengawas kabupaten/kota beralih ke provinsi itu
terhitung mulai Januari 2017.

Rekomendasi
PemerintahPemerintah
Provinsi dengan
Kementerian
Ketenagakerjaan
yang sebelumnya
memiliki
fungsi
pengawasan
ketenagakerjaan

Instansi Terkait
Kelautan dan
Perikanan
- Kementerian
Perhubungan

No.

Ketentuan
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Analisis
hubungan industrial tetap di kabupaten/kota.
Pegawai pengawas ketenagakerjaan akan melakukan
wewenangnya sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas
pegawai pengawas ketenagakerjaan, misalnya ketika
memeriksa ke perusahaan-perusahaan, kasus-kasus
kecelakaan dan keselamatan kerja (K3), atau laporan
perusahaan. Sedangkan, fungsi-fungsi seperti wajib
lapor
ketenagakerjaan,
izin
perusahaan,
perpanjangan IMTA (Izin Masuk Tenaga Kerja Asing)
masih di kabupaten/kota. Masih seperti biasa,
terkecuali pengawas ketenagakerjaan yang dialihkan
ke Provinsi. Pengalihan fungsi pengawasan ini
menimbulkan permasalahan dalam koordinasi antara
Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian
Dalam Negeri khususnya Pemerintah Provinsi yang
mendapatkan
mandat
baru
pengawasan
ketenagakerjaan, muncul pertanyaan bagaimana
kesiapan sumber daya manusia di Pemerintah
Provinsi dalam melakukan pengawasan mengingat
selama ini pengawasan ketenagakerjaan sudah
dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kondisi
ini akan berakibat pada pelayanan dan pengawasan
ketenagakerjaan di Provinsi apalagi banyak pengawas
ketenagakerjaan di pemerintah provinsi yang harus
membekali diri terlebih dahulu melalui pelatihan-

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
pelatihan dan Pendidikan untuk mempersiapkan diri
menjadi pengawas ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah tidak dibuat khusus untuk
mengatur tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.
Begitu pula Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini memang
mengatur banyak hal terkait aspek-aspek
ketenagakerjaan, namun tidak khusus untuk
mengatur tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.
Berbeda dengan kedua undang-undang tersebut,
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 dibuat secara
khusus untuk mengesahkan dan mengadopsi
konvensi International Labour Organization tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan. Undang-undang ini
secara khusus dan spesifik dari awal sampai akhir
hanya
berbicara
mengenai
Pengawasan
Ketenagakerjaan. Dari sini, sudah jelas bahwa di
antara ketiga undang-undang tersebut, yang bersifat
lex speciali adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2003. Dengan demikian, dalam hal ini, undangundang inilah yang harus dipatuhi dan diterapkan.
Konsekuensinya,
Pengawasan
Ketenagakerjaan
sebagai salah satu Urusan Pemerintahan sepenuhnya

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
harus menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sesuai
standar yang berlaku secara internasional.
Hal ini selaras dengan fungsi Pengawasan
Ketenagakerjaan sebagai lembaga penegak hukum
nasional. Bila dibandingkan dengan lembaga penegak
hukum lainnya, sebut saja Kepolisian, Kejaksaan
maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, semuanya
bersifat sentralistik yang merupakan kewenangan
Pemerintah Pusat. Contoh lainnya adalah penegakan
hukum sektoral di bidang keimigrasian, perpajakan,
bea cukai, lingkungan hidup, serta pengawasan obat
dan makanan. Semuanya ditangani oleh Pemerintah
Pusat, dengan membentuk instansi vertikal di daerah.
Begitu
pula
seharusnya
Pengawasan
Ketenagakerjaan, yaitu sepenuhnya merupakan
kewenangan Pemerintah Pusat, yang mana
pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh instansi
vertikal.
Lantas bagaimanakah sikap jajaran pemerintahan
terhadap
perihal
kewenangan
Pengawasan
Ketenagakerjaan ini? Apakah asas lex speciali derogat
legi generali telah menjadi acuan? Dalam
kenyataannya, asas hukum yang digunakan adalah lex
posteriori derogat legi priori. Asas ini mengatakan
bahwa aturan yang baru itu mengalahkan aturan

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
yang lama. Maka, dalam hal ini, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang digunakan sebagai acuan. Dengan demikian,
konsep
Pengawasan
Ketenagakerjaan
yang
“sentralistik terbatas” akan segera diterapkan.
Sebagai akibatnya, harus dilakukan serah terima atas
segala personel, pendanaan, sarana dan prasarana,
serta dokumen (P3D) dari Daerah Kabupaten/Kota ke
Daerah Provinsi. Undang-Undang Pemerintahan
Daerah telah memagari bahwa serah terima
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang tersebut diundangkan. Menteri
Dalam Negeri juga telah menegaskan bahwa serah
terima dilakukan paling lambat 2 Oktober 2016.
Untuk itu, saat ini pemetaan dan inventarisasi P3D
sedang digencarkan.
Dengan
demikian,
sistem
Pengawasan
Ketenagakerjaan yang terpusat di Daerah Provinsi
sekiranya sudah akan diterapkan secara penuh pada
tahun 2017. Sistem ini diharapkan dapat menjadi
solusi atas berbagai ekses negatif dari otonomi
daerah, yang dihadapi di lapangan selama tidak
kurang dari 10 tahun terakhir. Gambaran ke
depannya, Pengawasan Ketenagakerjaan akan
menjadi lebih independen, sehingga kinerjanya akan

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
lebih efektif dan efisien dalam melindungi/menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban para
pengusaha dan pekerja.
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99. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Pasal 2
Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12

98. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Pasal 4
Pasal ini sepintas hanya untuk barang impor karena
masuk, beredar dan diperdagangkan.
Namun karena adanya aturan perlakuan nasional
(national
treatment)
dalam
Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia,
aturan ini juga berlaku untuk produk domestik.
Mengingat sertifikat halal bersifat wajib,
Pemerintah harus memastikan kepatuhan secara
nasional, sehingga UKM, yang dalam proses
membuat sertifikat halal bisa mendapatkan
bantuan atau pembiayaan, juga memenuhi
persyaratan dalam berusaha. Untuk itu, perlu ada
kejelasan atau batasan produk-produk apa saja
yang wajib mempunyai sertifikat halal.

No.

Rekomendasi
Diintegrasikan ke

Rekomendasi
Harus
ada
kejelasan produk
yang
wajib
bersertifikat halal.
Perlakuan
yg
sama juga berlaku
terhadap produk
domestik.

Rekomendasi

-

Instansi Terkait
Kementerian

Instansi Tekait
Kementerian
Agama

Instansi Terkait

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 12

3.

4.

5.

Ketentuan

2.

No.
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Ketentuan dalam pasal 8 ini sudah tercermin dalam
pasal 7 ayat (1), penambahan dalam pasal 8 tidak
perlu di lakukan karena hanya pengulangan saja
Ketentuan “Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk
Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan

Analisis
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.
Penyebutan tujuan Perkebunan tidak diperlukan,
karena tidak akan operasional (tidak memiliki
operator norma). 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 tentang ketentuan umum (baca petunjuk no. 98
huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
Ruang lingkup cukup dimasukan dalam salah satu
butir pada pasal 1 tentang ketentuan umum.

Ubah

Diintegrasikan ke
dalam Bab
Ketentuan Umum
Cabut

Diintegrasikan ke
dalam Bab
Ketentuan Umum

Rekomendasi
dalam Bab
Ketentuan Umum

-

-

-

-

-

Kementerian
Pertanian
Kementerian

Kementerian
Pertanian

Kementerian
Pertanian

Kementerian
Pertanian

Instansi Terkait
Pertanian

6.

No.

Pasal 18

Ketentuan
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Analisis
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.
Kata “imbalan” perlu ditinjau ulang, karena dapat
membuka peluang bagi penyelundupan hukum dan
penyalahgunaan kewenangan.
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 bagian (pasal)
tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan
Ubah

Rekomendasi

-

Kementerian
Pertanian

Instansi Terkait
LHK
Kementerian
Dalam Negeri

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

8.

9.

Ketentuan

7.

No.
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Analisis
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
Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

-

Kementerian
Pertanian,
Kejaksaan

Kementerian
Pertanian

Kementerian
Pertanian,
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian
Riset dan
Pendidikan
Tinggi

Instansi Terkait

Pasal 30

Pasal 42

Pasal 55

11.

12.

Ketentuan

10.

No.
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Analisis
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.
- 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 kecil. sehingga ketentuan ini
memerlukan aturan tambahan yang memberikan
keberpihakan kepada pelaku usaha perorangan dan
usaha dalam bentuk korporasi.
Pasal ini dibatalkan oleh MK No. 138/PUU-XIII/2015,
secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah
dan/atau izin” tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin
usaha perkebunan”.
Pasal ini dibatalkan oleh MK No. 138/PUU-XIII/2015,
sepanjang frasa: setiap orang secara tidak sah” tidak
dimaknai tidak termasuk anggota masyarakat hukum
Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

-

-

Kementerian
Pertanian,
Kementerian
ATR/BPN
Kementerian
Pertanian

Kementerian
Pertanian,
Kejaksaan

Instansi Terkait

Pasal 107

Pasal 113

14.

Ketentuan

13.

No.

- 515 -

Analisis
adat yang telah memenuhi syarat sbgm dimaksud
putusan MK N0. 31/PUU-V/2007.
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.
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:
- 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
Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
Pertanian,
Kejaksaan

Kementerian
Pertanian,
Kejaksaan

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
partial set of tools)) ini menyebabkan aparat penegak
hukum mengalami kesulitan pada tahap penerapan
dan eksekusinya di lapangan.
Revisi terhadap ketentuan sanksi terhadap korporasi
dapat merujuk pada Perma No. 13 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana
oleh Korporasi.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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100. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan
Petambak Garam
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 62--68
1. Kalimat menugasi BUMN perbankan dalam pasal
Ubah
- Kementerian
62 UU No. 19/2013 sebenarnya sejalan dengan - Kalimat
Koordinator
menugasi
pasal 66 UU No. 19/2003 tentang BUMN. Namun
perekonomia
dijadikan
demikian, dalam pasal tersebut ada resiko yang
n
opsional. Karena - Kementerian
harus ditanggung negara yaitu biaya BUMN yang
dalam
UU
ditunjuk dapat membebani anggaran negara
Keuangan
BUMN
sudah - Kementerian
terlebih pada saat kondisi fiskal tidak baik
2. Pihak bank berperan aktif dalam membantu
ada
amanat
Kelautan dan
petani memenuhi persyaratan kredit dalam pasal
tersebut.
Perikanan
64 juga berbenturan dengan POJK 42/2017
Seharusnya ada - Kementerian
dimana dalam analisis kredit harus menyajikan
exit clause agar
BUMN,
penilaian yang objektif.
pada
saat - Bank
3. Penjelasan pasal 62 ayat (3) bahwa “Yang
penugasan juga
Indonesia

No.

No.

Ketentuan
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Pada dasarnya tidak seluruh persoalan perekonomian
dapat diselesaikan oleh bank.
Dalam konteks KUR, negara harus hadir. Kemudian
penerapannya dapat melibatkan bukan saja bank
namun beberapa elemen misalnya:
Lembaga Jasa Keuangan yang dapat dilibatkan antara
lain Bank umum dan BPR, LKM, Perusahaan
pembiayaan dan perusahaan
asuransi untuk
mengcover risiko.
Karena hal ini merupakan program pemerintah maka
dapat menyertakan: Koperasi, BUMN dan BUMD.
Kehadiran pemerintah dapat berbentuk subsidi
bunga dan penjaminan pengembalian.
Dalam hal infrastruktur tersebut tersedia, dengan
sendirinya bank akan aktif berkontribusi mengingat
jenis kredit yang secure jaminan pemerintah.

Analisis
dimaksud dengan prosedur sederhana, mudah,
dan
persyaratan lunak” adalah tata cara penyaluran
kredit tanpa agunan...” bertentangan dengan UU
Perbankan dimana kredit perbankan harus tetap
menggunakan agunan.

Rekomendasi
Instansi Terkait
memperhatikan - Otoritas Jasa
kondisi
Keuangan
keuangan
negara.
- Peran
aktif
perbankan harus
dipertegas agar
tidak
menimbulkan
persepsi bahwa
kelengkapan
dokumen kredit
akan diurus oleh
bank.
- Penjelasan pasal
62 ayat (3)
mengenai kredit
tanpa
agunan
harus
disinkronkan
dengan aturan
OJK.
Mekanisme
pengawasan KUR
harus dibuat oleh

Ketentuan

Analisis

Rekomendasi
otoritas
yang
berwenang (OJK)
agar
pelaksanaannya
dapat
secara
efisien dan efektif
mencegah
terjadinya kredit
bermasalah (NPL)

Instansi Terkait
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101. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Tekait
1.
Pasal 1 angka 16 Tertulis : “Komputer adalah alat untuk memproses Ubah
Kementerian
data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang Menjadi catatan Komunikasi dan
melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan untuk
Informatika
penyimpanan”
menambahkan
pada penjelasan
Catatan : sebuah kegiatan interaksi melalui elektronik peraturannya
kerap dilakukan oleh alat yang dinamakan computer, terkait fungsi alat
dimana fungsinya dijelaskan dalam pasal 1 angka 14. komunikasi
Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa semakin seperti HP/Tablet
majunya alat komunikasi yang mampu melakukan yang
dapat
interaksi serupa computer harus dicatat sebagai bekerja
seperti

No.

Ketentuan
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Rekomendasi
Ubah

Ubah

-

Rekomendasi
komputer

-

Analisis
bentuk lain dari computer yang mempunyai fungsi
serupa dengan computer dengan kelebihan dapat
dibawa kemana-mana. Saat ini tidak hanya computer
yang dapat memproses data elektronik tetapi gadget
/hp juga berfungsi tidak hanya data suara dan tulisan
tetapi juga dapat memproses berbagai data yang
masuk melalui koneksi internet. Perlu memasukkan
gadget/hp/tablet sebagai salah satu instrument yang
dapat memproses data elektronik selain computer.

102. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Pasal 2
Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU.
Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa
ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan
tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum
dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau
bab.
2.
Pasal 3
Jika ketetentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan
dalam suatu peraturan perundang-undangan,
maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal
tentang ketentuan umum yang terdapat dalam
petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12

No.

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait
Kementerian
PUPR

Instansi Tekait

Ketentuan

Pasal 42 ayat
(1)

No.

3.
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Analisis
Tahun 2011 tentang Peraturan PerundangUndangan
Pasal 42 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017
menyebutkan bahwa “Pemilihan Penyedia Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang
menggunakan sumber pembiayaan dari Keuangan
Negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi,
pengadaan secara elektronik, penunjukan
langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Definisi dari “keuangan sendiri” apabila merujuk
pada ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 2 UU No. 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni
semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik
berupa uang maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang
meliputi: kekayaan negara/kekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/ perusahaan daerah. Maka merujuk definisi
tersebut keuangan negara termasuk kekayaan
Ubah

Rekomendasi

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 44

No.

4.
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Analisis
yang dipisahkan dalam BUMN.
Apabila merujuk pada definisi keuangan negara
dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka BUMN terikat
untuk mematuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU
No. 2 Tahun 2017 dalam hal pengadaan barang
dan jasa. Akibatnya Pasal 41 ayat (1) ini pun
memiliki potensi disharmoni dengan ketentuan
Pasal 2 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan juga
dengan Permen BUMN No. 5 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN
No. 15 Tahun 2012.
Oleh karena itu perlu dirumuskan kembali definisi
“keuangan negara” sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017 atau
rekomendasi
alternatif
adalah
mengubah
ketentuan “keuangan negara” menjadi “Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.
Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2017 dinilai memiliki
potensi disharmoni dengan Pasal 4 Peraturan
Presiden No. 4 tahun 2016 tentang Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan serta
Pasal 9 ayat (3) Permen BUMN No. 5 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN
No. 15 Tahun 2012.
Ubah

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 48 huruf
c

No.

5.
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Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika
Kontrak Kerja Asing merupakan layanan jasa
perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
atau merupakan kegiatan layanan Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada huruf b? apakah

Analisis
Alternatif rekomendasi yang dapat diberikan yakni:
- Apakah ketentuan Pasal ini diberlakukan
kepada semua badan usaha baik swasta
maupun BUMN? Apabila iya maka ketentuan
dalam Perpres No. 4 Tahun 2016 dan juga
Permen BUMN No. 5 Tahun 2008 sebagaimana
telah diubah dengan Permen BUMN No. 15
Tahun 2012 harus disesuaikan dengan
ketentuan Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2017
karena bertentangan.
- Apabila dalam rangka mendukung percepatan
pembangunan infrastruktur, maka ketentuan
Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2017 perlu diubah
dengan memberikan pengecualian untuk
BUMN.
Untuk Pasal 48 huruf c memiliki pengertian bahwa
apabila Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan oleh
Asing hanya memuat ketentuan Pasal 47 dan
kewajiban alih teknologi.
Pasal 48
Selain
memuat
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
47, Kontrak Kerja
Konstruksi:
a. untuk layanan jasa

Ubah

Rekomendasi

Kementerian

Kementerian
PUPR

Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang
Jasa
Pemerintah

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Berdasarkan hal tersebut maka diusulkan untuk
ketentuan huruf c dibuat Pasal tersendiri yang
didalamnya memuat ketentuan Pasal 47 dan Pasal
48 huruf a dan huruf b.

Analisis
wajib memenuhi ketentuan Pasal 8 a dan b?

Pasal 48A
Untuk Kontrak Kerja
Konstruksi
yang
dilakukan
dengan

Rekomendasi
perencanaan
harus
memuat
ketentuan tentang
hak
kekayaan
intelektual; dan
b. untuk
kegiatan
pelaksanaan
layanan
Jasa
Konstruksi, dapat
memuat
ketentuan tentang
Subpenyedia Jasa
serta
pemasok
bahan, komponen
bangunan,
dan/atau
peralatan
yang
harus memenuhi
standar
yang
berlaku.

Instansi Terkait
Dalam Negeri

No.

4. Pasal 60

Ketentuan

-

-

-
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Salah satu perubahan mendasar dalam UU
Jasa Konstruksi adalah perihal sanksi dalam hal
terjadinya kegagalan bangunan.
Dalam catatan konstruksi di Indonesia,
beberapa kasus kegagalan bangunan yang
cukup mendapat perhatian masyarakat adalah
runtuhnya jembatan Mahakam II di
Kalimantan Timur pada bulan Nopember 2011
dan robohnya lantai Mezanin di Gedung BEJ
Jakarta 15 Januari 2018.
Pada kasus Jembatan Mahakam, sebagaimana

Analisis

Perpres
dapat
menjadi
payung
hukum
untuk
fungsional/mendesak
dan dinamis.
Lebih
diutamakan
sanksi administrative
dan sanksi perdata

Rekomendasi
pihak Asing, selain
memuat ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada Pasal
47 dan Pasal 48 huruf
a dan hurub, jiga
memuat kewajiban
alih teknologi.

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

-

-
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Analisis
UU Jasa Konstruksi lama (Pasal 43) Pelaku
usaha yaitu Pejabat pelaksana teknis kegiatan,
pengguna anggaran dan manajer proyek telah
dikenakan sanksi pidana
Untuk kasus Gedung BEJ, jika dikenakan UU
Bangunan Gedung pun diatur dalam Pasal 4647 UU BG, namun di PP nya tidak diatur Tata
Cara Pengenaan Sanksi, dan jika dengan UU
Jasa Konstruksi UU 2/2017 tidak ada sanksi
pidan bagi kegagalan bangunan.
Aturan sanksi dalam Kegagalan Bangunan
dalam UU 2/2017
Dalam kontrak kerja konstruksi sebagai dasar
hukum pelaksanaan jasa konstruksi, ada 2
(dua) pihak yang terikat yakni Penyedia Jasa
dan Pengguna Jasa. Dalam UU Jasa Konstruksi
2017, Penyedia Jasa dianggap dapat
bertanggungjawab dalam hal terjadi kegagalan
bangunan
yang
disebabkan
karena
penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak
memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan dan Keberkelanjutan yang diatur
dalam UU Jasa Konstruksi 2017. Adapun
Pengguna Jasa memikul tanggung jawab atas
kegagalan bangunan yang terjadi setelah

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 70 ayat
(5) dan (6)
jo Pasal 71

No.

5.

-

-
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Analisis
lewatnya jangka waktu pertanggungan
Penyedia Jasa atas kegagalan bangunan.
Jangka waktu pertanggungan atas kegagalan
bangunan yang menjadi tanggung jawab
Penyedia Jasa dituangkan dalam kontrak kerja
konstruksi yang disesuaikan dengan rencana
umur konstruksi. Dalam hal rencana umur
konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka
Penyedia Jasa hanya bertanggung jawab atas
kegagalan bangunan paling lama 10 (sepuluh)
tahun terhitung sejak tanggal penyerahan
akhir layanan jasa konstruksi.
Dengan dihapusnya sanksi pidana bagi pelaku
jasa konstruksi, maka Undang-Undang Jasa
Konstruksi 2017 menempatkan hubungan
antara pengguna jasa dan penyedia jasa
konstruksi dalam ranah hukum perdata yang
mana sesuai dengan dasar hubungan hukum di
antara para pihak yakni kontrak kerja
konstruksi.
Pasal 70
(1) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
lembaga sertifikasi profesi.
(2) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana
Ubah
- Akan lebih baik
lembaga
sertifikasi
diserahkan pada

Rekomendasi

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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- Pasal 71
(1) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) dapat
dibentuk oleh:
a. asosiasi profesi terakreditasi; dan
b. lembaga pendidikan dan pelatihan
yang memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
2) Akreditasi terhadap asosiasi profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi
yang memenuhi persyaratan:
a. jumlah dan sebaran anggota;
b. pemberdayaan kepada anggota;
c. pemilihan pengurus secara
demokratis;
d. sarana dan prasarana di tingkat pusat
dan daerah; dan
e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan

Analisis
dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti
ketentuan pelaksanaan uji kompetensi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Rekomendasi
pihak ketiga
professional yang
memang
mempunyai
kapabilitas
tentang hal
tersebut

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

-

-

6)

5)

4)

3)
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Munculnya lembaga yang khusus mengurusi
urusan sertifikasi apakah akan efektif atau
malah menambah jalur birokrasi baru.
Sesuai Pasal 71, hanya 2 cara yang bisa

Analisis
ketentuan peraturan perundanganundangan.
Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan setelah mendapat rekomendasi dari
Menteri.
Dalam hal lembaga sertifikasi profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
profesi tertentu belum terbentuk, Menteri
dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan
akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang
diatur dalam Peraturan Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
akreditasi asosiasi profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat dan tata cara Menteri
melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dalam Peraturan Menteri.

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 10
Pasal 18
Pasal 25
Pasal 29 ayat (2
Pasal 30 ayat
(4)

No.

6.
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Analisis
membentuk LSP yaitu dibentuk oleh Asosiasi
profesi terkareditasi dan oleh lembaga diklat
yang memenuhi syarat sesuai ketentuan PUU.
Namun pembentukan LSP ini hanya bisa jika
sudah mendapatkan rekomendasi Menteri
(Pasal 71 ayat (3)) sebab jika LSP belum
mendapat rekomendasi Menteri maka Menteri
dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja
Hal ini akan berpotensi bermasalah di
lapangan. Sebenarnya yang diperlukan adalah
bagaimana aturan bisa membantu untuk
mengatasi atau menghilangkan kemungkinan
“malpraktik” proses pembuatan sertifikasi.
Penekanan
inilah
yang
diperlukan.
Pembenahan pada lembaga lama yang terkait
mengurusi sertifikat seharusnya menjadi hal
utama yang perlu diperkuat aturan
regulasinya, sehingga celah untuk permainan
sertifikasi bisa dihilangkan.
UU ini mengamanatkan peraturan pelaksana
sebanyak 30 ketentuan dalam pasal, yang perlu
menjadi perhatian adalah bahwa pembentukan
peraturan
pelaksanaan
yang
idamanatkan
sebaiknya berpegang pada prinsip simplifikasi
regulasi,
amanat
pembentukan
peraturan
Segera disusun
peraturan
pelaksanaannya

Rekomendasi

Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
Pasal 31 ayat
(5)
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37 ayat (4
Pasal 38 ayat
(4)
Pasal 42 ayat
(6)
Pasal 43 ayat
(3)
Pasal 45
Pasal 51
Pasal 57 ayat
(6)
Pasal 58 ayat
(7)
Pasal 64
Pasal 65 ayat
(7)
Pasal 66
Pasal 67
Pasal 68 ayat
(4)
Pasal 69 ayat
- 530 -

Analisis
pelaksanaan
yang
dapat
diintegrasikan
(digabungkan) tidak perlu dibentuk secara sendirisendir, sehingga dapat lebih efisien dan
menghindari potensi disharmoni.

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
(7)
Pasal 71 ayat
(6)
Pasal 72 ayat
(4)
Pasal 74 ayat
(7)
Pasal 82
Pasal 83 ayat
(6)
Pasal 84 ayat
(9)
Pasal 85 ayat
(4)
Pasal 88 ayat (7

Analisis
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Rekomendasi

Instansi Terkait
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1.
Seluruh
1. Dalam praktek telah mengakomodasi sistem
Ubah.

Instansi Tekait
Kementerian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta dan Pendirian dan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Tekait
1.
Seluruh
1. Dalam praktek telah mengakomodasi sistem
Ubah.
Kementerian
ketentuan
elektronik (SISMINBHKOP) dalam memberikan
Perlu harmonisasi Koperasi dan
pelayanan sehingga terdapat jangka-jangka
dengan
UKM.
waktu pemberian layanan yang dapat
perkembangan
dipersingkat.
mekanisme yang
2. Disharmoni dengan ketentuan PP Nomor 24
sudah saat ini dan
PP OSS
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pemberian Tanah dan Ganti Kerugian
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Pasal 19
Sesuai pada Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 Diubah,
Kementerian
bahwa Peraturan Pemerintah tidak dapat PP
ini
harus ATR/BPN
mencantumkan ketentutan pidana pada pengaturan mengikuti
pasal-pasalnya.
ketentuan
UU
Nomor 12 Tahun
2011

2.

elektronik (SISMINBHKOP) dalam memberikan
pelayanan sehingga terdapat jangka-jangka
waktu pemberian layanan yang dapat
dipersingkat.
Disharmoni dengan ketentuan PP Nomor 24
Tahun 20148 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS)

Perlu harmonisasi
dengan
perkembangan
mekanisme yang
sudah saat ini dan
PP OSS
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1.
Seluruh
1. Mengingat ketentuan yang diatur dalam PP ini
Ubah.
ketentuan
berkaitan dengan pengelolaan keuangan,
1. Perlu
dipertimbang
terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan
kegiatan simpananan dan pinjaman yang
kan agar
Undangbersinggungan dengan ketentuan yang diatur
Undang
oleh Bank Indonesia sehingga terdapat potensi
tumpang tindih.
Koperasi dan
2. Dalam pengaturan mengenai izin usaha, PP ini
peraturan
berpotensi tumpang tindih dengan ketentuan
pelaksananya
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
ke depannya
tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur
hanya
bahwa kewenangan penerbitan izin usaha
mengatur
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
bentuk badan
Provinsi, dan kabupaten/Kota sesuai dengan
hukum (legal
wilayah keanggotaan koperasi. Sementara pada
form)
PP ini, pengesahan akta pendirian Koperasi
koperasi saja

ketentuan

Instansi Tekait
1. Kementerian
Koperasi dan
UKM.
2. Otoritas Jasa
Keuangan

Koperasi dan
UKM.

No.

Ketentuan
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Analisis
Simpan Pinjam dinyatakan berlaku sebagai izin
usaha.

Rekomendasi
sementara
untuk
kegiatan
usaha
koperasi
seharusnya
tunduk pada
aturan bidang
usaha
koperasi
tersebut.
Sebagai
contoh,
koperasi
simpan
pinjam yang
bergerak di
sektor
keuangan
tunduk pada
pengaturan di
sektor
keuangan
seperti
Peraturan BI

Instansi Tekait

Ketentuan

Analisis

Rekomendasi
dan OJK. Hal
ini dapat
mengurangi
potensi
tumpang
tindih
pengaturan
yang ada.
2. Perlu
harmonisasi
pengaturan
mengenai izin
usaha KSP
antara UU
Koperasi, UU
Pemda, dan
PP OSS.

Instansi Tekait
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 22
Pemberian HGB menjadi sumber konflik yang lalu- Ubah
Kementerian
lalu. Sebagai bagian dari single authority, Kepala
ATR/BPN
Kantor BPN dapat memberikan hak atas tanah
dengan skala tertentu. Pemberian hak atas tanah

No.

Ketentuan

Pasal 45 ayat (1)

No.

2.
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Analisis
sebaiknya melalui suatu komite dengan Pemerintah
Daerah (Pemda). Jadi Kepala Kantor berkoordinasi
dengan instansi terkait. Di peraturan sudah ada
pengaturan Panitia B yang harus koordinasi dengan
instansi terkait di daerah, tapi masalah sulitnya
koordinasi ini yang sulit diterapkan di lapangan,
karena banyaknya instansi yang dapat memberikan
hak atas tanah. Koordinasi lintas kementerian yang
belum jalan. Pemberian hak atas tanah hrs koordinasi
lintas kementerian atau instansi. Jadi tidak banyak
lagi kasus untuk pemberian izin yang tumpang tindih
di atas lokasi yang sama.
Pasal 45 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 disebutkan
bahwa hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling
lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka
waktu paling lama 20 tahun atau diberikan untuk
jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan tertentu. Sedangkan
di dalam Pasal 6 ayat (1-3) PP No. 103 Tahun 2015
tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh
Orang Asing Yang berkdudukan di Indonesia,
disebutkan bahwa rumah tunggal yang diberikan di
atas tanah Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu 30
tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangkwa waktu
20 tahun dan apabila jangka waktu perpanjangan
Tetap
dpertahankan,
dan diacu leh
Permen ATR 103
Tahun 2015.

Rekomendasi

Kementerian
ATR/BPN

Instansi Terkait

3.

No.

-

Ketentuan
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Analisis
berakhir, dapat diperharui untuk jangka waktu 30
tahun.
Berdasarkan 2 ketentuan tersebut di atas, terdapat
disharmoni pengaturan terkait dengan jangka waktu
hak pakai yang diberikan, yakni jangka waktu hak
pakai yang diberikan untuk kepemilikan hunian orang
asing lebih lama dibandingkan dengan jangka waktu
hak pakai sebagaimana diatur dalam PP No. 40 Tahun
1996.
Apakah disharmoni ini adalah suatu bentuk
pengecualian atau lex specialis, karena PP No. 103
Tahun 2015 hanya berlaku untuk orang asing.
Adanya potensi disharmoni dengan Pasal 75 ayat (5)
PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan
Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.
Sesuai UUPA thn 1960 dan PP 40 thn 1996
disebutkan bahwa perpanjangan/pembaharuan hak
pada prinsipnya penambahan jangka waktu
berlakunya hak, yakni Perpanjangan diberikan
sebelum habis jangka waktu haknya, sedangkan
Pembaharuan diberikan setelah jangka waktu haknya
habis.
Sesuai PP No. 96 Thn 2015 (Pasal 75 ayat 5), bahwa
"Perpanjangan dan pembaruan Hak Guna Bangunan
atau Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Harmonisasi

Rekomendasi

Kementerian
ATR/BPN

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
dan ayat (4) diberikan pada saat Pelaku Usaha telah
beroperasi secara komersial".
Bahwa sesuai UUPA dan PP 40 Tahun 1996 bahwa
pembaharuan atau perpanjangan didasarkan pada
jangka waktu haknya. Sedangkan sesuai PP No. 96
tahun 2015 dapat diartikan bahwa Perpanjangan atau
pembaharuan hanya dapat diberikan pada saat
pelaku usaha telah beroperasi secara komersial.
Jadi terdapat disharmoni proses perpanjangan dan
pembaruan, yakni : Pada saat dimohon karena jangka
waktu (UUPA dan PP 40 thn 1996) dan Pada Saat
Pelaku Usaha telah beroperasi secara komersial. Pada
penjelasan tidak menjelaskan pengertian pasal 74
dan Pasal 75 dimaksud.
Apakah disharmoni ini adalah suatu bentuk
pengecualian atau lex specialis, karena PP No. 96
Tahun 2015 hanya berlaku di daerah Kawasan
Ekonomi Khusus?
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Pasal 2
Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU.
Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan

No.

Rekomendasi
Ubah

Rekomendasi

Instansi Terkait
- Kementerian
ATR/BPN
- Kementerian

Instansi Terkait

Pasal 3

Pasal 27 ayat (3),
30 dan 32 PP
No. 24 Tahun
1997
tentang
Pendaftaran
Tanah

3.

Ketentuan

2.

No.

- 539 -

Namun demikian, mengubah dari system negataif
stelsel menjadi positif stelsel harus didahului dengan
kesiapan saran dan prasaran, serta data yang

- 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.
Sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Indonesia
Perlu diubah menjadi system pendaftaran tanah
dengan stelsel positif (registration of title).

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

Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
ATR/BPN
- Bidang
Perkeonomian

-

-

-

-

Instansi Terkait
Hukum dan
HAM
Kemneterian
Kordinator
Bidang
Perkeonomian
Kementerian
ATR/BPN
Kementerian
Hukum dan
HAM
Kemneterian
Kordinator
Bidang
Perkeonomian

4.

No.

Pasal 32

Ketentuan
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Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c
UUPA, sertipikat tanah berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat dengan maksud bahwa
keterangan yang tercantum di dalam sertipikat
telah mempunyai kekuatan hukum dan harus
dianggap benar oleh hakim selama pihak ketiga
tidak dapat membuktikan sebaliknya dengan alat
bukti lain.
Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun
1997 memperlihatkan adanya kontradiksi dengan

Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap pun perlu
diselesaikan terlebih dahulu secara benar dan tepat,
target yanag telah ditentukan adalah 2025 dan
diperlukan lembaga penjamin sertifikat, untuk
mengantisipasi adanya gugatan sertipikat tanah yang
sudah dikeluarkan oleh BPN.

Konsep pendaftaran tanah menjadi stelsel posisitf ini
perlu diakomodir dalam RUU Pertanahan, namun
yang perlu dibpertimbangkan adalah:

Analisis
lengkap. Untuk itu, saat ini telah dikeluarkan Permen
ATR/Ka BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap.

Ubah

Rekomendasi

Kementerian
ATR/BPN

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Pasal
19 ayat (2) huruf c UUPA menentukan bahwa
sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat. Namun ketentuan Pasal 32 ayat (2) UUPA
menentukan bahwa apabila memenuhi 3 (tiga) syarat
yaitu tanah diperoleh dengan itikad baik, tanah
dikuasai secara nyata, dan dalam waktu 5 tahun
sejak
diterbitkan sertipikat tanah tidak ada
keberatan ataupun gugatan dari pihak ketiga, maka
sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang
mutlak.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 83:
Dengan menggunakan sistem online saat ini, Ubah
Kementerian
seharusnya pengurusan memperoleh izin usaha, izin, Dengan bantuan
Perdagangan
persetujuan, atau sertifikat pendaftaran tidak Teknologi saat ini
membutuhkan waktu yang lama. Hal ini merupakan yang semakin
salah satu faktor penghambat dalam kemudahan pesat, Pemberian
berusaha terutama pada proses memulai usaha.
atau penolakan
atas permohonan
setiap Pihak,
diberikan
selambat-

No.

Pasal 86 :

Ketentuan

Waktu 60 hari dinilai sangat lama dalam Persetujuan
atau penolakan atas permohonan perubahan rencana
anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan
dan tata tertib, Kontrak Berjangka, calon anggota
komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka atau
Lembaga Kliring Berjangka.

Analisis

Rekomendasi
lambatnya dalam
waktu 15 (lima
belas hari).
Ubah
Rekomendasi
selambatlambatnya 20
(dua puluh hari)
hari
Kementerian
Perdagangan

Instansi Terkait
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Seluruh
UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin x Mencabut PP - Otoritas Jasa
Ketentuan
Simpanan (LPS) sebagaimana diubah dengan UU No.
Keuangan
ini dan
7/2009 sudah mengatur mengenai ketentuan
Kementerian
mengalihkan
likuidasi bank yang dilakukan oleh LPS. PP ini
Hukum dan
pengaturan
sebaiknya hanya mengatur soal pencabutan izin dan
HAM
kepada OJK.
likuidasi oleh pemegang saham sendiri, dimana x Mengubah
dalam UU LPS diberikan ruang untuk itu. Oleh karena
judul dan
demikian, judul dari PP ini sebaiknya diubah.
menyesuaika
n dengan
Analisa yang dilakukan terhadap pasal-pasal dalam PP
pengaturan
ini ditemukan antara lain:
pencabutan
a. Terdapat sejumlah pasal yang mengatur
izin bank oleh

2.

No.

Ketentuan

c.

b.

Analisis
mengenai kewenangan Bank Indonesia, namun
dengan lahirnya UU OJK maka kewenangan
tersebut beralih kepada OJK
Mengenai konsistensi istilah harus disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan lain
seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 terkait
dengan istilah merger dan konsolidasi
Dengan berkembangnya
teknologi dan
dinamika perubahan regulasi, ketentuan
pembubaran badan hukum menyesuaikan
dengan UU No. 40/2007 tentang Perseroan
Terbatas dan regulasi terkait sistem
administrasi badan hukum.

Rekomendasi
OJK dan
likuidasi oleh
LPS

Instansi Terkait
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Seluruh
Cabut
- Kementerian
x Secara garis besar dengan melihat struktur dan
Ketentuan
Jika dalam
Hukum dan
substansi yang diatur dalam PP tersebut dimana
pelaksanaan
HAM
secara struktur yang hanya terdiri dari 3 pasal
dibutuhkan
- Kejaksaan RI
dan substansi ketiga pasal tersebut telah diatur
pengaturan yang
dalam UU Kepailitan Tahun 2004, maka PP ini
diusulkan untuk dicabut. Dalam Penjelasan Pasal lebih teknis dalam
hal pengajuan
2 ayat (2) UU Kepailitan Tahun 2004 telah
permohonan
dijelaskan untuk tata cara pengajuan

No.

Ketentuan

x

Analisis
permohonan pailit adalah sama dengan
permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor
atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa
permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan
tanpa menggunakan jasa advokat.
Jika dalam pelaksanaan dibutuhkan pengaturan
yang lebih teknis dalam hal pengajuan
permohonan pailit oleh Kejaksaan, maka dapat
diatur dalam peraturan yang lebih rendak seperti
peraturan Jaksa Agung.

Rekomendasi
pailit oleh
Kejaksaan, maka
dapat diatur
dalam peraturan
yang lebih rendak
seperti peraturan
Jaksa Agung

Instansi Terkait
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Tekait
1.
Pasal 1 angka 1
pengaturan Pemilihan Penyedia baik yang diatur Cabut Pasal
Kementerian
Pasal 1 angka 2
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
PUPR
Pasal 1 angka 3
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berikut Pengaturan
Pasal 1 angka 4
perubahannya dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun Pemilihan Penyedia Lembaga
2017
ditemukan Jasa agar diatur Kebijakan
ketidakharmonisan/ketidakselarasan dengan praktik dengan Peraturan Pengadaan
bisnis maupun konsep pelaksanaan pengadaan Presiden
bukan Barang
Jasa
barang/jasa yang saat ini dilaksanakan, serta tidak Peraturan
Pemerintah
selaras dengan peraturan perundang-undangan di Pemerintah.
bidang Pengadaan Barang/Jasa (saat ini Peraturan Tentunya
perlu

No.

No.

Pasal 12

Ketentuan
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Rumusan Pasal 12 ayat (3) untuk tata cara pemilihan

Rumusan Pasal 12 ayat (1) huruf b tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4) UU Nomor 2
Tahun 2017, sehingga perlu disesuaikan.

Pertimbangan lain pengaturan pemilihan penyedia
perlu didelegasikan pengaturannya kepada Peraturan
Presiden adalah selain pengaturannya bersifat teknis
juga untuk mengantisipasi perubahan-perubahan
dalam proses pemilihan penyedia yang terus
mengalami perkembangan dan perubahan secara
cepat, sehingga diharapkan perubahan pengaturan
pemilihan penyedia jasa juga dapat dilakukan secara
cepat sehingga dapat mencegah terhambatnya
pembangunan

Analisis
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan
Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2016).

Pasal 12 ayat (1)
huruf b
(1) Penunjukan

Rekomendasi
mengubah Pasal 45
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa
Konstruksi dengan
mengatur
“Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pemilihan Penyedia
Jasa
dan
penetapan
Penyedia
Jasa
dalam hubungan
kerja
Jasa
Konstruksi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 41 diatur
dalam Peraturan
Presiden”
Ubah
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang
Jasa
Pemerintah

Instansi Tekait

No.

Ketentuan
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Analisis
tidak sama dengan tahapan penunjukan langsung
yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018, sehingga perlu disesuaikan.

Rekomendasi
langsung
pelaksana
konstruksi
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 3
berlaku untuk:
a. penanganan
darurat untuk
keamanan dan
keselamatan
masyarakat;
b. pekerjaan yang
kompleks yang
hanya
dapat
dilaksanakan
oleh Penyedia
Jasa
yang
sangat terbatas
atau
hanya
dapat dilakukan
oleh pemegang
hak;
c. pekerjaan yang
perlu
Kementerian
PUPR

Instansi Tekait

No.

Ketentuan
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Analisis

c.

b.

a.

(3)

d.

Rekomendasi
dirahasiakan
yang
menyangkut
keamanan dan
keselamatan
negara;
pekerjaan yang
berskala kecil
Tata
cara
penunjukan
langsung
pelaksana
konstruksi
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat (1)
terdiri dari:
Undangan
prakualifikasi;
Penyampaian
dan
Evaluasi
dokumen
kualifikasi;
Pembuktian
kualifikasi;

Instansi Tekait

Ketentuan

Analisis
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan tanah
No.
Ketentuan
Analisis
1.
- Dasar Hukum PP ini merupakan peraturan pelaksana yang

No.

Rekomendasi

i.
j.

h.

g.

f.

e.

Rekomendasi
Ubah

kualifikasi dan
penyampaian
undangan
(apabila lulus
kualifikasi);
Pemberian
penjelasan;
Penyampaian
dan Pembukaan
dokumen
penawaran;
Evaluasi
dokumen
penawaran;
Klarifikasi dan
negosiasi teknis
dan harga; dan
Penetapan; dan
Pengumuman

d. Penetapan hasil

Instansi Terkait
- Kementerian

Instansi Tekait

Pasal 2

Pasal 3

3.

Ketentuan
PP;

2.

No.
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Analisis
diatur secara tegas pada Pasal 16 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang, namun UU tersebut telah
diubah dengan UU No. 26 tahun 2007, maka
selayaknya PP tersebut diubah dengan PP terbaru
yang merujuk kepada UU No. 26 tahun 2007
tentang Penataan Ruang.
Jika dilihat dari substansinya, PP ini mengatur hal
yang lebih teknis dari Undang-Undang Nomor 24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
PP ini sudah tepat diatur dalam PP
Asas merupakan nilai-nilai yang harus menjiwai
norma dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Asas tidak termasuk dalam kategori meta norma yang
harus dituangkan dalam ketentuan pasal.
Hal ini juga ditegaskan dalam petunjuk Nomor 98
Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PUU, yang menyebutkan
bahwa hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi
pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain
ketentuan yang mencerminkan ‘asas’, ‘maksud’ dan
‘tujuan’ tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal
atau bab, maka termasuk dalam ketentuan umum.
Asas merupakan nilai-nilai yang harus menjiwai
norma dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
ATR/BPN

- Kementerian
ATR/BPN
- Kemneterian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait
ATR/BPN
- Kemneterian
Hukum dan
HAM

Pasal 9 ayat 1

Pasal 11

5.

Ketentuan

4.

No.
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Janis hak atas tanah sebagaimana disebutkan Pasal
16 Ayat (1) UU Nomor 5/1960 tentang UUPA adalah:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak sewa;
f. hak membuka tanah;
g. hak memungut hasil hutan; h. hak-hak lain.
Sedangkan kawasan lindung menurut Penjelasan

Analisis
Asas tidak termasuk dalam kategori meta norma yang
harus dituangkan dalam ketentuan pasal.
Hal ini juga ditegaskan dalam petunjuk Nomor 98
Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PUU, yang menyebutkan
bahwa hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi
pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain
ketentuan yang mencerminkan ‘asas’, ‘maksud’ dan
‘tujuan’ tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal
atau bab, maka termasuk dalam ketentuan umum.
Ayat (1) tidak didirekomendasikankan karena
kalimatnya terulang pada Ayat (2) dengan tambahan
keterangan yang lebih tegas dan jelas. Artinya
ketiadaan Ayat (1) tidak mempengaruhi isi Pasal 9.
Ubah

Ubah

Rekomendasi

- Kementerian
ATR/BPN
- Kemneterian
Hukum dan
HAM
- Kementerian
ATR/BPN
- Kemneterian
Hukum dan
HAM

Instansi Terkait
- Kemneterian
Hukum dan
HAM

No.

Ketentuan
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Analisis
Pasal 5 Ayat (2) UU 26 Tahun 2007 adalah:
1. Kawasan yang memberi perlindungan bagi
kawasan bawahannya (mis: kawasan hutan
lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan
air);
2. Kawasan perindungan setempat (mis: sempadan
pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar
danau/waduk, kawasan sekitar mata air);
3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya (mis:
hutan bakau, taman nasional, hutan raya, taman
wisata alam, suaka margasatwa);
4. Kawasan rawan bencana alam
5. Kaawasan lindung lain (mis: taman buru, cagar
biosfer, kawasan
perlindungan plasma nutfah, terumbu karan).
Oleh karenanya, dalam pasal ini lebih tepat jika
ditegaskan ‘hak atas tanah’ jenis apa yang dapat
diberikan pada tanah dalam kawasan lindung dan
kawasan cagar budaya yang belum ada hak atas
tanahnya. Karena jika diberikan hak milik pada
kawasan lindung dan kawasan cagar budaya, sangat
berpotensi merusak fungsi lindung dan fungsi cagar
budayanya.
Tidak Sesuai Dengan Asas: Keseimbangan, Keserasian
Dan Keselarasan

Rekomendasi

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
Indikator:
x Mengedepankan kepentingan umum;
x Mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instaansi Terkait
1
Penjelasan
Istilah permanen untuk disandingkan dengan kata Perlu perubahan Mahkamah
Umum
Hakim Ad-Hoc tidak pas. Karena Ad-Hoc sendiri Penjelasan Umum
Agung
alinea 3
diartikan sementara.
Berdasarkan hal tersebut alinea 3
Kementerian
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
Hukum dan
Pengadilan ad hoc adalah suatu pengadilan yang
HAM
bersifat tidak permanen dan pembentukannya sejak
semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu
dan untuk menangani peristiwa tertentu. Istilah
hakim ad hoc banyak dijumpai pada peraturan
perundang-undangan. Diantaranya dalam Pasal 1
angka 6 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum disebutkan, “Hakim ad hoc adalah hakim yang
bersifat sementara yang memiliki keahlian dan
pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus suatu perkara yang
pengangkatannya diatur dalam undang-undang.”
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan

No.

3. Pasal 4

2. Pasal 3

No.
Ketentuan
1. Pasal 2
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Analisis
Pasal yang mencerminkan maksud dan tujuan
sebaiknya dijadikan satu. Yang penting untuk
diketahui adalah politik hukum (arah) dari suatu
pengaturan, dalam hal ini tertera dalam tujuan.
Sedangkan penyebutan maksud Uu ini sebagai
pedoman dan arah pemerintah, tidak diperlukan,
karena pada hakekeatnya suatu aturan maksdunya
adalah untuk mengatur suatu perbuatan hukum agar
tercipta keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Untuk memperoleh data yang akurat idealnya
dukungan data juga menggunakan peta spasial, dan
tidak diatur secara alternative, akan tetapi kumulatif.
Karena jika diberikan pilihan (sebagaimana dalam
ayat (2), yang hanya berupa data numerik seringkali
tidak akurat.
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian,
dan Keselarasan
Dengan indicator: Mengedepankan prinsip kehatihatian
Frasa ‘bertanggung-gugat’ hendaknya digunakan
istilah yanag lazim digunakan dalam PUU, yaitu frasa
‘bertanggung jawab’. Jika merujuk pada UU No. 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
frasa ‘bertanggung gugat’ dibedakan dengan frasa
‘tanggung jawab’, namun pada ketentuan dan
Ubah

Ubah

Rekomendasi
Ubah

-

-

-

Kementerian
LHK,
Kementerian
Perdagangan

Kementerian
LHK, Badan
Informasi
Geospasial

Instansi Terkait
Kementerian
LHK

Ketentuan

5. Pasal 6

4. Pasal 5

No.
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Analisis
penjelasan
berikutnya
tidak
memberikan
definisi/konsepsi yang jelas mengenai tanggung gugat
dan perbedaannya dengan tanggung jawab . Pasal
dan penjelasan berkutnya hanya menyebut frasa
‘tanggung jawab’.
Pasal 5 ayat (2) sebaiknya diperbaiki kategorisasi
inventarisasi yang hanya untuk memperoleh data dan
informasi, yaitu huruf a dan b, sedangkan huruf c dan
d, diatur pada bagian lain yang mengatur mengenai
pengelolaan hutan yang didasarkan pada hasil
inventarisasi hutan.
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian,
Dan Keselarasan
Dengan indicator: Mengedepankan prinsip kehatihatian
Pada Pasal 6 ayat (2) sebaiknya diatur lebih rinci
terhadap satu KPH yang terdiri dari lebih dari satu
fungsi yang salah satunya adalah fungsi konservasi.
Karena jika satu KPH yang terdiri dari KPHP dan KPHK
yang luasnya lebih dominan hutan produksi, maka
berpotensi resiko terhadap kerusakan fungsi hutan
konservasi, walaupun luasnya lebih kecil daripada
fungsi produksinya.
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian,
Dan Keselarasan
Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK, Badan
Informasi
Geospasial

Instansi Terkait

Ketentuan

6. Pasal 7 ayat (2),
Pasal 9 ayat (2),
Pasal 10 ayat (2)

No.
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Analisis
Dengan indicator: Mengedepankan prinsip kehatihatian
Inventarisasi hutan skala nasional memang sudah
seharusnya menjadi acuan bagi pengelolaan hutan di
tingkat provinsi dan kab/kota. Untuk memperoleh
hasil inventarisasi yang komprehensip maka harus
dilakukan secara bottom up, yaitu dimulai dari skala
wilayah terkecil dan kemudian diangkat terus hingga
tingkat tertinggi (nasional). Oleh karenanya
penyelenggaraan inventarisasi seharusnya integral,
tidak terputus pada tingkatan provinsi dan kab/kota.
Pengaturan sebgmn disebutkan dalam Pasal 7 ayat
(2), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2),
memberikan interpretasi bahwa inventarisasi hutan
tidak integrasl, melainkan dilakukan secara parsial di
tingkat wilayah ttt. Hal ini beresiko pada akurasi hasil
invetarisasi hutan itu sendiri.
Pembagian urusan konkuren bidang kehutanan
sebagaimana disebutkan dalam Lampiran UU 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah huruf BB
juga telah menegaskan bahwa urusan inventarisasi
hutan adalah kewenangan pusat, tidak diberikan
kepada provinsi maupun kab/kota.
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian,
Dan Keselarasan
Ubah

Rekomendasi

-

Kementerian
LHK,
Kementerian
Perdagangan

Instansi Terkait

Ketentuan

7. Pasal 11

No.
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Analisis
Dengan indicator: Mengedepankan prinsip kehatihatian
a. Pasal 11 ayat (1) tidak menggunakan kalimat
yang efisien sehingga mengaburkan inti dari
pengaturannya. Jika dipahami, sebenarmya inti
dari pengaturan Pasal 11 ayat (1) ini adalah
siapa menyelenggarakan apa. Sehingga
rumusan yang tegas idealnya berbunyi:
“inventarisai hutan tingkat DAS diselenggarakan
oleh: a. Menteri untuk DAS yang wilayahnya
meliputi lintas provinsi…dst”
b. Pasal 11 ayat (2) tidak konsisten dengan Pasal 5
ayat (1) yang menyebutkan bahwa inventarisasi
hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan
memperoleh data dan informasi tentang
sumber daya, potensi kekayaan alam hutan
serta lingkungannya secara lengkap. Sedangkan
Pasal 11 ayat (2) mengandung arti bahwa
inventarisasi hutan tungkat DAS dimaksudkan
untuk rencana pengelolaan DAS. Hal ini dapat
menimbulkan kerancuan, apakah inventarisasi
hutan ini untuk mengetahui data tentang
keberadaan hutan secara komprehensif atau
untuk merencanakan pengelolaannya.
Sebaiknya inventarisasi secara umum hanya
Ubah

Rekomendasi

-

Kementerian
LHK, Badan
Informasi
Geospasial

Instansi Terkait

Ketentuan

9. Pasal 14

8. Pasal 12

No.
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Idem
(mutatis mutandis dengan analisis terhadap Pasal 11)
Berkaitan dengan inventarisasi hutan yang
komprehensif, maka pelaksanaannya harus integral
dan menyeluruh (lihat analisis no. 3). Dengan
rumusan Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan bahwa
system informasi kehutanan disusun seacara
berjenjang, memiliki potensi pelaksanaan system
informasi kehutanan yang parsial. Oleh karenanya
perlu diperbaiki kalimatnya, sehingga berbunyi
“system
informasi
kehutanan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun secara integral dan
sistematis yang meliputi nasional, provinsi,
kab/kotadan unit pengelolaan”.
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian,

Analisis
dimaksudkan untuk memperoleh data dan
informasi, dari data informasi inilah diatur
bagaimana pengelolaannya. Sehingga Pasal 5
ayat (2) sebaiknya diperbaiki kategorisasi
inventarisasi yang hanya untuk memperoleh
data dan informasi, yaitu huruf a dan b,
sedangkan huruf c dan d, diatur pada bagian
lain yang mengatur mengenai pengelolaan
hutan yang didasarkan pada hasil inventarisasi
hutan.

Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
LHK
Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

11. Pasal 36

10. Pasal 24

No.

- 558 -

Analisis
dan Keselarasan
Dengan indicator: Mengedepankan prinsip kehatihatian
Penetapan
fungsi
kawasan
hutan
harus
memperhatikan kecermatan dalam logika. Pada ayat
(1) huruf a. Fungsi hutan konservasi yang dibagi
dalam kategori:
• Hutan suaka alam (terdiri dari cagar alam dan
suaka margasatwa);
• Hutan pelestarian alam (terdiri dari tanam
nasional, taman hutan dan taman wisata alam;
• Taman Buru.
Lebih
cenderung
merupakan
criteria
menejemen/pengelolaan hutan konservasi, dan
bukan criteria fungsi.
Ketentuan Pasal 36 ayat (2) masih mencerminkan
penyusunan rencana kehutanan yang parsial (tidak
integral dari pusat sampai kab/kota), dan belum
sesuai dengan Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang
pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang
kehutanan, yang hanya memberikan kewenangan
perencanaan kepada pusat secara integral.
Tidak sesuai dengan asas: Kenusantaraan
Dengan
indicator:adanya
aturan
mengenai
pembagian kewenangan yang jelas anata pusat dan
-

Diubah
dengan menyusun norma
yang
mencerminkan
integralitasme
penyusunan
rencana
kehutanan secara
hierarkis,
dari
pusat
hingga

Ubah

Rekomendasi

Kementerian
LHK,
Kementerian
Perdagangan

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
daerah.
Idem
(analisis Pasal 39 mutatis mutandis dengan analisis
pada Pasal 36)

Rekomendasi
kab/kota.,
Idem
-

Kementerian
LHK

Instansi Terkait
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1. Pasal 3
Ada ketidakkonsistenan antara ayat (1) dan ayat (2)
Ubah
Kementerian
dalam ayat 1 perlindungan
hutan menjadi
LHK,
kewenangan pemerintah dan atau pemerintah
Kementerian
daerah. Namun pad ayat (2) ada ketentuan mengenai
Perdagangan
kegiatan tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN
yang bergerak dibidang kehutanan. Kalimat kata
tertentu ini seharusnya dihapus dan diganti dengan
kalimat untuk kegiatan kehutanan yang memerlukan
keahlian khusus, sehingga jelas.
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian
dan Keselarasan
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang
mengedepankan prinsip kehati-hatian
2. Pasal 5 dan Mengenai tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan
Ubah
Kementerian
pasal 6
hutan sebaiknya dimasukan dalam materi UU.
LHK

12. Pasal 39

No.

4.

3.

No.
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Analisis
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, keserasian
dan keselarasan
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang
mengedepankan prinsip kehati-hatian
Pasal 8, pasal 9, Ketentuan dari pasal-pasal ini seakan melepaskan
pasal 10 dan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan
pasal 11
hutan, karena tanggung jawab perlindungan hutan
diserahkan kepada masing-masing pihak yang telah
diberikan izin pemanfaatan hutan serta BUMN dan
masyarakat adat. Sedangkan peran pemerintah hanya
sebatas pemberian fasilitasi, bimbingan, pembinaan,
dan pengawasan. Padahal pemerintah juga
seharusnya ikut bertangungjawab dalam hal
perlindungan hutan.
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian
dan Keselarasan
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang
mengedepankan prinsip kehati-hatian
Pasal 12
Dalam ayat (3) tdiak disebutkan secara jelas jenis
peraturan perundang-undangan yang diatur, jadi
perlu disebutkan apakah dalam bentuk permen atau
jenis lainnya.
Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban dan kepastian
hukum
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang jelas

Ketentuan

Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Pasal 14

Pasal 31

Pasal 45-46

6.

7.

Ketentuan

5.

No.
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Analisis
mengenai penyelesaian konflik
Dalam ayat (3) tidak disebutkan secara jelas jenis
peraturan perundang-undangan yang diatur, jadi
perlu disebutkan apakah dalam bentuk permen atau
jenis lainnya.
Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban dan kepastian
hukum
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang jelas
mengenai penyelesaian konflik
Pasal ini tidak menyebutkan secara tegas jenis
peraturan perundang-undangan yang dikenakan
apakah memakai KUHP atau UU kehutanan.
Tidak sesuai dengan asas: ketertiban dan kepastian
hukum
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang jelas
mengenai sanksi terhadap pelanggaran
Pasal ini tidak merinci secara jelas mengenai ganti
kerugian harusnya ada kriteria jenis tanaman, ukuran
dan lama waktu tanam untuk menentukan besanya
gantiu kerugian jadi tidak hanya untuk rehabilitasi,
pemulihan kondisi saja.
Tidak sesuai dengan asas: Keadilan
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang menjamin
penggantian kerugian kepada masyarakat terkena
Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

-

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Pasal 53

9.

10. Pasal 42

Pasal 47

Ketentuan

8.

No.
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Analisis
dampak negatif
Penetapan besaran ganti kerugian ini juga harus
dihitung dampak yang diakibatkan dari kerusakan
hutan untuk beberapa tahun kedepan.
Tidak sesuai dengan asas: Keadilan
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang menjamin
penggantian kerugian kepada masyarakat terkena
dampak negatif
Pasal ini sudah sesuai, namun untuk barang-barang
yang mudah rusak agar perlu diberikan jangka waktu
yang singkat dalam proses lelangnya agar nilai jualnya
masih tinggi.
Tidak sesuai dengan asas: Ketertiban dan kepastian
hukum
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang jelas
mengenai akuntabilitas pengelolaan
Peratuan Pemerintah tidak diperkenankan memuat
mengenai sanksi pidana, materi PP harusnya hanya
memuat sanksi administrasi saja. Hal ini berdasarkan
ketentuan yang terdapat pada ayat (1) pasal 15 UU
12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yaitu bahwa Materi muatan
mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat
dalam:
-

-

Telah dihapuskan oleh PP 60/2009,
sebaiknya diganti dengan
sanksi administrasi
lainnya,
seperti
pencabutan izin,
denda

Ubah

Ubah

Rekomendasi

Kementerian
LHK,
Kepolisian,
Kejaksaan

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Peratuan Pemerintah tidak di perkenankan memuat
mengenai sanksi pidana, materi PP harusnya hanya
memuat sanksi administrasi saja. Hal ini berdasarkan
ketentuan yang terdapat pada ayat (1) pasal 15 UU
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yaitu bahwa Materi
muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat
dimuat dalam:
a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Telah dihapuskan oleh PP 60/2009,
sebaiknya diganti dengan
sanksi administrasi
lainnya,
seperti
pencabutan izin,
denda
adminsitratif dan
perampasan.

Rekomendasi
adminsitratif dan
perampasan.
Kementerian
LHK,
Kepolisian,
Kejaksaan

Instansi Terkait
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 6
Ketentuan terkait rencana tata bangunan dan - Harmonisasi
Kementerian
lingkungan disederhanakan dalam PP OSS
dengan
PUPR
Permen N0
19 Th 2018
tentang
Penyelenggar

11. Pasal 43

No.

2.

No.

Pasal 14

Ketentuan

- 564 -

Perubahan paradigma dari semula harus dilakukan
pemeriksaan terhadap persyaratan administrative
dan teknis menjadi hanya semata pernyataan
kesanggupan saja. Dalam PP tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik (OSS)
disebutkan bahwa IMB Izin mendirikan bangunan
gedung diberikan berdasarkan pernyataan komitmen
atas pemenuhan standar.

Analisis

-

Harmonisasi
dengan
Permen N0
19 Th 2018
tentang
Penyelenggar
aan
IMB
Gedung dan
SLF Bangunan
Gedung
Melalui
Pelayanan
Perizinan

Rekomendasi
aan
IMB
Gedung dan
SLF Bangunan
Gedung
Melalui
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik
Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

3.

No.

Pasal 12

Ketentuan
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(1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan
dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kecuali
bangunan gedung fungsi khusus oleh
Pemerintah,
berdasarkan
hasil
kegiatan
pendataan bangunan gedung.
(2) Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan
kepada pihak lain.
7) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan
pemilik tanah, pengalihan hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus mendapat
persetujuan pemilik tanah.
8) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat bukti
kepemilikan bangunan gedung diatur dengan
Peraturan Presiden
- Merujuk pada UU Bangunan Gedung Pasal 8 ayat 1
(b) “Setiap bangunan gedung harus memenuhi
persyaratan administrative yang meliputi:
a. Status hak atas taanah, dan/atau izin
pemanfaatan dan pemegang ha katas tanah;
b. Status kepemilikan bangunan gedung; dan

Analisis

Rekomendasi
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik
Harmonisasi
Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 12 ayat (4)

No.

4.
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Analisis
c. Izin mendirikan bangunan gedung.
Yang menjadi persoalan adalah apakah urgensinya ada
syarat adminsitratif harus ada SKBG? Sebab sudah ada
SHMSRS. Apabila diikaitkan tentang peralihan hak
kepada pihak lain, tidakkah cukup dengan aturan di di
bidang pertanahan. Jika ditanggungkan menggunakan
aturan mengenai Hak Tanggungan (PP No 4 Tahun
1996) dan apabila dialihkan merujuk pada PUU di
bidang pertanahan. Sebab di PP Pelaksanaan
Bangunan Gedung ini, SKBG dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah dan untuk bangunan khusus oleh
Pemerintah Pusat. Sementara Untuk bukti kepemilikan
SHMSRS dan tanah, bukti dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional
Status kepemilikan bangunan gedung merupakan
surat bukti kepemilikan bangunan gedung, fakta yang
terjadi sekarang adalah karena belum ada peraturan
pelaksanaan dari UU No.2 Tahun 2001 tentang
Bangunan Gedung kepemilikan bangunan gedung
dituangkan dalam SHM Sarusun yang sebenarnya
merupakan bukti kepemilikan rumah susun. Untuk itu
harus disusun Peraturan Presiden yang menjadi
amanat dari Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tentang Bangunan
Gedung.
-

Ubah, dibuat
peraturan
pelaksananya

Rekomendasi

Kementeria
n PUPR

Instansi Terkait

Ketentuan
Pasal 71

Analisis
Perubahan prosedur terhadap pemberian
sertifikat laik fungsi menjadi terintegrasi OSS
-

Rekomendasi
Harmonisasi
dengan
Permen N0
19 Th 2018
tentang
Penyelenggar
aan IMB
Gedung dan
SLF Bangunan
Gedung
Melalui
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik

Instansi Terkait
Kementeria
n PUPR
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan
Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Tekait
1.
Seluruh
Beberapa materi PP yang bersifat umum dan bukan Ubah.
Kementerian
ketentuan
teknis, diusulkan untuk dinaikkan ke dalam Undang- Beberapa materi BUMN

No.
5.

PP yang bersifat
umum dan bukan
teknis, diusulkan
untuk dinaikkan
ke dalam UndangUndang.
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1. • Nama PP
Merujuk pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Ubah
Kementerian
• Dasar Hukum Kehutanan, maka berdasarkan fungsinya hutan dibagi
LHK
UU
dalam 3 kategori, yaitu hutan konservasi, hutan
• Politik
lindung dan hutan produksi. Agar focus dan tidak
Hukum UU
menimbulkan kerancuan, sebaiknya PP ini terfokus
pada pengaturan masalah hutan produksi.
2. Pasal 19
Pasal 19 mengisyaratkan bahwa semua bentuk izin
Ubah
Kementerian
pemanfaatan hutan (IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK,
LHK
IPHHK, IPHHBK) bersifat kumulatif, artinya semua
izin tersebut harus dimiliki pada setiap pemanfaatan
hutan.Idealnya bentuk-bentuk izin tersebut bersifat
alternatif atau alternative kumulatif (bukan
kumulatif) pada setiap kegiatan pemanfaatan hutan,
karena setiap pemakaian izin berbeda-beda
peruntukannya. Sehingga kata ‘dan’ dapat diganti

Undang.

Pasal 20

Pasal 28

4.

Ketentuan

3.

No.
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Analisis
dengan kata ‘dan/atau’.
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian,
Dan Keselarasan
Dengan indikator: Mengedepankan prinsip kehatihatian
Untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, sebaiknya
diberikan persyaratan dan pembatasan, izin-izin apa
saja yang yang dapat dipindahtangankan untuk
menghindari potensi ketidakadilan dan rusaknya
kelestarian hutan.
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian,
Dan Keselarasan
Dengan indikator: Mengedepankan prinsip kehatihatian
Pasal 28 ayat (3) memberikan batas maksimum bagi
pemegang izin pemanfaatan hutan pada hutan
lindung sebanyak 2 izin, baik kepada perseorangan
maupun koperasi. Berdasarkan nilai keadilan
distributif, Idealnya batas maksimum izin kepada
perorangan dan koperasi diatur secara proporsional
dengan rasio yang seimbang. Misalnya perseorangan
: koperasi adalah 1 : 2. Sehingga untuk perseorangan
diberikan batas maksimum 1 izin, sedangkan koperasi
2 izin, dengan luas maksimum perseorang : koperasi
adalah 50 hektar : 100 hektar.
Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

-

Kementerian
LHK,
Kementerian
Koperasi &
UKM

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Pasal 36 (PP
No.3/2008
perubahan)

6.

Analisis
Tidak sesuai dengan asas: Keadilan,
Dengan indikator: Tidak ada ketentuan yang
bertentangan dengan nilai-nilai keadilan
Kata ‘dan’ hendaknya diganti dengan kata ‘atau’.
Karena huruf a sampai huruf f tidak dimaksudkan
secara kumulatif, melainkan alternatif.
Dengan dihapusnya Pasal 36 ayat (1) huruf b,
bertentangan denga prinsip kehati-hatian, karena
justru menimbulkan potensi rusaknya kelestarian
kawasan hutan yang produktif yang luas dan letaknya
tidak layak untuk menjadi 1 unit izin usaha.
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian,
Dan Keselarasan
Dengan indikator: Mengedepankan prinsip kehatihatian
Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

- 570 -

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Keseluruhan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perlu mengubah Kementerian
ketentuan
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Peraturan
Dalam Negeri
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Pemerintah
Kementerian
Kabupaten perlu diubah karena Undang-Undang yang Nomor 38 Tahun
Hukum dan

Pasal 33

Ketentuan

5.

No.
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Pasal 3
Dalam Pasal 12 ayat 7 disebutkan “Proses
permohonan dan penerbitan Surat
Tanda
Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biaya” namun
jika melihat kriteria yang disyaratkan dalam Pasal 3,
kriteria huruf d “Hak Kekayaan Intelektual yang telah

dijadikan acuan sudah mengalami perubahan,
peraturan yang dijadikan acuan tersebut adalah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

PP
ini
perlu
merujuk kepada UU
UMKM dan UU

Rekomeendasi
Cabut

2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah Provinsi
dan Pemerintah
Daerah
Kabupaten Dan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 41 tahun
2007
tentang
Organisasi
Perangkat Daerah

Kementerian
Perindustrian

Instansi Tekait
Kementerian
Perdagangan

HAM

No.

Pasal 11

Ketentuan
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Pada Pasal 11 adanya kewajiban untuk mendaftarkan
perjanjian, hal tersebut tidak relevan, karena
perjanjian merupakan hubungan keperdataan yang
tidak melibatkan kepentingan publik, berbeda
dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 10 yang
mewajibkan pendaftaran prospektus, karena
prospektus tersebut berisi informasi yang diterima
publik dan negara wajib memvalidasi kebenaran
informasi tersebut.

Ketentuan ini tidak memenuhi variabel “Keadilan”
terkait dengan indikator “ketentuan yang mengatur
peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk
mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya”.

Analisis
terdaftar” telah menjadi beban tersendiri bagi pelaku
usaha, karena pendaftaran HKI memakan waktu dan
biaya. Selain itu Bagaimana jika pelaku usaha tidak
memiliki HKI yang terdaftar apakah tetap
dimungkinkan mengembangkan bisnisnya melalui
Waralaba.
Dalam
waralaba
terdapat
penggunaan lisensi,
maka
harusnya
memiliki
HKI
terlebih
dahulu.
Karena
apabila
tidak terdaftar HKI
nya
maka
hal
tersebut
bukan
waralaba, namun
partnership.
Ubah
Perlu
klasifikasi
sektor
Beban pendaftaran
diberikan kepada
pemberi waralaba

Rekomeendasi
Perdagangan
(potensi
disharmoni).

Kementerian
Dalam Negeri

Kementerian
Perindustrian

Kementerian
Perdagangan

Kementerian
Dalam Negeri

Instansi Tekait

No.

Ketentuan
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Rezim perizinan hanya untuk bidang kesehatan,
lingkungan, SDA terbatas (5 kriteria). Oleh karena itu
apabila tidak terkait 5 kriteria tersebut dan
kebutuhannya hanya untuk mendapatkan data, maka
pendaftaran harusnya dibuat secara bersamaan di
proses awal (OSS). Beberapa kriteria perizinana:
1. Tujuan kesehatan
2. Melindungi masyarakat
3. Keamanan nasional
4. Budaya dan kearifan lokal
5. Kejelasan kegiatan teknis pemerintah
6. SDA yang terbatas
perlu klasisfikasi sektor usahanya.
Waralaba pada pendidikan dan sektor2 lainnya juga
ada, oleh karena itu perlu pengawasan dari
pemerintah.
Dengan
demikian
kewajiban
pendaftaran ini harus dispesifikkan pada masing2
sektor (perlu ada kriteria)
Perlu diperhatikan rezim perizinan lainnya. Apabila
memang sudah ada pengawasan pada sektor masing-

kewajiban pendaftaran dilakukan sebagai bentuk
pengontrolan dari pemerintah. Namun terkait proses
pendaftarannya perlu disinergikan dengan OSS

Analisis

Rekomeendasi

Instansi Tekait

Ketentuan

Analisis
masing maka rezimnya harusnya murni pendaftaran
Pada praktiknya pendaftaran perjanjian dilakukan
secara sebagian karena ada unsur kerahasiaan dalam
perjanjian tersebut
Seharusnya beban pendaftaran ini diberikan kepada
pemberi waralaba, karena diasumsikan bahwa
penerima waralaba merupakan UMKM.

Rekomeendasi

Instansi Tekait
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Untuk alasan efisiensi dan simplifikasi regulasi,
sebaiknya pengaturan PNBP di lingkungan

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal
dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada
Departemen Kehutanan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1. • Nama PP
PP ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Pengaturan PNBP Kementerian
• Dasar Hukum dan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun di
lingkungan
LHK,
UU
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Kementerian LHK
Kementerian
• Politik
Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) menyebutka bahwa jenis diatur
secara
Keuangan
Hukum UU
PNBP baik yang termasuk dalam kelompok PNBP terintegrasi (tidak
sbgmn dimaksud ayat (1) maupun di luar kelompok terpisah)
tersebut, ditetapkan dengan PP, kecuali diatur lain
oleh UU. Namun tidak menyebutkan bahwa PP
tersebut harus diatur secara terpisah.

No.

2.

No.

Konsideran
Menimbang

Ketentuan
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Analisis
Kementerian LHK diatur secara terintegrasi (tidak
terpisah). Hal ini juga mengingat ketentuan Pasal 2
ayat (2) dan (3) UU No. 20 Tahun 1997 ini
mengandung ketidakjelasan rumusan.
Sedangkan masalah kompensasi atau biaya-biaya
yang dimaksudkan untuk pemulihan kawasan hutan
akibat pembangunan di luar kegiatan kehutanan,
dapat disimplifikasi (diintegrasikan) dengan PP No. 24
Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.
105 Tahun 2015.
PP ini mengacu pada UU No 20 Tahun 2007 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Dalam
UU tersebut, ada prosedur yang harus ditempuh
pemerintah, sebelum mengenakan tarif PNBP. Dalam
pasal 3 ayat (1) UU ini dikatakan bahwa penetapan
PNBP harus memperhatikan dampak, biaya, dan
aspek keadilan.
Berdasarkan UU PNBP tadi, maka ada 3
pertimbangan yang harus dilakukan pemerintah
sebelum menetapkan tarif PNBP, yakni: dampak,
biaya/beban dan keadilan. Dari segi dampak, harus
ada pemeriksaan serius mengenai dampak yang
diperoleh dari pengenaan tarif tersebut, apakah
mendapatkan manfaat atau justru mudarat. Dari segi
Ubah

Rekomendasi

-

Kementerian
LHK,
Kementerian
Keuangan

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
beban, apakah menimbulkan beban baru bagi pelaku
usaha atau justru peluang baru. Dari segi keadilan,
penetapan tarif harus memperhitungkan aspek
kewajaran.
Pertimbangan-pertimbangan ini tentu saja harus
memotret secara lengkap persoalan kehutanan,
terutama keseimbangan antara orientasi ekonomi
dan keberlanjutan lingkungan dan didukung oleh
data-data yang valid, misalnya tentang laju kerusakan
hutan Kekeliruan dalam pembentukan PP ini adalah
ketiga pertimbangan tersebut tidak pernah
disampaikan Pemerintah sebelum PP No. 2/2008
dikeluarkan. Bahkan dalam substansi PP ini pun,
ketiga pertimbangan tersebut sama sekali tidak
disebut. Pertimbangan dalam bagian menimbang
hanya menyebut dalam rangka memperoleh
kompensasi
sebagai
satu-satunya
alasan
pembentukan PP ini. Sehingga tampaknya, alasan
mengejar kompensasi sajalah yang membuat PP ini,
dan dari segi prosedur melenceng dari mandat UU
No. 20/1997.
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, keserasian,
dan keselarasan.
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang
mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Rekomendasi

Instansi Terkait

Pasal 4 ayat (1)

Lampiran

5.

Ketentuan
Pasal 2

4.

No.
3.
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Analisis
Pasal ini berbunyi: “Seluruh Penerimaan Negara
Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas
Negara”.
Pasal
ini
seharusnya
mencantumkan
rentang/batas waktu yang dimaksud dengan frasa
...“secepatnya”... untuk memberikan kejelasan
tentang waktu yang dibutuhkan oleh penyetor.
Pasal ini berbunyi: “Terhadap penggunaan
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan
di luar kegiatan kehutanan yang bersifat
nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp 0,00
(nol rupiah)”.
Dalam redaksional pasal ini terdapat frasa “Rp
0,00 (nol rupiah)”. Seharusnya nilai tersebut tidak
perlu dicantumkan, dan diganti dengan
pernyataan sehingga bunyi pasal berubah
menjadi:
“Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan pembangunan di luar kegiatan
kehutanan yang bersifat nonkomersial tidak
dikenakan pembayaran tarif PNBP.”
Pada tabel jenis dan tarif, perlu dilakukan pencarian
hubungan yang jelas antara penetapan tarif seperti
ini sebagai metode kepastian dan manfaat hukum

-

Ubah

Ubah

Rekomendasi
Ubah

-

-

-

-

Kementerian
LHK,
Kementerian

Kementerian
LHK,
Kementerian
Keuangan

Instansi Terkait
Kementerian
LHK,
Kementerian
Keuangan
-

Ketentuan
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Analisis
Rekomendasi
dengan manfaat empirik ketika tarif tersebut dipakai
dalam perhitungan ekologis dan hak masyarakat yang
potensial terkena dampak eksploitasi. Dalam logika
sederhana pun, tanpa harus menggunakan tafsir
hukum, ada perbedaan, dan bahkan jurang antara
manfaat dan kepastian hukum dengan manfaat dan
kepastian sosial-ekologis. Dampak ekologis sangat
luas dan biayanya sangat besar. Dalam predisksi
Greenomics diuraikan bahwa jika PP ini dipakai untuk
tarif tambang di kawasan hutan lindung maka potensi
PNBP hanya sebesar Rp 2,78 triliun per tahun.
Sementara, dugaan kerugian negara akibat aktivitas
tambang terbuka diperkirakan mencapai angka Rp 70
triliun per tahun (Greenomics Indonesia, 2004).
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, keserasian,
dan keselarasan.
Dengan indikator: Adanya ketentuan yang
mengedepankan prinsip kehati-hatian.
masih terdapat tariff bagi pertambangan terbuka di
Cabut
kawasan
hutan
lindung
(sebesar
Rp.3.000.000/ha/tahun), sedangkan pertambangan
terbuka di kawasan hutan lindung tidak
diperbolehkan.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

No.

-

-

Kementerian
LHK,
Kementerian
Keuangan

Instansi Terkait
Keuangan

Ketentuan
Pasal 3

Kebutuhan
pengaturan

No.
1.

2.
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Analisis
Pasal 3 menyebutkan ada 2 kategoni tanah yang tidak
menjadi objek penertiban tanah terlantar, yaitu:
 tanah hak milik atau HGB atas nama
perseorangan yang secara tidak sengja tidak
dipergunakan sesuai dengan keadaan sifat dan
tujuan pemberian haknya;
 tanah yang dikuasai pemerintah baik langsung
maupun tidak yang tidak sengaja tidak
dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifat
tujuan pemberian haknya.
Sedangkan tanah hak pakai atas nama persorangan
yang secarat idak sengaja tidak dipergunakan, tanah
ulayat dan tanah yang tidak bisa diusahakan akibat
dikuasai oleh pihak lain (dalam sengketa) atau objek
perkara di pengadilan, tidak dikecualikan.
Untuk itu perlu menambahkan kategori pengecualian
objek penertiban tanah terlantas sbgmn dimaksud di
atas.
Direkomendasikan pula, agar didalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan perlu dicantumkan janji
bahwa pemberi HT akan mengganti objek HT apabila
objek tersebut ditetapkan sebagai tanah terlantar.
Pada prektiknya Pengaturan ini hanya menjangkau
tanah Hak Guna Usaha saja, sedangkan tanah hak
milik dan HGB belum terjangkau penertiban tanah
Perlu pembinaan
kpd aparat
pemerintah yang

Rekomendasi
Ubah

Kementerian
ATR/BPN

Instansi Terkaitt
Kementerian
ATR/BPN

Kebutuhan
pengaturan

Ketentuan

Analisis

Sehingga diperlukan adanya ada perubahan terkait
dengan bussines plan yang digunakan dalam
pengajuan HGU digunakan sebagai instrumen
monitoring pemanfaatan tanah. Dan penguatan
Posisi negara/Pemerintah dalam permasalahan ini.

Pemerintah seringkali kalah dalam proses pengadilan
penetapan tanah terlantar, sehingga banyak tanah
yang dikuasai oleh pengusaha dalam bentuk HGU
tetapi malah ditelantarkan.

terlantar.

Rekomendasi
menangani
penertiban tanah
terlantar
Peru menyusun
instrumen
monitoring
pemanfaatan
tanah
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1.
Pasal 2
Sebagaimana petunjuk dalam Lampiran UU 12/2011, Ubah
sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan
penyelenggaraan penataan ruang diubah dan
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau
tercermin dalam Naskah Akademik.
2.
Pasal 51
- Pada Pasal 51, kriteria kawasan strategis dari Ubah

3.

No.

Kementerian

Instansi Terkait
1. Kementerian
ATR/BPN
2. Kemeterian
Hukum dan HAM

Kementerian
ATR/BPN

Instansi Terkaitt

Ketentuan
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Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
ATR/BPN
lingkungan hidup meliputi:
- Kalimat meliputi menunjukkan kumulatif dari
semua alternatif yang ada, sehingga pada huruf f,
seharusnya kata ‘dan’, bukan ‘atau’.
3.
Pasal 3, Pasal 4, Ketentuan Pasal 361 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun Ubah
Kementerian
Pasal 39, Pasal
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa
ATR/BPN
40 (5), Pasal 59, Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan
Pasal 60, Pasal
perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang
61, Pasal 62,
pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan
Pasal 156, Pasal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang158 dan Pasal
undangan mengenai wilayah negara. Selain
165.
kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai
kewenangan untuk
- penetapan rencana detail tata ruang;
- pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c.
pembangunan saranadanprasaranakawasan.
Sementara itu, menurut UU Nomor 23 Tahun 2007
jo. Peraturan Pemerintah 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.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

No.
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PP No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1. Pasal 4, Pasal 5, Penyebutan kalimat “penggunaan kawasan untuk
Ubah
Kementerian
Pasal 6,
kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan”
LHK
tidak efisien, karena dalam pasal 1 huruf 5 sudah
diberikan batasan pengertian bahwa “Penggunaan
kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di
luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan
peruntukan kawasan hutan tersebut”. Agar lebih
efisien cukup menggunakan kalimat “penggunaan
kawasan hutan” saja.
2. Pasal 5
Menurut Pasal 24 PP No. 44 Tahun 2004, hutan dapat
Ubah
Kementerian
dikatakan sebagai hutan lindung jika memenuhi
LHK
beberapa kriteria:
1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng,
jenis tanah, serta intensitas hujan setelah
masing-masing
dikalikan
dengan
angka
penimbang memilki jumlah skor 175 atau lebih.
2. Kawasan hutan yang memiliki lereng lapangan
sebesar 40% atau lebih.
3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian
2000 meter atau lebih di atas permukaan air laut.
4. Kawasan hutan yang memiliki tanah yang sangat
peka terhadap erosi dan memiliki lereng

Pasal 4
Pasal 8

Pasal 17

4.

dan

Ketentuan

3.

No.
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Analisis
lapangan lebih dari 15%.
5. Kawasan hutan yang merupakan daerah
perlindungan pantai.
6. Kawan hutan yang merupakan daerah resapan
air.
Berdasarkan prinsip kehati-hatian, sebaiknya datur
mengenai kriteria hutan lindung yang dapat
dilakukan penambangan dengan pola pertambahan
bawah tanah, agar terjamin tidak terjadi penurunan
permukaan tanah dan ekses lainnya.
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian,
Dan
Dengan indikator: Mengedepankan prinsip kehatihatian
Pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan mengenai “tujuan
strategis”, dan pada Pasal 8 ayat (1)ada penyebutan
“bernilai strategis”. Agar terukur dan konsisten,
sebaiknya diberi batasan pengertian mengenai apa
yang dimaksud ‘strategis’, sehingga dapat menjadi
patokan dalam Peraturan Menteri yang akan
mengatur lebih lanjut.
Pasal 17 hutuf b PP 105/2015 yang mengubah Pasal
17 PP 24/2010 menambahkan butir ketentuan bahwa
penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan
yang bersifat ‘vital’. Kata yang digunakan tidak
Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

5.

No.

Pasal 25A
61/2012

Ketentuan

PP
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Analisis
konsisten, sebab pada pasal2 sblmya menggunakan
istilah ‘strategis’.
Pasal 17 PP 105/2015 yang mengubah Pasal 17 PP
24/2010 menambahkan butir ketentuan (huruf b)
bahwa penggunaan kawasan hutan untuk
pembangunan yang bersifat vital (kata yang
digunakan tidak konsisten, sebab pada pasal2 sblmya
menggunakan istilah ‘strategis’) diperkenankan untuk
dilaksanakan sebelum pelaksanaan tata batas
diselesaikan. Kegiatan bersifat vital yang dimaksud
adalah: panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik,
minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta waduk
dan bendungan.
Ketentuan ini berpotensi menimbulkan distorsi yang
membawa resiko pada keselamatan kawasan hutan,
terutama hutan lindung.
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian,
Dan
Dengan indikator: Mengedepankan prinsip kehatihatian
Pasal ini pada hakekatnya pengecualian bagi usaha
pertambangan yang izinnya diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah sebelum berlakunya UU 26/2007,
dan berdasarkan UU 41/1999 jo. UU 19/2004 mrpk
kawasan produksi, yaitu dengan mengajukan izin
Ubah

-

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Ubah
-

Instansi Terkait

Rekomendasi

Ketentuan

Analisis
pinjam pakai kawasan hutan, dalam kurun waktu 6
bulan.
Seharusnya Pasal 25A pada perubahan
terakhir (PP No. 105/2015) dicabut, karena sudah
melebihi kurun waktu 6 bulan, dan untuk
menghindari kerancuan pada Pasal 25 PP 105/2015.
Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian
Dengan indikator: Mengedepankan prinsip kehatihatian.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
No.
Pengaturan
Analisis
Rekomendasi
Instansi terkait
1.
Pasal 1 angka 4
Istilah verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi Cabut
- Kementerian
ada inkonsistensi antara Pasal 1 angka 4 dengan
Keuangan.
ketentuan UU KUP. Istilah verifikasi muncul justru Perlu sinkronisasi
pada aturan pelaksana UU KUP, yaitu PP No. 74 dengan Putusan
Tahun 2011 (Pasal 1 angka 4). Berdasarkan PP No 74 MA No. 73
Tahun 2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan P/HUM/2013
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan PMK No. sehingga Pasal 1
146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikas. angka 4 dicabut
Tujuan dilakukannya verifikasi adalah untuk
demi kepastian
menerbitkan NPWP secara jabatan,
hukum.
menghapuskan NPWP secara jabatan atau
berdasarkan
permohonan
Wajib
Pajak,
mengukuhkan PKP secara jabatan,

No.

No.

Pengaturan
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Analisis
mengukuhkan PKP berdasarkan permohonan Wajib
Pajak, mencabut pengukuhan PKP secara jabatan
atau berdasarkan permohonan PKP dan/atau
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
KADIN kemudian mengajukan judicial review
terhadap beberapa pasal dalam PP No. 74 Tahun
2011 tersebut karena menurut KADIN beberapa pasal
tersebut dapat menyebabkan kontra produktif bagi
dunia usaha karena bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan karena
tidak sesuai dengan asas-asas keadilan dan kepastian
hukum yang menjadi pilar atau filosofi undangundang perpajakan di Indonesia, sehingga bisa
menggangu perekonomian dan penerimaan pajak itu
sendiri.
Putusan MA No. 73 P/HUM/2013
menyatakan bahwa keberatan KADIN karena
diberikannya kewenangan baru kepada Dirjen Pajak
untuk melakukan verifikasi. Hal ini dapat
menyebabkan ketidakpastian dan kemungkinan
penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan
ketidakadilan dan kerugian bagi pengusaha yang
mencari keadilan
Adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian
permohonan keberatan pajak karena PP No. 74
Tahun 2011 telah memberi kewenangan kepada

Rekomendasi

Instansi terkait

Pengaturan

Pasal 1 angka 5

No.

2.
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Analisis
Dirjen Pajak untuk menerbitkan kembali putusan
keberatan yang oleh pengadilan pajak sudah
dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan dengan batas
waktu 12 bulan sejak putusan pengadilan terkait. Hal
ini seolah-olah Wajib Pajak seperti melakukan
kembali proses pengajuan keberatan yang baru. Hal
ini dirasakan Wajib Pajak menghabiskan tenaga dan
biaya.
Hak Wajib Pajak/Pengusaha untuk memperoleh
imbalan
bunga
apabila
putusan
banding
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak ditunda
apabila Dirjen Pajak menggunakan haknya untuk
mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke
Mahkamah Agung sehingga Putusan MA No. 73
P/HUM/2013 mencabut Pasal 1 angka 4 demi
keadilan dan kepastian hukum.
Istilah verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi
ada inkonsistensi antara Pasal 1 angka 5 dengan
ketentuan UU KUP.
Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 1
angka 5 dicabut
demi kepastian

Cabut

Rekomendasi

- Kementerian
Keuangan.

Instansi terkait

Pengaturan

Pasal 13 ayat (1)

Pasal 13 ayat (2)

Pasal 14 ayat (1)

No.

3.

4.

5.
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Pasal 14 ayat(1) mengatur tentang Dirjen Pajak yang
dapat menerbitkan SKPKB apabila terdapat pajak

Pasal 13 ayat(2) mengatur masalah setelah SKP
dibatalkan, proses pemeriksaan atau verifikasi
dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur yang
belum dilaksanakan tersebut.
Istilah verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi
ada inkonsistensi antara Pasal 13 ayat(2) dengan
ketentuan UU KUP.

Pasal 13 ayat(1) mengatur Kewenangan Dirjen Pajak
membatalkan SKP hasil pemeriksaan/verifikasi yang
dilakukan tanpa melalui prosedur penyampaian SPHP
atau SPHV dan/atau pembahasan hasil akhir
pemeriksaan atau pembahasan hasil akhir verifikasi.
Istilah verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi
ada inkonsistensi antara Pasal 13 ayat(1) dengan
ketentuan UU KUP.

Analisis

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 13
ayat(2) dicabut
demi kepastian
hukum.
Cabut

Cabut

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 13
ayat(1) dicabut
demi kepastian
hukum.

Rekomendasi
hukum.
Cabut

- Kementerian
Keuangan.

- Kementerian
Keuangan.

- Kementerian
Keuangan.

Instansi terkait

Pengaturan

Pasal 14 ayat (3)

Pasal 15

No.

6.

7.
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Pasal 14 ayat (3) menaytakan bahwa Dirjen Pajak
dapat menerbitkan SKPKB berdasarkan hasil
pemeriksaan atau hasil verifikasi terhadap Putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau
tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara. Istilah verifikasi
tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi
antara Pasal 14 ayat(3) dengan ketentuan UU KUP.
Pasal 15 mengatur terkait Penerbitan SKPKBT
berdasarkan hasil verifikasi atas data baru berupa
hasil klarifikasi/konfirmasi faktur pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, yang
mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang
terutang.
Sedangkan proses verifikasi tidak ditemukan dalam

Analisis
yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil
verifikasi terhadap keterangan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP.
Istilah verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi
ada inkonsistensi antara Pasal 14 ayat(1) dengan
ketentuan UU KUP.

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 15

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 14
ayat(3) dicabut
demi kepastian
hukum.
Cabut

Rekomendasi
Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 14
ayat(1) dicabut
demi kepastian
hukum.
Cabut

- Kementerian
Keuangan.

- Kementerian
Keuangan.

Instansi terkait

Pengaturan

Pasal 18 ayat (1)
huruf a

Pasal 19

Pasal 20 ayat (1)

No.

8.

9.

10.
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Pasal 20 ayat(1) mengatur terkait laporan hasil
verifikasi.
Istilah verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi

Analisis
UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 15 ini
dengan ketentuan UU KUP.
Pasal 18 ayat(1) huruf a mengatur ketentuan Dirjen
Pajak yang dapat menerbitkan SKPLB berdasarkan
hasil verifikasi terhadap kebenaran pembayaran
pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UU KUP terdapat
kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang.
Ketentuan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP
jadi ada inkonsistensi antara Pasal 18 ayat(1) huruf a
ini dengan ketentuan UU KUP.
Pasal 19 mengatur ketentuan
mengenai
pengecualian pembahasan akhir hasil verifikasi.
Ketentuan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP
jadi ada inkonsistensi antara Pasal 19 ini dengan
ketentuan UU KUP.

Perlu sinkronisasi

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 19
dicabut demi
kepastian hukum.
Cabut

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 18
ayat(1) huruf a
dicabut demi
kepastian hukum.
Cabut

Rekomendasi
dicabut demi
kepastian hukum.
Cabut

- Kementerian
Keuangan.

- Kementerian
Keuangan.

- Kementerian
Keuangan.

Instansi terkait

Pengaturan

Pasal 20 ayat (2)

Pasal 21

No.

11.

12.
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Pasal 21 mengatur terkait pengaturan lebih lanjut
tata cara verifikasi dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
Sedangkan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP
jadi ada inkonsistensi antara Pasal 21 ini dengan
ketentuan UU KUP.

Pasal 20 ayat(2) mengatur terkait pembuatan nota
penghitungan, bagian dari kegiatan verifikasi, dimana
verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada
inkonsistensi antara Pasal 20 ayat(1) ini dengan
ketentuan UU KUP.

Analisis
ada inkonsistensi antara Pasal 20 ayat(1) ini dengan
ketentuan UU KUP.

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 21
dicabut demi

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 20
ayat(2) dicabut
demi kepastian
hukum.
Cabut

Rekomendasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 20
ayat(1) dicabut
demi kepastian
hukum.
Cabut

- Kementerian
Keuangan.

- Kementerian
Keuangan.

Instansi terkait

Pengaturan

Pasal 29 ayat(3)

No.

13.
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Pasal 29 ayat (3)
bertentangan dengan
Pasal 25 ayat (1) UU KUP yang mengatur bahwa
Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Selain itu,
ketentuan Pasal 36 ayat(2) UU KUP mengatur bahwa
ketentuan pelaksanaan dari Pasal 36 dimaksud diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan. Berarti tidak diatur dalam produk hukum
berupa Peraturan Pemerintah.
Pasal 29 ayat (3) huruf a yang pada intinya
menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat
mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan
berdasarkan Pasal 13A UU KUP, telah diajukan uji
materiil dan dinyatakan tidak sah serta tidak berlaku
umum dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013.

Analisis

Perlu sinkronisasi
ketentuan Pasal
29 ayat(3) dengan
Pasal 25 ayat(1)
UU KUP sehingga
ada kepastian
hukum.
Perlu diubah
materi muatan
dari bentuk PP
menjadi PMK
sesuai ketentuan
Pasal 36 ayat(2)

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 29
ayat (3) huruf a
dicabut demi
kepastian hukum.

Rekomendasi
kepastian hukum.
Ubah
- Kementerian
Keuangan.

Instansi terkait

Pengaturan

Pasal 30 ayat (2)
huruf c

Pasal 35 ayat (1)
huruf d

Pasal 37

No.

14.

15.

16.
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Pasal 37 mengatur Gugatan.
Akibat pembatalan Pasal 37 sesuai Putusan MA No.
73 P/HUM/2013 tersebut, maka keputusan atau

Pasal 35 ayat (1) huruf d mengatur Kewenangan
Dirjen Pajak untuk membatalkan SKP dari hasil
pemeriksaan/verifikasi yang dilaksanakan tanpa
penyampaian SPHP atau SPHV atau pembahasan
akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil
verifikasi.
Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP
jadi ada inkonsistensi antara Pasal 35 ayat (1) huruf d
ini dengan ketentuan UU KUP.

Pasal 30 ayat (2) huruf c mengatur Permohonan
pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan/verifikasi
yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP atau
SPHV atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau
pembahasan akhir hasil verifikasi yang telah diajukan
keberatan. Sedangkan verifikasi tidak ditemukan
dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 30
ayat (2) huruf c ini dengan ketentuan UU KUP.

Analisis

Perlu sinkronisasi

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 35
ayat(1) huruf d
dicabut demi
kepastian hukum.
Cabut

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 30
ayat(2) huruf c
dicabut demi
kepastian hukum.
Cabut

Rekomendasi
UU KUP.
Cabut

- Kementerian
Keuangan.

- Kementerian
Keuangan.

- Kementerian
Keuangan.

Instansi terkait

No.

Pengaturan
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Analisis
ketetapan di bawah ini tidak dapat diajukan gugatan
ke Pengadilan Pajak:
Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah
sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
Surat Keputusan Pembetulan;
Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah
sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak.
Terkait Penghitungan Jangka Waktu Penyelesaian
Keberatan atas Pelaksanaan Putusan Gugatan
Menteri Keuangan telah menyisipkan ayat (4a) dalam
Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan nomor
202/PMK.03/2015 sebagai perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
yang pada intinya dalam hal Wajib Pajak mengajukan
gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Dirjen
Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak
tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (4) UU KUP, jangka waktu 12

Rekomendasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 37
dicabut demi
kepastian hukum.

Instansi terkait

Pasal 38 ayat (2)

Pasal 41 ayat (2)

18.

Pengaturan

17.

No.
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Pasal 41 ayat(2) mengatur jangka waktu
penyelesaikan keberatan oleh Dirjen Pajak apabila
badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib
Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang
menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak
dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang. Adanya
ketidakpastian
hukum
dalam
penyelesaian
permohonan keberatan pajak telah memberi

Analisis
bulan penyelesaian keberatan tertangguh, terhitung
sejak tanggal dikirim surat dari Dirjen Pajak yang
diajukan gugatan tersebut sampai dengan putusan
gugatan pengadilan pajak yang diterima oleh Dirjen
Pajak.
Pasal 38 ayat(2) dan ayat(3) mengatur Gugatan hasil
verifikasi.
Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP
jadi ada inkonsistensi antara Pasal 38 ayat (2) dan
ayat(3) ini dengan ketentuan UU KUP.

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 41
ayat(2) dicabut
demi kepastian

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 38
ayat(2) dan
ayat(3) dicabut
demi kepastian
hukum.
Cabut

Cabut

Rekomendasi

- Kementerian
Keuangan.

- Kementerian
Keuangan.

Instansi terkait

Pasal 41 ayat(3)

Pasal 43 ayat(6)
huruf c

20.

Pengaturan

19.

No.
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Analisis
kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menerbitkan
kembali putusan keberatan yang oleh pengadilan
pajak sudah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan
dengan batas waktu 12 bulan sejak putusan
pengadilan terkait. Hal ini seolah-olah Wajib Pajak
seperti melakukan kembali proses pengajuan
keberatan yang baru. Hal ini dirasakan Wajib Pajak
menghabiskan tenaga dan biaya.
Pasal 41 ayat(3) mengatur jangka waktu penyelesaian
permohonan keberatan.
Adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian
permohonan keberatan pajak karena PP No 74 tahun
2011 telah memberi kewenangan kepada Dirjen
Pajak untuk menerbitkan kembali putusan keberatan
yang oleh pengadilan pajak sudah dinyatakan cacat
hukum dan dibatalkan dengan batas waktu 12 bulan
sejak putusan pengadilan terkait . Hal ini seolah-olah
Wajib Pajak seperti melakukan kembali proses
pengajuan keberatan yang baru. Hal ini dirasakan
Wajib Pajak menghabiskan tenaga dan biaya.
Pasal 43 ayat(6) huruf c mengatur pemberian
imbalan bunga apabila putusan banding diajukan
Peninjauan Kembali.
Hak Wajib Pajak/Pengusaha untuk memperoleh
imbalan
bunga
apabila
putusan
banding
Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73

Cabut

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 41
ayat(3) dicabut
demi hukum.

Cabut

Rekomendasi
hukum.

- Kementerian
Keuangan.

- Kementerian
Keuangan.

Instansi terkait

Pasal 48 ayat (3)

Pasal 48 ayat (4)

22.

Pengaturan

21.

No.
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Pasal 48 ayat(4) mengatur Batas akhir pelunasan SKP
apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak
yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir
hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil
verifikasi bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak
di daerah tertentu.
Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP
jadi ada inkonsistensi antara Pasal 48 ayat(4) ini
dengan ketentuan UU KUP.

Analisis
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak oleh PP
No 74 tahun 2011 ditunda apabila Dirjen Pajak
menggunakan
haknya
untuk
mengajukan
permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah
Agung.
Pasal 48 ayat(3) mengatur Batas akhir pelunasan SKP
apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak
yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir
hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil
verifikasi.
Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP
jadi ada inkonsistensi antara Pasal 48 ayat(3) ini
dengan ketentuan UU KUP.

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 48
ayat(4) dicabut
demi kepastian
hukum.

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 48
ayat(3) dicabut
demi kepastian
hukum.
Cabut

Rekomendasi
P/HUM/2013
sehingga Pasal 43
ayat(6) huruf c
dicabut demi
hukum.
Cabut

- Kementerian
Keuangan.

- Kementerian
Keuangan.

Instansi terkait

Pengaturan
Pasal 48 ayat (7)

Pasal 48 ayat (8)

Pasal 48 ayat (9)

No.
23.

24.

25.
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Pasal 48 ayat(9) mengatur jangka waktu
penyampaian surat teguran terkait verifikasi.
Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP
jadi ada inkonsistensi antara Pasal 48 ayat(9) ini
dengan ketentuan UU KUP.

Pasal 48 ayat(8) mengatur jangka waktu
penyampaian surat teguran terkait verifikasi.
Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP
jadi ada inkonsistensi antara Pasal 48 ayat(8) ini
dengan ketentuan UU KUP.

Analisis
Pasal 48 ayat(7) mengatur jangka waktu
penyampaian surat teguran terkait verifikasi.
Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP
jadi ada inkonsistensi antara Pasal 48 ayat(7) ini
dengan ketentuan UU KUP.

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 48
ayat(8) dicabut
demi kepastian
hukum.
Cabut

Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 48
ayat(7) dicabut
demi kepastian
hukum.
Cabut

Rekomendasi
Cabut

- Kementerian
Keuangan.

- Kementerian
Keuangan.

Instansi terkait
- Kementerian
Keuangan.

Pasal 48 ayat
(10)

Pengaturan

Pasal 48 ayat(10) mengatur Penanguhan penagihan
pajak terkait verifikasi. Pengaturan verifikasi tidak
ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi
antara Pasal 48 ayat(10) ini dengan ketentuan UU
KUP.

Analisis

Rekomendasi
P/HUM/2013
sehingga Pasal 48
ayat(9) dicabut
demi kepastian
hukum.
Cabut
Perlu sinkronisasi
dengan Putusan
MA No. 73
P/HUM/2013
sehingga Pasal 48
ayat(10) dicabut
demi kepastian
hukum.
- Kementerian
Keuangan.

Instansi terkait
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
No.
Pengaturan
Analisis
Rekomendasi
Instansi terkait
1.
Pasal 11
- Ijin usaha tenaga listrik diberikan dalam jangka Ubah penjelasan Kementerian
waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang.
pasalnya,
yang ESDM
- Dalam penjelasan pasal tidak disebutkan berapa menjelaskan
lama jangka waktu dapat diperpanjang, shingga bahwa
Pasal ini tidak memberikan kepastian dan kejelasan perpanjangan ijin
usaha
rumusan

26.

No.

Pengaturan

Pasal 18

No.

3.
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Makna pasal ini sangat luas dan berpotensi menjadi
pasal “karet”, karena tergantung persepsi masingmasing pihak, di Penjelasan juga tidak dijelaskan lebih
lanjut.

Analisis

Rekomendasi
pembangkitan
harus disesuaikan
dengan kekuatan
mesin
pembangkitannya
, dengan kategorikategori tertentu
yang jelas dan
tegas,
untuk
menghindari
ketidakpastian.
Ubah penjelasan
pasalnya, dengan
mencantumkan
peraturan
perundangundangan mana
yang
harus
dirujuk.
Kementerian
ESDM

Instansi terkait
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
No.
Ketenttuan
Analisis
1. Nama PP
Dari total 75 pasal dalam PP No 27 Tahun 2012,
hanya 11 pasal mengatur tentang izin lingkungan.
Sedangkan dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin
lingkungan telah diatur dalam enam Pasal Posisi UU
No 32 Tahun 2009 sendiri adalah induk dari PP No 27
Tahun 2012.
Maka lebih tepat bahwa PP ini diberi nama PP
tentang Amdal.
2. Pasal 1
Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebaiknya diuraikan mengenai batas pengertiannya
atau definisinya dalam Bab Ketentuan umum. Hal ini
diperlukan mengingat jenis izin ini sangat krusial, jika
merujuk pada penjelasan Pasal 48 ayat (2), yaitu di
antaranya terkait dengan izin pembuangan limbah
cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi
tanah, izin penyimpanan sementara limbah
berbahaya dan beracun dll.
3. Pasal 33 (2)
Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebaiknya diintegrasikan dengan izin lingkungan,
sebagaimana diamanatkan Pasal 123 UU No. 32
Tahun 2009 tentang PPLH, yang mengatur bahwa
segala izin di bidang PLH yang telah dikeluarkan wajib
diintegrasikan ke dalam izin lingkungan, paling lambat
Kementerian
LHK,
Kementerian
ATR/BPN

Kementerian
LHK

Diubah
dengan mewajibkan izin
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup
untuk

Instansi Terkait
Kementerian
LHK

Ditambahkan
definisi
atau
batasan
pengertian
mengenai
izin
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup.

Rekomendasi
Diubah
penamaannya

4.

No.

Pasal 3, Pasal 50

Ketenttuan
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Analisis
1 tahun sejak UU PPLH ditetapkan. Hal ini diperlukan
mengingat jenis izin ini sangat krusial, jika merujuk
pada penjelasan Pasal 48 ayat (2), yaitu di antaranya
terkait dengan izin pembuangan limbah cair, izin
pemanfaatan air limbah untuk aplikasi tanah, izin
penyimpanan sementara limbah berbahaya dan
beracun dll.
Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi asas Asas
Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan dan Asas
Ketertiban Dan Kepastian Hukum
Disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan
yang berdampak penting thd lingkunan wajib
memiliki amdal atau UKL-UPL. Namuan pada pasalpasal selanjutnya lebih focus pada bagaiman tata
cara menyusun Amdal dan UKL/UPL, namuan tidak
ada
ketentuan
yang
mengatur
mengenai
kemungkinan
pencabutan/pembatalan
Izin
Lingkunan dengan alasan-alasan tertentu yang terkait
dengan perlindungan Lingkkungan Hidup.
Pasal ini tidak sesuai dengan asas Keseimbangan,
Keserasian, Dan Keselarasan dan Asas Ketertiban Dan
Kepastian Hukum
Maka untuk memenuhi asas ketertiban dan kepastian
hukum, sebaiknya diatur secara jelas kapan, bilamana
dan bagaimana dilakukannya
Perlu
ditambahkan
ketentuan pasal
yang
mengatur
mengenai
kemungkinan
dibatalkannya/dic
abutnya
Izin
Lingkungan

Rekomendasi
diintegrasikan
dengan
Izin
Lingkungan

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

7.

6.

5.

No.
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Analisis
pembatalan/pencabutan izin Lingkungan dan
prosedurnya.
Pasal 53 ayat (1) Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan
huruf c
fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perund
dang--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.
Pasal 69 ayat (1) .... dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Daerahssesuai
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.
Pasal 69 ayat (2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan
UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai
Amdal dan tim teknis dibebankan kepada
Pemrakarsassesuai dengan ketentuan peraturan
perundang--undangan.

Ketenttuan

Diubah,
menyempurnakan
dengan
menyebutkan
PUU yang dirujuk.

Diubah,
menyempurnakan
dengan
menyebutkan
PUU yang dirujuk.

Diubah,
menyempurnakan
dengan
menyebutkan
PUU yang dirujuk.

Rekomendasi

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

-

Ketenttuan

Analisis
Rekomendasi
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.
Ketiadaan ketentuan pasal yang memungkinkan Ubah
pencabutan/pembatalan Izin Lingkunan krn kondisikondisi tertentu yang berkaitan dengan perlindungan
LH, berdampak terjadinya penyusunan Amdal secara
formalitas dipakai untuk melegitimasi dalam
memudahkan proses perizinan, khususnya izin
tambang. Kemungkinan Amdal hanya sebagai
formalitas, misalnya dengan indikator bahwa Amdal
tidak disusun dengan kajian mendalam dan objektif.
Perlu ditambahkan ketentuan pasal yang
mengatur mengenai kemungkinan
dibatalkannya/dicabutnya Izin Lingkungan
Perlu ditegaskan dalam ketentuan pasal bahwa
Amdal adalah dokuman public, yang dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat.

-

-

Kementerian
LHK

Instansi Terkait
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Tekait
1.
Seluruh
Peraturan Pemerintah ini terbit berdasarkan amanat Ubah ketentuan1. Kementeria

8.

No.

ketentuan
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Ketiadaan aturan mengenai hal ini membuka ruang

Ketentuan PP ini perlu diuraikan lebih jauh sehingga
lebih menggambarkan pedoman bagi Perseroan
untuk mengimplementasikannya misalnya siapa yang
memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan
CSR di pusat dan di daerah, bidang-bidang apa yang
dapat dijadikan objek tanggungjawab sosial dan
lingkungan Perseroan, berapa presentase anggaran
yang dapat dialokasikan, dsb.

Peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana
mestinya memuat norma-norma yang lebih teknis
yang bertujuan agar norma pada Undang-Undang
dapat menjadi operasional. Tetapi, substansi PP
Nomor 47 Tahun 2012 ini justru bersifat sangat
umum dan justru tidak terlalu banyak berbeda dari
norma umum yang sudah diatur di dalam UndangUndang induknya. Dengan kata lain, substansi yang
diatur dalam PP ini belum mencerminkan kesesuaian
dengan materi muatan yang seharusnya ada di dalam
suatu PP.

Pasal 74 ayat (4) UU PT yang berbunyi, “Ketentuan
lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

(Catatan:
Pada
tahun
2011,
Deputi
Bidang
Komunikasi
Lingkungan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kementerian
Lingkungan Hidup
telah
menerbitkan
Buku
Petunjuk
Pelaksanaan CSR
di
Bidang
Lingkungan)

ketentuan agar
menjadi
lebih
teknis
dan
operasional.
2.

n LHK
Kementeria
n
Hukum
dan HAM
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1.
Pasal 3 ayat (1)
Pasal 3 ayat (1) PP No. 62 Tahun 2012 dinilai
Ubah
berpotensi disharmoni dengan Pasal 16 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan.
Pasal 3 ayat (1) PP No. 62 Tahun 2012 menyebutkan
bahwa: “Usaha jasa penunjang tenaga listrik
dilaksanakan oleh badan usaha, yang meliputi badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan
usaha swasta, dan koperasi yang berbadan hukum
Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa
penunjang tenaga listrik sesuai dengan Klasifikasi,
Kualifikasi, dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang
tenaga listrik. Sedangkan Pasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 menyebutkan bahwa
"Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan
usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi,

bagi peraturan-peraturan di tingkat yang lebih
rendah seperti Perda dan Permen untuk mengatur
secara bebas hal-hal ini sehingga justru menimbulkan
potensi tumpang tindih, biaya tinggi dan
ketidakpastian hukum.

Instansi terkait
Kementerian
ESDM

Ketentuan

Pasal 11 ayat (1)

No.

2.
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Analisis
klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam UU No. 30 Tahun 2009 tidak menyebutkan
harus berbadan hukum Indonesia, namun dalam PP
No. 62 Tahun 2012 mengatur harus berbadan hukum
Indonesia, sehingga menghambat badan usaha yang
tidak berbadan hukum (ex: CV) untuk berusaha di
bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
Rekomendasi yang ditawarkan yakni: Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah 62 Tahun 2012 tentang Usaha
Jasa Penunjang Tenaga Listrik direkomendasikan
untuk direvisi, yakni diharmoniskan dengan
ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999,
yakni menghapus frasa “berbadan hukum”.
Klasifikasi usaha jasa penunjang sub bidang penelitian
dan
pengembangan,
laboratorium
pengujan
peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik dan
sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik,
memiliki rujukan yang berbeda. Sebaiknya disebutkan
dalam penjelasan PUU yang harus dirujuk oleh
ketentuan Pasal 11 ayat (1) ini.
Rekomendasi yang ditawarkan yakni penambahan
pada penjelasan pasalnya, dengan mencantumkan
rujukan
ketentuan
peraturan
perundangundangannya, agar jelas.
Ubah pada
penjelasannya

Rekomendasi

Kementerian
ESDM

Instansi terkait

Ketentuan
Pasal 17

Pasal 18, Pasal
20, Pasal 21,
Pasal 23, Pasal
24

No.
3.

4.
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Analisis
Pada Pasal 6 ayat (5) disebutkan bahwa klasifikasi
usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi
pemanfaatan tenaga listrik terdiri dari tegangan
tinggi, tgangan menengah dan tegangan rendah.
Artinya jika pasal 17 ayat (3) memberikan
pengecualian bagai pemberian izin usaha dari
bupati/walikota maka, untuk klasifikasi izin usaha jasa
pemeriksaan dan pengujian instalasi tegangan
menengah dan tinggi masih berada dalam
kewenangan bupato/walikota.
Merujuk pada Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 ttg
Pemda mengenai urusan konkuren pemerintahan,
sub urusan ketenagalisrikan tidak lagi menjadi urusan
kabupaten/kota,
akan
tetapi
diberikan
kewenanganannya kepada Gubernur.
Merujuk pada Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 ttg
Pemda mengenai urusan konkuren pemerintahan,
sub urusan ketenagalisrikan tidak lagi menjadi urusan
kabupaten/kota,
akan
tetapi
diberikan
kewenanganannya kepada Gubernur.
Ubah

Rekomendasi
Ubah

Kementerian
ESDM

Instansi terkait
Kementerian
ESDM

1

Pasal 8
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Demi menghindari duplikasi data fakir miskin
sebagaimana telah dilakukan Kementerian Sosial,
sebaiknya ditambahkan satu ayat yang mengatur
mengenai integrasi data fakir miskin dari berbagai

Ketentuan Pasal 8 PP Nomor 101 Tahun 2012
mengatur, BPJS sebagai pihak yang wajib
memberikan nomor identitas tunggal. Namun, terkait
penomoran identitas tunggal khususnya fakir miskin
sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun
2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam
undang-undang tersebut, Menteri Sosial diminta
untuk memiliki data terpadu fakir miskin dengan
menerbitkan kartu identitas. (Pasal 10 ayat (5) UU
Nomor 13/2011)

Permasalahan/Analisa:
Nomor identitas menjadi kunci dari kesuksesan
pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Nomor
identitas tunggal akan sangat memudahkan
pendataan secara administrasi terhadap fakir miskin
dan orang tidak mampu.

Diubah,
Dengan tambahan
ketentuan:
(2)
BPJS
kesehatan dapat
berkoordiinasi
dengan
kementerian/lemb
aga
yang
menyelenggaraka
n
urusan
pemerintahan di
bidang
soslal
dalam
hal
integrasi
data
fakir miskin dan
orang
tidak
mampu.
(3) koordinasi dan
integrasi
data
sebagaimana ayat
(2),
dapat
-

-

-

Kementerian
Kesehatan
Kementerian
Sosial
Badan
Penyelenggar
a Jaminan
Sosial

29. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2015 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait

2

No.

Pasal 11

Ketentuan
dilakukan secara
business
to
business (B to B)
antara
BPJS
kesehatan dengan
kementerian/lemb
aga
yang
diberikan
wewenang
melalui peraturan
perundangundangan.
Diubah,
Perlu
diperluas
kriteria
fakir
miskin dan orang
tidak mampu.

kementerian/lembaga menganani fakir miskin dan
orang tidak mampu yang ditunjuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
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Tujuh kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu
dirasa kurang begitu mengakomodir golongan lain
yang memenuhi kriteria sebagai fakir miskin dan
orang tidak mampu, sehingga masih perlu diperluas
seperti dengan memasukan:
- gelandangan;
- pengemis;
- perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
- perempuan rawan sosial ekonomi;
- korban tindak kekerasan;
- pekerja migran bermasalah sosial;
- penderita Thalassaemia Mayor; dan/atau

Rekomendasi

Analisis

-

-

Kementerian
Kesehatan
Badan
Penyelenggar
a Jaminan
Sosial

Instansi Terkait

Ketentuan

Khusus penderita “Thalassaemia Mayor”, dapat
dibuktikan dengan kartu penderita Thalassaemia
yang diterbitkan oleh Yayasan Thalassaemia
Indonesia dan bagi penderita baru dengan
menunjukkan surat keterangan dari Ketua Yayasan
Thalassaemia Indonesia cabang, direktur rumah sakit,
dan/atau kepala Puskesmas dengan keterangan
bahwa yang bersangkutan menderita Thalassaemia
Mayor.
Selanjutnya, khusus penderita Kejadian Ikutan Paska
Imunisasi (KIPI), dapat memperoleh pelayanan
kesehatan dengan menunjukkan kartu identitas
seperti KTP, kartu keluarga dan lain-lain.

penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).”

Analisis

Rekomendasi

Instansi Terkait
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1. Pasal 25 ayat (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Sebaiknya dalam
Kementerian
yang melakukan pemanfaatan Ekosistem penjelasan juga
LHK, Badan
Gambut dengan fungsi budidaya yang wajib dirujuk ketentuan
Restorasi
memiliki analisis mengenai dampak lingkungan PUU yang
Gambut

No.

Pasal 35 ayat (2)

Pasal 9 (4)

3.

Ketentuan

2.

No.
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Analisis
hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup
dan upaya pemantauan lingkungan hidup wajib
memperoleh izin lingkungan dari Menteri,
gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.
(2) Persyaratan dan tata cara permohonan izin
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
Perundang--Undangan
Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
(1) Pelestarian fungsi Ekosistem Gambut sebagai
pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan melalui
upaya: a. mitigasi perubahan iklim; dan b. adaptasi
perubahan iklim.
(2) Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan peraturan peerundang--undangan
Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
PP 71/2014 Jo. 57/2016 Dinyatakan bahwa Perluasan
fungsi lindung gambut di luar 30% dari seluruh
Ubah

-

Sebaiknya dalam penjelasan juga
dirujuk ketentuan
PUU
yang
dimaksud.

Rekomendasi
dimaksud.

Kementerian
LHK, Badan

Kementerian
LHK, Badan
Restorasi
Gambut

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
kesatuan hidrologis gambut, antara lain gambut
dengan ketebalan 3m atau lebih. Kriteria 3 m telah
diatur dalam PP 26/2008 tentang RTRWN yang
menyatakan bahwa kawasan gambut dengan
ketebalan gambut 3m atau lebih sebagai kawasan
lindung nasional

Rekomendasi

Instansi Terkait
Restorasi
Gambut
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31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Tekait
1.
Seluruh
1) Susunan organisasi pengelola BUMDES tidak Ubah.
Kementerian
ketentuan
ditentukan
secara
definitif
sehingga PP Desa perlu Desa,
dengan Pembangunan
menimbulkan potensi adanya penambahan posisi diubah
baru yang tumpang tindah dalam tugas maupun memuat
Daerah Tertinggal,
kewenangan. 1.
Perlu
diatur
secara ketentuandan Transmigrasi
definitif organisasi pengelola BUMDES berikut ketentuan yang
kewenangan dan tanggung jawab dari masing- semula ada dalam
masing organisasi pengelola tersebut.
Permendes
2) Tidak adanya pembatasan wewenang bagi 4/2015.
pengurus operasional. 1.
Perlu dirumuskan
kembali pengaturan mengenai pihak yang
bertanggungjawab terhadap kerugian BUMDES.
3) Kerugian BUMDES menjadi beban pengurus
operasional yang dalam pelaksanaan tugasnya
tidak dapat bertindak bebas. Di sisi lain, tidak

No.
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
No.
Pengaturan
Analisis
Rekomendasi
Instansi terkait
1.
Pasal 191
Ketentuan Pasal 191 tersebut belum bisa dijalankan
Ubah
Kementerian
secara efektif. Hal ini dikarenakan bahwa Uji
Lingkungan Hidup
karakteristik dilakukan untuk membuktikan bahwa
dan Kehutanan,
limbah tersebut clear unsur B3 nya. Karena jika masih
Kementerian
terkandung unsur B3 nya akan berdampak kepada
Pertanian,
lingkungan sekitar dan masyarakat.
Kementerian
Ketentuan Pasal 191 bukan pengecualian tetapi uji
Perkebunan,
karakteristik limbah B3, yang lebih banyak mengatur
Kementerian
mengenai uji karakteristik yang harus ditempuh.
Perindustrian,
Sampai saat ini belum ada yang lolos uji karakteristik
tersebut
Selama ini pengolahan limbah B3 melalui pihak
ketiga, yaitu bekerjasama dengan pihak swasta.
Karena terbatas di perizinannya, maka tidak banyak
pihak yang bisa mengolah limbah B3.

diatur mengenai tanggung jawab organ organisasi
BUMDES lain dalam hal terjadi kerugian yang
dialami BUMDES.
4) Beberapa ketentuan yang seharusnya diatur
dalam level peraturan pemerintah dituangkan
dalam peraturan pelaksana.
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33. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 4
pendaftaran obyek jaminan fidusia diberi limit menambahkan
Kementerian
maksimum, sebaiknya disertai dengan adanya sanksi pengaturan
Hukum dan HAM
agar menjamin kepastian hukum dan tidak mengenai
c.q.
Sub
berpotensi menimbulkan konflik
pendaftaran
Direktorat
jaminan
fidusia Jaminan Fidusia
Dengan ditetapkannya jangka waktu pendaftaran yang melebihi 30 Direktorat
paling lama 30 hari bagaimana jika pendaftaran hari sejak tanggal Perdata
Jaminan Fidusia melampaui waktu yang ditetapkan akta
dan Direktorat
dikarenakan berbagai hal. Jika jangka waktu penambahan
Jenderal
terlampaui bagaimana solusi nya juga tidak sanksi hukum jika Admnistrasi
dicantumkan. Apakah jika melewati jangka waktu melewati waktu Hukum Umum.
selama 30 hari tersebut dan belum didaftarkan pendaftaran yang
apakah jaminan fidusia nya tidak berlaku.
ditetapkan
Hal ini belum dicantumkan secara detail dalam Pasal
ini.
Rumusan ini barangkali merujuk pada UU PT
khususnya terkait dengan tatacara pemberitahuan
dan/atau permohonan persetujuan kepada Menteri
dalam waktu 30 hari setelah pembuatan akta. UU
juga tidak mengatur mengenai konsekuensi dalam hal
melebihi 30 hari, namun dalam praktik notaris akan
membuat akta penegasan.
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34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
No.
Ketentuan
Analisis
Rekom
mendasi
1
Pasal:
Terdapat frasa “dapat” sebaiknya dihapus karena bisa Diubah,
menimbulkan perbedaan pendapat. Bisa diganti karena
Pasal 1 angka
bisa
dengan frasa “wajib”.
14, Pasal 6 ayat
menimbulkan
(5),
perbedaan
Pasal 7 ayat (9),
pendapat
Pasal 8 ayat (1),
Pasal 9 ayat (7),
Pasal 11 ayat
(3),
Pasal 16 ayat
(2),
Pasal 17 ayat
(2),
Pasal 24 ayat
(3),
Pasal 28,
Pasal 30,
Pasal 32 ayat
(2),
Pasal 38,
Pasal 46 ayat
(3),
Instansi Terkait
Kementerian
Perindustrian
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35. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja Dan Jaminan Kematian
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1. Pasal 2
terdapat hak jaminan kecelakaan kerja dan jaminan diubah
- Kementerian
kematian berbeda antara peserta yang diatur dalam
Ketenagakerjaa
PP 44 Tahun 2015 oleh BPJS Ketenagakerjaan dan PP
n
70 Tahun 2015 PT TASPEN ((Persero).
- Badan
PP No 70 dikeluarkan sbg pelaksanaan Uu NO 5
Penyelenggara
Thaun 2015 tentang ASN. PT Taspen bukan
Jaminan sosial
merupakan badan penyelenggara jaminan sosial
- PT Taspen
sebgaimana diamantkan oleh UU No 24 Tahun 2011.
UU No 40 Thaun 2004 mengatur bahwa badan
penyelenggara jaminan sosial dibentuk dengan UU.
mengimngat PT Taspen Persero dibentuk dengan
peraturan pemerintah maka PT Taspen Persero tdk
dpt menyelenggarakan program JKK dan JKM.
Penyelenggaran JKK dan JKM berdasrkan PP No 70
harus dikemblaikan ke UU No 40 Tahun 2004 jo UU
No 24 Tahun 2011. Perlu ada perubahan pada PP No
70 Tahun 2015
2. Pasal 26
Pasal 96 UU No 13 Tahun 2003 tentang
diubah
- Kementerian
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Tuntutan
Ketenagakerjaa
pembayaran upah pekerja/buruh dan segala
n
pembayaran yang timbul dari hubungan kerja
menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”
Pasal 96 tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai

Ketentuan

Analisis
kekeuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah
Konsntitusi No.100.., berdasarkan putusan MK
tersebut jaminan kecelakaan adalah hak yang timbul
dalam hubungan kerja.
Pengaturan kaduluarsa adalah untuk kepastian
hukum bagi badan penyelenggara. DEmikiam juga
untuk pemberi kerja untuk patuh melaksanakan
kewajibannya yaitu melaorkan kecelakaan kerja 2x24
jam kepada BPJS, sehingga terjaminnya perlindungan
pekerja.
Pasal 26 PP No 44 Tahun 2015 mengatur hal yang
sama dengan ketentuan Pasal 96 UU Ketengakerjaan,
sehingga perlu disesuaikan dengan putusan
Mahkamah Konstitusi.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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36. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomend
dasi
Instansi Terkait
1. Pasal 26
Dalam PP NO 46 tahun 2015 Manfaat JHT dpt Diubah
- Kementerian
diberikan setelah peserta usia 56 tahun. ketentuan ini Dikembalikan
Ketenagakerjaa
tidak diterima oleh Setikat Pekerja khususnya bagi pengaturannya
n
pekerja yang di PHK. SP menginginkan bahwa JHT sebagaimana
dapat dicairkan apabila pekerja berhenti bekerja pada Pasal 26 PP
(PHK) meskipun usianya kurang dari 56 tahun. No 46 Tahun 2015

No.

Ketentuan

Analisis
keinginan pekerja ini di terima oleh pemerintah maka
keluarlah PP No 60 tahun 2015
Pasal 26 Ayat (1) Huruf a PP No 60 Tahun 2015
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
“mencapai usia pensiun” termasuk Peserta yang
berhenti bekerja. Pengaturan lebih lanjut diatur
dalam Permenaker No 19 tahun 2015 Tentang tata
Cara persyaratan dan Pembayaran Manfaat Jaminan
Hari Tua bahwa jaminan pensiun berhenti bekerja
dapat dicairkan dengan masa tunggu 1 bulan (Pasal 3
dan Pasal 5 Permenaker No 19 tahun 2015)
PP No 60 Tahun 2015 jo Permen No 19 Thaun 2015
bertentangan dengan filosofi program jaminan hari
tua. Jaminan Hari Tua dimaksudkan adanya sejumlah
dana yang dapat dinikmati oleh pekerja setelah hari
tuanya, dengan demikian JHT merupakan program
jangka panjang.

Rekomend
dasi

Instansi Terkait
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37. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum
Berumur 12 (dua belas) Tahun
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Pasal 13 ayat (2) Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Perlu
adanya Kementerian
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi penambahan
Hukum dan HAM
dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua jumlah SDM pada

No.
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38. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
No.
Ketentuan
Analisis
1. Pasal 44 ayat
Inkonsistensi dan tumpang tindih pengaturan dalam
(2) jo. 45 ayat
penentuan
Upah
minimum
provinsi
dan
(2) dan 47 ayat
kabupaten/kota
(1)
Penetapan Upah Minimum dikaitkan dengan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan
ekonomi dan inflasi merupakan variabel makro, yang
tidak tepat digunakan sebagai indikator kenaikan
upah minimum karena tidak mencerminkan
kemampuan daya beli buruh, sehingga tidak relevan

belas) Tahun menyebutkan dalam jangka waktu
paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan
dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan
hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial
Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.
Pengaturan tersebut sangat menyulitkan karena di
beberapa wilayah BAPAS memiliki keterbatasan SDM
serta jangkau wilayah yang luas dalam melakukan
penyusunan litmas, hal ini juga dipersulit karena
keterbatasan anggaran untuk penyusunan litmas
yang minim serta waktu penyusunan yang singkat
yakni hanya 3 x 24 jam.

Rekomendasi
Diubah,
Perlu sinkronisasi
dan harmonisasi
dengan Pasal 88,
Pasal 89 UU No 13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan

BAPAS
serta
anggaran
yang
memadai dalam
penyusunan
litmas

Instansi Terkait
- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

Ketentuan

Analisis
dijadikan indikator penghitungan upah.Terdapat
tumpang tindih aturan mengenai penentuan upah
minimum. Pendapatan Domestik Bruto dan inflasi
sifatnya nasional, sedangkan kebutuhan hidup
sifatnya regional.
Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tidak konsisten,
sebab disatu sisi berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak
yang terdiri dari beberapa komponen (Pasal 43
Peraturan Pemerintah No. 78/2015. Di sisi lain sudah
ditentukan secara baku penentuan upah minimum
berdasarkan formula Pendapatan Domestik Bruto
dan inflasi

Rekomendasi

Instansi Terkait
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39. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang
Berkedudukan Di Indonesia
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 4 – Pasal 5 Pasal 4 dan Pasal 5 PP No.103 Tahun 2015 dan Cabut
1. Kementerian
Permen ATR No. 29 Tahun 2016 menyebutkan bahwa
ATR/BPN
oranga asing diberikan Hak Pakai untuk rumah tinggal
2. Kemneterian
pembelian baru dan Hak Milik atas satuan rumah
PPN/Bappenas
susun di atas hak pakai untuk satuan rumah susun
pembelian unit baru”. Pada praktiknya Satuan Rumah
Susun adalah Hak Milik di atas Hak Guna Bangunan,
sehingga belum dipandang efektif pelaksanaannya

No.

2.

No.

Pasal 6

Ketentuan
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Analisis
dan Sertipikat Hak Pakai dipandang kurang memiliki
nilai ekonomis
Untuk menghindari ketidakpastian maka perlu
mencabut PP 103 tahun 2015 dan Permen ATR No.
29 Tahun 2016.
Memberikan informasi dan sosialisasi kepada pihak
investor dan pemberi pinjaman (bank) bahwa hak
pakai atas tanah juga memiliki kekuatan yang sama
dengan tanah HGB
Pasal 45 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 disebutkan
bahwa hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling
lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka
waktu paling lama 20 tahun atau diberikan untuk
jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan tertentu. Sedangkan
di dalam Pasal 6 ayat (1-3) PP No. 103 Tahun 2015
tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh
Orang Asing Yang berkdudukan di Indonesia,
disebutkan bahwa rumah tunggal yang diberikan di
atas tanah Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu 30
tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangkwa waktu
20 tahun dan apabila jangka waktu perpanjangan
berakhir, dapat diperharui untuk jangka waktu 30
tahun.
Berdasarkan 2 ketentuan tersebut di atas, terdapat
Ubah

Rekomendasi

1. Kementerian
ATR/BPN
2. Kemneterian
PPN/Bappenas

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
disharmoni pengaturan terkait dengan jangka waktu
hak pakai yang diberikan, yakni jangka waktu hak
pakai yang diberikan untuk kepemilikan hunian orang
asing lebih lama dibandingkan dengan jangka waktu
hak pakai sebagaimana diatur dalam PP No. 40 Tahun
1996.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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40. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1. Pasal 38 huruf a • Perubahan fungsi kawasan hutan konservasi Sebaiknya dalam
Kementerian
dan b
menjadi kawasan hutan lindung dan/atau penjelasan juga
LHK
kawasan hutan produksi dilakukan dengan dirujuk ketentuan
ketentuan
PUU yang
a. tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai dimaksud.
kawasan hutan konservasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang--undangan.
b. Memenuhi kriteria kawasan hutan lindung
atau kawasan hutan produksi 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.

No.

4. Pasal 43

3. Pasal 40

No.
Ketentuan
2. Pasal 39 huruf a
dan b
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Analisis
Perubahan fungsi kawasan hutan lindung
menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau
kawasan hutan produksi dilakukan dengan
ketentuan
a. tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan
hutan lindung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang--undangan.
b. Memenuhi
kriteria
kawasan
hutan
konservasi atau kawasan hutan produksi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang--undangan
Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Perubahan fungsi kawasan hutan produksi
menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau
kawasan hutan lindung wajib memenuhi kriteria
sebagai kawasan hutan konservasi atau kawasan
hutan lindungssesuai dengan ketentuan peraturan
perundang--undangan.
Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan
hutan produksi selain dilakukan karena tidak lagi

•

Sebaiknya dalam
penjelasan juga

Sebaiknya dalam
penjelasan juga
dirujuk ketentuan
PUU
yang
dimaksud.

Rekomendasi
Ubah

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Instansi Terkait
Kementerian
LHK

Ketentuan

6. Pasal 50
Pasal 51

dan

5. Pasal 45 ayat (5)

No.
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Analisis
memenuhi kriteria fungsi kawasan hutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanganhanya dapat dilakukan dalam hal :
a. Untuk memenuhi kebutuhan luas hutan
produksi optimal untuk mendukung
stabilitas ketersediaan bahan baku industri
pengolahan kayu; atau
b. Diperlukan jangka benah fungsi kawasan
hutan
Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Setiap perubahan fungsi kawasan hutan secara
parsial yang memperoleh keputusan perubahan
fungsi kawasan hutan dan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan
pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsi
kawasan hutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang--undangan
Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Ketentuan Peralihan pada BAB VI Pasal 50 dan Pasal
51 PP No. 104 Tahun 2015, bertentangan dengan
prinsip hutan lestari UU No. 41 Tahun 1999, melawan
Cabut

Sebaiknya dalam
penjelasan juga
dirujuk ketentuan
PUU
yang
dimaksud.

Rekomendasi
dirujuk ketentuan
PUU
yang
dimaksud.

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
semangat penegakan hukum UU No. 18 Tahun 2013
tentang P3H, serta bertentangan dengan ketentuan
dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Mengingat
bahwa perusahaan yang beroperasi dalam kawasan
hutan tanpa izin mencapai 829 entitas, dan
diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk
mengambalikan fungsi ekosistem dan penghentian
kejahatan

Rekomendasi
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41. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1.
Seluruh
Besaran modal dasar pada UU Nomor 40 Tahun 2007 Ubah
Pengaturan yang
ketentuan
ditentukan sebesar Rp. 50.000.000,00 yang berarti
diusulkan:
ketentuan dalam PP ini, yang mengatur bahwa besar
Besar minimal
modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan
modal dasar
para pihak, bertentangan dengan ketentuan yang
lebih tinggi.
dapat dibuat
sesuai
Perlu penyelarasan pengaturan dalam UU Nomor 40 kesepakatan
Tahun 2007 maupun PP Nomor 29 Tahun 2016
namun untuk
tentang Perubahan Modal Dasar, agar tidak
kegiatan usaha di
pengaturan mengenai modal dasar minimum PT
bidang tertentu
menjadi selaras, memberikan perlindungan hukum
seperti

No.

Instansi Tekait
Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Terkait

perbankan,
asuransi, dapat
tetap ditentukan
besaran modal
dasar minimum
untuk
perlindungan
masyarakat.
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42. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1.
Ketentuan Pasal Adanya ketentuan terkait pemberian insentif Cabut.
3 ayat (5), Pasal
terhadap Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Ketentuan Pasal 3
3 ayat (6), Pasal
perusahaan umum Daerah atau pemegang saham ayat (5), Pasal 3
3 ayat (7)
pada perusahaan perseroan Daerah yang dipandang ayat (6), Pasal 3
sebagai suatu bentuk ketidakefisienan pengelolaan ayat (7) ini perlu
BUMD;
dihapuskan.
2.
Pasal 16:
Rumusan pasal ini belum memberikan perlindungan Ubah.
“Modal BUMD
kepada daerah atas kemungkinan timbulnya sehingga
bunyi
yang bersumber kewajiban hukum yang bukan merupakan kerugian Pasal 16 yang
dari penyertaan kepada Pemerintah Daerah selaku pemilik atau awalnya berbunyi:
modal Daerah
pemegang saham atas perikatan yang dilakukan oleh Pasal 16:
merupakan
BUMD. Oleh karena itu rumusan Pasal 20 ini “Modal
BUMD
batas
sebaiknya
dapat
melindungi
Daerah
dari yang bersumber
pertanggungjaw kemungkinan tersebut.
dari penyertaan

bagi masyarakat sekaligus mendukung kemudahan
berusaha.

Kementerian
Dalam Negeri

Instansi Tekait
1. Kementerian
Dalam Negeri
2. Kementerian
Dalam Negeri

No.

mengenai
insentif kepala
daerah
mengenai
Pertanggungjaw
aban Daerah
terhadap
Kerugian BUMD

Ketentuan
aban Daerah
atas kerugian
BUMD.
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Terhadap Perum Daerah sebaiknya disesuaikan
dengan contoh pola perumusan klausula pembatasan
tanggung jawab negara dalam perum (Pasal 39 UU
BUMN). Sedangkan terhadap Perseroan Daerah
harus disesuaikan dengan perumusan klausula
pembatasan tanggung jawab pemegang saham pada
Perseroan (Pasal 3 UU PT)

Selain itu rumusan pasal ini hanya cocok untuk Perum
Daerah karena dimiliki 100% oleh Daerah, namun
kurang sesuai dengan Perseroan Daerah yang
kekayaannya sudah terbagi-bagi atas saham.

Analisis

Rekomendasi
modal
Daerah
merupakan batas
pertanggungjawa
ban Daerah atas
kerugian BUMD.
Menjadi:
berbunyi
menjadi:
“Pemerintah
daerah
tidak
bertanggung
jawab
atas
perikatan
yang
dibuat atas nama
BUMD dan tidak
bertanggung
jawab
atas
kerugian BUMD
melebihi
penyertaan modal
Daerah ataupun
saham
yang
dimiliki Daerah”

Instansi Tekait
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43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Konsiderans
- Pasal 25
Ubah
- Kementeian
- Perusahaan penanaman modal yang akan Kesimpulan:
Koordinator
melaksanakan
kegiatan
usaha
wajib Terdapat
Bidang
memperoleh izin sesuai dengan ketentuan PUU permasalahan
Perekonomian
dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali dari
segi - Badan
ditentuan lain dalam UU
Ketepatan Jenis
Koordinasi
- Izin diperoleh melalui pelayanan terpadu satu PUU. Jenis PUU
PenanamanMo
pintu (PTSP)
yang tepat adalah
dal
- Pasal 6
Perpres.
- Kementerian
Dalam Negeri
- Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan
sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan
- Pasal 7
- Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintah oleh Daerah
- Presiden memegang tanggung jawab akhir atas
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan
daerah
- Pasal 32 Ayat (1)
- Pembangunan dan penerapan Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission) dilakukan sesuai pedoman

Ketentuan

Pasal 1 angka 11

No.

2.

-

-

-

-

-

-
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Analisis
yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Nasional
Pasal 39
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua
Satuan Tugas Nasional
menetapkan petunjuk teknis dan pedoman
pelaksanaan percepatan Perizinan Berusaaha
PP 24/2018 tidak menyinggung sama sekali
keberadaan Perpres 91/2017 baik dalam
konsideran menimbang dan mengingat,
padahal terkait OSS justru telah diatur dalam
Perpres 91/2017 dalam Pasal 31-34 dan di
Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 39 sudah jelas
disebutkan untu dibuat Pedoman
Pasal 25 UU PM mengatur soal ijin yang
dilakukan oleh PTSP.
UU 25/2007 Penanaman Modal
Perpres 90/2007 BKPM
Dalam UU PM, diatur pada Bab XII Pasal 27-29
Perpres 90/2007 BKPM adalah mengatur
kelembagaan BKPM
Kesimpulan: Sebenarnya ini lebih tepat pada
penguatan BKPM yang nantinya akan
menjalankan fungsinya sebagai Lembaga OSS.
Namun ada catatan dalam PP ini tidak adanya
masa transisi dalam keberlakuan PP, begitu
Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementeian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Badan
Koordinasi
PenanamanMo
dal

Instansi Terkait

Ketentuan

Pasal 18 ayat (1)

Pasal 88

Pasal 26

No.

3.

4.

5.
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Analisis
diundangkan langsung serta merta berlaku
Mengacu pada lampiran PP 24 Tahun 2018 bahwa
terdapat beberapa perizinan sektor yang
merupakan kewenangan daerah sesuai dengan
amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Namun saat ini di proses
perizinan melalui OSS pemerintah pusat.
Pasal 88 ayat 5 PP 24 Tahun 2018 menyebutkan
bahwa menteri dan pimpinan lembaga menyusun
dan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Dan
Kriteria (NSPK) perizinan berusaha di sektor masingmasing paling lama 15 hari sejak diundangkannya
PP tersebut.
Hingga saat ini belum semua Kementerian/
Lembaga memiliki NSPK untuk semua jenis
perizinan yang menyesuaikan dengan OSS. Hal ini
berdampak pada legalitas perizinan OSS yang telah
terbit tanpa NSPK dari sektor.
- UU 3/1982 Wajib Daftar Perusahaan
- Permendag No 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang
Perubahan Ketiga Atas Permendag No 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP
- Bagaimana dengan UU Wajib Daftar
Perusahaan? Jika dicabut harus dengan produk
Ubah

Perlu segera
diterbitkan NSPK
Perizinan
Berusaha yang
menjadi
kewenangannya

Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementeian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Badan
Koordinasi

Badan Koordinasi
Penanaman Modal

Badan Koordinasi
Penanaman Modal
Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian

Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian

Instansi Terkait

Pasal 44

Pasal 53

Pasal 72

7.

8.

Ketentuan

6.

No.
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Analisis
hukum yang sama yaitu UU
- Apakah Permendag sudah dicabut?
- UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
- UU 1/2014 tentang PengelolaanWilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil
- Saat ini di seluruh wilayah NKRI, yang memiliki
RDTR baru 41 daerah dari 1.838 daerah (2,2%),
selebihnya belum. Jangka waktu 6 bulan sejak
PP berarti paling lambat Desember 2018
seluruh daerah harus memiliki RDTR.
Sementara RDTR menurut UU Penataan Ruang
ditetapkan dengan Perda, artinya harus ada
pembahasan dalam penyusunan Perda
Jangka waktu penyelesaian biasanya lebih lama
Perlu pengawasan
Menganut sistem fiktif positif (menurut UU
Adminstrasi Pemerintahan)
- UU 28/2002 Bangunan Gedung
- Permendagri 32/2010 IMB
- Permen PUPR 05/2016 Pedoman Teknis IMB
- Permen PUPR 25/2007 Laik Fungsi
- Permen 29/2006 Persyaratan Teknis Bangunan
Gedung
- Akan bermasalah ketika Bangunan Gedungnya
Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

Kementeian
Koordinator Bidang
Perekonomian

Kementeian
Koordinator Bidang
Perekonomian

Instansi Terkait
PenanamanMo
dal
- Kementeian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
- Kementerian
Kelautan
&
Perikanan

Pasal

Pasal 105 Ayat
(2)

10.

11.

99

Pasal 89

Ketentuan

9.

No.
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Tidak adanya ketentuan peralihan mengenai jangka
waktu kapan sampai terbentuknya Lembaga OSS
menjadikan adanya ketidakpastian hukum.
Memang dalam Pasal 105 ayat (1) dikatakan bahwa

Analisis
termasuk klasifikasi kompleks, 25 hari agak sulit
terealisasi. Karena ada rapat juga dengan
Badan Pertimbangan Rencana Daerah.
- Dalam pembangunan Gedung, yang
diutamakan apakah perizinannya atau
Keselamatannya. Aspek keselamatan jauh lebih
utama.
- Saran yang diberikan: sebelum mengajukan ke
OSS, pelaku usaha seharusnya sudah
memperiapkan atau bahkan sudah selesai di
syarat teknis terlebih dahulu. Ini untuk
mengantisipasi jangka waktu yang singkat
hanya 25hari.
Apakah sudah dilakukan? Mengingat waktu yang
hanya 15 hari
Proses pencabutan dan mengganti dengan yang
baru butuh waktu
Berpotensi tidak efektif terkait jangka waktu

Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

Kementeian
Koordinator Bidang
Perekonomian
Kementeian
Koordinator Bidang
Perekonomian

Kementeian
Koordinator Bidang
Perekonomian

Instansi Terkait

Ketentuan

Seluruh pasal

No.

12.
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Analisis
dalam hal Lewmbaga OSS belum dapat
melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan
pengelolaan sistem OSS dilaksanakan oleh
Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perekonomian,
namun ini menjadi persoalan sebab tidak
seharusnya Kemenko melakukan pelayanan teknis
Seharusnya ada jangka waktu yang pasti kapan
lembaga OSS ini dibentuk sehingga ada kepastian
hukum
Semangat inovasi dan penyederhadaan perizinan
dalam PP ini sudah baik dan ideal. Namun ternyata
dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak
yang perlu diperbaiki baik dari segi kelembagaan
dan kesiapan infrasutruktur serta SDM nya
terutama di daerah.
- Perlu
memasukan
road map
Implementasi
System OSS ke
dalam RPJMN
dan RKP,
dengan
mendahulukan
kota-kota yang
dinilai paling
siap terlebih
dahulu
(termasuk DKI
dan Surabaya)

Rekomendasi

Kementeian
Koordinator Bidang
Perekonomian

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

Analisis
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Rekomendasi
sehingga
Perencanaan
Implementasi
System OSS
dikota-kota
yang terkait
dalam penilaian
EoDB, dan
selanjutnya
baru disusul
kota-kota
lainnya setelah
memperoleh
benchmarking
dari kota-kota
percontohan
tersebut.
- Alasan kenapa
DKI dan
Surabaya yang
dipilih, ada
beberapa
kriteria, antara
lain:
• DKI dan

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

Analisis
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Rekomendasi
Surabaya
adalah
Daerah yang
sudah siap
secara baik
sarpras,
infrastruktur,
sistem,
teknoligi
maupun
kesiapan
SDMnya
• Sebagai
contoh di
DKI, untuk
membangun
sistem
dibutuhkan
anggaran
sebesar
50Milyar,
sementara
tiap daerah
mempunyai
persoalan

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

Analisis
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Rekomendasi
tersendiri.
• Dari sisi
regulasi,
struktur
daerah di
Indonesia ada
daerah
khusus,
daerah
istimewa,
otsus papua,
DKI
- Memperjelas
Kewenangan
Daerah dalam
System OSS
terkait
Organisasi
Perangkat
Daerah yang
berwenang
dalam perizinan
dan
pengawasan
dan

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

Analisis
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Rekomendasi
Pelaksanaan
Lembaga OSS
- Mitigasi Resiko
Keperdataan
terhadap
produk Izin
lewat system
OSS
- Terkait
pengarsipan
data izin di
System OSS
terhadap bukti
hukum akibat
keperdataan
produk izin
lewat system
OSS.

Instansi Terkait
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Keppres Nomor 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Tekait
1.
Seluruh
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun Cabut dengan
Kementerian
ketentuan
2004, produk hukum negara bersifat regeling dimuat langkah-langkah
Perdagangan
dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 1) Integrasikan
substansi
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (saat
perpres pada
ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).
peraturan
Dalam Undang-Undang tersebut, nomenklatur yang
perundangdigunakan untuk menunjukkan peraturan perundangundangan
yang
undangan adalah “Peraturan” dan bukan,
“Keputusan”.
“Keputusan”
digunakan
untuk
mengatur
menunjukkan beschikking.
mengenai
pendaftaran
Keppres Nomor 53 Tahun 1988 tidak bersifat konkrit,
perusahaan.
final, individual yang merupakan ciri suatu 2) Setelah
beschikking. Sebaliknya, Norma dalam Keppres
substansinya
Nomor 53 Tahun 1988 masih bersifat abstrak-umum
diintegrasikan,
sehingga merupakan bentuk regelling. Dari segi jenis
PP 53 tahun
peraturan perundang-undangan, Keppres ini
1998 dapat
dicabut
seharusnya dimuat dalam bentuk Perpres karena
merupakan sebuah regelling, bukan beschikking, dan
merupakan peraturan pelaksana dari UndangUndang Nomor 3 Tahun 1982.

1.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
No.
Ketentuan
Analissis
1. pasal 1angka 4
Pasal 1 Angka 4 danPasal 3 masih mendefinisikan
unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada tingkat
pemerintah kabupaten/kota, sementara pada UU
23/2014 telah menghapuskan kewenangan
pemerintah kabupaten/kota

3.
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Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian
Kawasan Hutan
No.
Ketentuan
Analisis
1.
• Dasar Hukum Keppres ini sbg tindak lanjut dari perppu No. 1 Tahun
UU
2004 tentang Perubahan UU 41 Tahun 1999 tentang
• Politik
Kehutanan yang. Keppres ini memberikan ijin kepada
hukum UU
12 tambang di 13 lokasi kawasan hutan lindung untuk
melanjutkan kegiatannya sampai masa ijinnya habis.
Namun Pasal ini tidak dikaji ulang dan tidak
membatasi perpanjangan ijin bagi perusahaan
tambang tersebut. Artinya aturan dalam UU 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang
pertambangan di kawasan hutan lindung menjadi
tidak ada artinya. Maka diRekomendasikan agar
Keppres ini ditinjau ulang, jika sudah ada perusahaan
yang sudah habis ijinnya, maka harus dicabut ijinnya.

2.

Rekomendasi
diubah

Rekomendasi
Dicabut agar tidak
ada
lagi
perpanjangan ijin
usaha
pertambangan di
kawasan hutan.

Instansi Terkait
- Kementerian
Ketenagakerjaa
n
- Kementerian
Dalam Negeri

Instansi Terkait
Kementerian
LHK,
Kementerian
ESDM

di Bidang Pertambangan yang Berada di

Bab VI:
Jaringaninforma
sipengawasanke
tenagakerjaan
(pasal 32 - 33

3. Bab V:
Pembinaan
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n (pasal 24, 25,
28 dan 29)

No.
Ketentuan
2. Pasal 3
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Perlu penyesuaian mengenai kewenangan
pemerintahprovinsi dan tidak ada lagi kewenangan
pemerintah kabupaten/kota

Analissis
Perlunya konsistensi mengenai kewenangan
kabuputen/kota mengingat kewenangan
pengawasan ketenakaerjaan telah dihapuskan pad
apemerintah kabupaten/kota menurut UU 23/2014

Rekomendasi
Diubah
termasuk merevisi
Permen
02/MEN/I/2011
tentang
Pembinaan dan
koordinasi
Pelaksanaan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Diubah,
termasuk merevisi
Permen
02/MEN/I/2011
tentang
Pembinaan dan
koordinasi
Pelaksanaan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
- Kementerian
Ketenagakerjaa
n
- Kementerian
Dalam Negeri

Instansi Terkait
- Kementerian
Ketenagakerjaa
n
- Kementerian
Dalam Negeri

4.
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Perlu dicatat bahwa narkotika dan psikotropika,
prekursor psikotropika dan bahan adiktif lainnya
merupakan zat-zat yang berbeda. Pengaturan
mengenai narkotika dan psikotropika saja dilakukan
dengan Undang-Undang yang berbeda. Penambahan

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) bersifat memperluas
ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 yang
hanya memberikan kewenangan kepada BNN untuk
“menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional
mengenai
pencegahan
dan
pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika”. Pada Pasal 2 ayat (2),
kewenangan ini diperluas dengan memberikan
kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan
kebijakan nasional mengenai pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif
lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan
alkohol.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 2 ayat (2)
Bandingkan dengan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan
ketentuan induk Pasal 2 PP ini.
Rekomendasi
Perlu perubahan
Pasal 2 ayat (2)

Instansi Terkait
- Kementerian
Hukum dan
HAM
- Badan
Narkotika
Nasional

5.
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Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
• Nama UU
Menurut Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Perlu
dilakukan Kementerian
Peraturan
Perundang-Undangan kajian
kembali
LHK
• Dasar Hukum Pembentukan
dinyatakan bahwa Perpres berisi materi yang dengan
UU
• Politik
diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan melakukan cost
hukum UU
PP,
atau
materi
untuk
melaksanakan and
benefit
penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan.
analysis terhadap
Perpres ini melaksanakan perintah Pasal 5 ayat (2) PP kebolehan
No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah penambangan
terakhir dengan PP No. 105 Tahun 2015 tentang bawah tanah di
Perubahan Kedua Atas PP No. 24 Tahun 2010 tentang kawasan
hutan
Penggunaan Kawasan Hutan.
lindung.
Catatan:
Dari segi ketepatan materi muatan tidak masalah,

Sekalipun demikian, ada baiknya untuk dilihat
efektivitas imlpementasi ketentuan ini dalam
prakteknya.

kewenangan yang signifikan pada BNN untuk
menangani tak hanya narkotika tetapi juga
psikotropika dan zat adiktif lainnya seharusnya tidak
dilakukan dalam Peraturan Pemerintah tetapi dalam
Undang-Undang karena PP tidak boleh mempeluas
ketentuan dasar yang diberikan Undang-Undang.

Pasal 1

Pasal 4

3

Ketentuan

2

No.

- 644 -

Analisis
namuan
perlu
dipertimbangkan
dari
segi
substansinya, apakah Hutan Lindung untuk pungutan
hasil hutan bukan kayu (Pasal 26 ayat (1) UU
41/1999), juga termasuk penambangan?, mengingat
proses penambangan sangat rentan resiko pasca
penambangannya. Jika dilakukan dengan pola
pertambangan bawah tanah (Pasal 5 ayat (1) PP
24/2010), apakah dimungkinan dilakukan dengan
tidak mengakibatkan: 1. turunnya permukaan tanah;
2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara
permanen; dan 3. terjadinya kerusakan akuiver air
tanah?
Dalam pasal 8 dst terjadi pergantian istilah dari Pasalpasal sebelumnya yaitu Pemohon izin menjadi
Pemegang izin. Dalam pemahamannya, pemohon izin
adalah pihak perorangan yang mengajukan
permohonan izin penggunaan kawasan hutan
lindung, sedangkan pemegang izin adalah pihak yang
telah menerima izin atau permohonan izin yang
diajukannya telah memnuhi seluruh persyaratan &
kewajiban telah diterima oleh Menteri.
Perlu penambahan poin definisi tentang Pemohon
dan Pemegang izin.
Izin penggunaan kawasan hutan dapat diajukan oleh
pimpinan perusahaan badan hukum Indonesia. Badan
Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

4

No.

Pasal 5

Ketentuan

- 645 -

Analisis
Hukum Indonesia yang dimaksud harus diselidiki
apakah benar terdaftar di Indonesia dan apakah
pemilik
BHI
sama
dengan
yang
akan
menggunakan/mengelola kawasan hutan.
Perlu ditambahkan direksional bahwa perlu
dipastikan apakah pihak/badan hukum yang
mengajukan harus sama dengan pihak yang akan
melakukan pengelolaan kawasan hutan. Jika di
kemudian hari ditemukan ketidaksamaan pihak
tersebut dengan proses pembuktian maka wajib
dijatuhkan sanksi (administratif).
Pasal ini memiliki celah untuk melahirkan
penyalahgunaan izin penggunaan kawasan hutan.
Tidak sesuai dengan asas Keseimbangan, keserasian,
dan
keselarasan,
dengan
indikator:
tidak
mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Pasal 5 mengatur tentang teknis permohonan izin
penggunaan kawasan hutan lindung yang diajukan
tertulis oleh Pemohon kepada Menteri dengan
tembusan pejabat berwenang lainnya, salah satunya
menteri yang salah satunya bertanggungjawab di
bidang lingkungan hidup. Sejak Perpres No. 16 Tahun
2015 tentang Kementerian LHK diterbitkan bahwa
perubahan
nomenklatur
terjadi,
sehingga
kementerian di bidang kehutanan dan kementerian di
Ubah

Rekomendasi

-

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Pasal 6 ayat (5)

Pasal 6 ayat (5)
huruf f

Pasal 9 huruf g

6

7

Ketentuan

5

No.
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Analisis
bidang lingkungan hidup menjadi satu dalam
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutananan.
Pasal ini seharusnya membuat kategori siapa pihak
yang dapat mengajukan permohonan izin
penggunaan kawasan hutan lindung, apakah WNI
atau non-WNI. Namun pengaturannya seharusnya
hanya boleh diajukan oleh WNI.
Perlu penambahan poin tentang persyaratan bahwa
yang boleh mengajukan permohonan izin adalah
WNI.
Harus ditentukan berapa lama tenggang waktu yang
diberikan kepada Pemohon setelah mendapatkan
persetujuan prinsip untuk membuat pernyataan
kesanggupan di hadapan notaris. Karena sebuah
pernyataan yang dibuat secara tertulis di hadapan
Notaris tidak berlaku surut apabila terjadi dampak
dari penambangan bawah tanah dalam kawasan
hutan lindung.
Pasal 9 huruf g mengatur tentang pelaporan
pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Menteri
salah satunya bertanggung jawab di bidang
lingkungan hidup. Sejak Perpres No. 16 Tahun 2015
tentang Kementerian LHK diterbitkan bahwa
perubahan
nomenklatur
terjadi,
sehingga
Ubah

Ubah

Ubah

Rekomendasi

-

-

-

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

6.

Pasal 12 ayat (2)

9

Analisis
kementerian di bidang kehutanan dan kementerian di
bidang lingkungan hidup menjadi satu dalam
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutananan.
Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung seharusnya
tidak dapat dialihkan, mengingat identitas atau asalusul
pemohon
harus
jelas.
Bisa
terjadi
penyelewengan
identitas,
misalnya
apabila
pemegang izin pertama adalah WNI, namun dialihkan
kepada pemegang baru yaitu non WNI. Maka akan
terjadi permasalahan hukum di sini.
Keanggotaan Tim Monev salah satunya terdiri dari
Lembaga REDD+ yang saat ini telah dibubarkan. Oleh
karena itu pasal ini perlu diubah dengan menghapus
pencantuman Lembaga REDD+.
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Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
No.
Ketentuan
Analisis
1
Peraturan
Dalam Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 178
Presiden Nomor
Tahun 2014 tentang badan keamanan laut
178 Tahun 2014
disebutkan bahwa Kepala BAKAMLA di jabat oleh
tentang Badan
personel dari TNI-AL yang masih aktif, Hal ini
Keamanan Laut
bertentangan dengan Undang-undang nomor 34
Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana ketentuan
pasal 47 yang berbunyi:

Pasal 11

Ketentuan

8

No.

-

-

Kementerian
LHK

Kementerian
LHK

Instansi Terkait

Rekomendasi
Instansi Terkait
Perlu
Kementerian
memperjelas jenis
Hukum dan
kelembagaan
HAM
BAKAMLA,
Badan
ketentuan
Keamanan
pengisian jabatan
Laut
serta
syarat- TNI

Ubah

Cabut

Rekomendasi

8.

7.

syaratnya.
-

Kepolisian
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
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Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
buku II RPJMN,
Strategi perlindungan sosial dalam buku II RPJMN Perlu perubahan
Bappenas
hal 2-67
sempit hanya mengatur untuk disabilatas dan orang
tua (hal 2-67).
Makna perlindungan sosial harus mengacu pada
Pasal 33 dan Pasal 34, bukan Pasal 34 saja, karena
terlalu sempit jika hanya mangatur disbilitas dan
orang tua. (hal 2-67)

(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil
setelah mengundurkan diri atau pension dari
dinas aktif keprajuritan.
(2) prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada
kantor yang membidangi koordinator bidang
Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan
Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen
Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan
Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search
and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional,
dan Mahkamah Agung.
Pembentukan BAKAMLA mengacu pada UU 32 tahun
2014 tentang kelautan, dengan demikian pasal 40
ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dan harus direvisi.

9.

Ketentuan
Peraturan
Presiden Nomor
105 tahun 2015
tentang
Kunjungan Kapal
Wisata (Yacht)
Asing Ke
Indonesia

Analisis
Bahwa Peraturan Presiden ini tidak secara tegas
memberikan
kewenangan
pengawasan
atas
pelaksanaan Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke
Indonesia. Bahwa kewenangan pengawasan terhadap
pelaksanaan Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke
Indonesia ini perlu untuk dipertegas mengingat
adanya
potensi
pelanggaran pada
bidang
kepabeanan,
keimigrasian,
karantina,
dan
kepelabuhanan, sehingga perlu diatur mengenai
instansi mana yang menjadi leading sector dalam
pengawasan terhadap pelaksanaan Kunjungan Kapal
Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia.

Rekomendasi
Diubah,
Karena
kewenangan
pengawasan
di
laut
terkait
dengan
banyak
instansi.
-

-

-

Instansi Terkait
Kementerian
Perhubungan
Badan
Keamanan
Laut
TNI AL
Polisi Air
Kementerian
Pariwisata
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Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara
Jakarta Dan Bandung
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1
Pasal 3 ayat (1)
Pasal 3 ayat (1) : Dalam pelaksanaan penugasan Perlu
adanya
Kementeria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), harmonisasi
n Hukum
konsorsium badan usaha milik negara atau melalui Antara Peraturan
dan HAM
perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Presiden Nomor
Kementeria
Pasal 1 ayat (3), dapat bekerjasama dengan badan 107 Tahun 2015
n
usaha lainnya mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang tentang
Perhubunga
baik.
Percepatan
n
Penyelenggaraan
Kemen

No.
1

No.

Ketentuan
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Potensi disharmoni tersebut pada Pasal 1 Peraturan
Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat
Antara Jakarta dan Bandung adalah dengan
membentuk konsorsium BUMN sebagai pelaksana
proyek sedangkan pada Peraturan Presiden nomor 3
tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional adalah BUMN dan BUMN tersebut
dapat bekerjasama dengan Badan usaha lainnya
(yang belum tentu BUMN).

Analisis
Terdapat potensi disharmoni terhadap Peraturan
Presiden ini, dimana Peraturan Presiden Nomor 107
Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan
Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta
Dan Bandung dimana obyek Perpres yaitu kereta
cepat antara Jakarta dan Bandung merupakan salah
satu dari Proyek Strategis Nasional No. 60 (High
Speed Train Jakarta - Bandung) sebagaimana dalam
lampiran Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional.

Rekomendasi
Prasarana
Dan
Sarana
Kereta
Cepat
Antara
Jakarta
Dan
Bandung dengan
Peraturan
Presiden Nomor 3
Tahun
2016
tentang
Percepatan
Pelaksanaan
Proyek Strategis
Nasional

Instansi Terkait
BUMN
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10. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
No.
Ketentuan
Analisis
1
Pasal 2 ayat 2:
Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Bebas Visa
Bebas Visa
kunjungan tidak diberikan atas kunjungan dalam
kunjungan tidak rangka jurnalistik”. Ketentuan ini secara implisit
diberikan atas
melarang pemberian Bebas Visa kunjungan terhadap
kunjungan
kunjungan dalam rangka jurnalistik. Ketentuan ini
dalam rangka
telah membatasi keikutsertaan warga negara asing
jurnalistik.
yang masuk melalui jalur bebas visa kunjungan untuk
kegiatan jurnalistik. Namun ketentuan belum
memberikan pembatasan keikutsertaan warga
negara asing yang masuk melalui jalur bebas visa
kunjungan untuk kegiatan bekerja. Bahwa jalur bebas
visa kunjungan ini sangat rentan untuk dimanfaatkan
oleh Warga Negara Asing untuk dapat bekerja di
Indonesia tanpa melalui prosedur sebagaimana
diatur pada Undang-undang Ketenagakerjaan dan
peraturan pelaksananya. Oleh karena itu, mengingat
konsideran huruf b pada Peraturan Presiden ini yang
menyatakan bahwa salah satu tujuan diterbitkannya
Perpres ini adalah “dalam rangka memberikan
manfaat
yang
lebih
dalam
peningkatan
perekonomian pada umumnya dan peningkatan
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada
khususnya”, maka ketentuan Pasal 2 ayat 2 ini perlu
diubah dengan menambahkan bahwa “bebas Visa
Rekomendasi
Instansi Terkait
Diubah,
Kementerian
Dengan
Hukum dan
menambahkan
HAM
bahwa ketentuan Kementerian
bebas
visa
Pariwisata
kunjungan
ini
tidak
diberikan
juga
atas
kunjungan dalam
rangka bekerja

Ketentuan

Analisis
kunjungan tidak diberikan atas kunjungan dalam
rangka jurnalistik dan bekerja”

Rekomendasi

Instansi Terkait
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11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
- Konsideraans
Analisis terhadap
p Konsiderans Menimbang:
Cabut
1. Kementerian
menimbang
Lingkungan Hidup
Ditinjau dari arah pengaturannya, melalui
- Dasar hukum
dan Kehutanan
Konsiderans Menimbangnya, Perpres ini disusun materinya
mengingat
2. Kementerian
dalam rangka menindaklanjuti putusan MK terhadap diintegrasikan ke
- Batang tubuh
Hukum dan HAM
UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Kehutanan (perlu
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti dilakukan revisi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang terhadap UU No.
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 41 Tahun 1999
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. tentang
Idealnya, putusan MK ini diakomodir dengan merevisi Kehutanan).
UU yang ada, agar pasal-pasal yang diputuskan oleh
MK dapat disesuaikan.
Analisis terhadap Dasar Hukum Mengingat:
Walaupun dalam bagian dasar hukum mengingat
dicantumkan UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 41
Tahun 1999, Perpres ini sejatinya tidak dalam rangka
melaksanakan lebih lanjut kedua UU ini, namun
merupakan hak Presiden sebagai pemegang

No.

1.

Pasal 85 ayat 1
(1) Penyelesaian
sengketa
kontrak antara
PPK dan
Penyedia dalam
pelaksanaan
Kontrak dapat
dilakukan
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Beberapa pertanyaan: tepatkan Perpres memberikan
delegasi kepada lembaga untuk mengatur hal atau
lembaga baru (LPSP)

Levelnya
di
naikkan ke UU.
Merujuk
UU
8/1999,
LPSP
harusnya
juga
berpayung hukum
selevel UU. Dalam
RUU PBJ ada
Komisi

Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang
Pemerintah

Jasa

Instansi Tekait

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi

Analisis
kekuasaan pemerintahan, sebagaiman diatur dalam
Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 (petunjuk No. 38
Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan).
Analisis terhadap Batang Tu
ubuh:
Dari sudut materi muatannya, perpres ini berisi
tentang pengaturan terhadap hak dan kewajiban
baru bagi warganegar, baik secara individu maupun
dalam bentuk entitas (instansi, badan social
keagamaan, atau masyarakat hukum adat).
Pengaturan ini seharusnya merupakan materi
muatan UU.

Instansi Terkait

Ketentuan

Rekomendasi

No.

melalui layanan
penyelesaian
sengketa
kontrak,
arbitrase, atau
penyelesaian
melalui
pengadilan.

Ketentuan

Analisis
Penyelesaian
Sengketa
Pengadaan – yaitu
komite
yang
menyelesaikan
dan memutuskan
sengketa
administratif
pengadaan
barang dan jasa di
lembaga
yang
bersifat nasional.

Rekomendasi
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13. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1. Pasal 9
Pasal 9 Perpres Nomor 20 menyatakan bahwa Diubah
Rencana
rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) Disesuaikan
dengan pasal 43
Penggunaan
merupakan izin bekerja bagi TKA.
Tenaga
Kerja Hal ini bertentangan dengan Pasal 43 ayat 1 UU
ayat (1) UU 13
Asing menjadi Nomor 13 tahun 2003. "Pasal 43 ayat 1 menyatakan
tahun 2003
izin bekerja bagi bahwa pemberi kerja TKA harus memiliki RPTKA yang
Izin bekerja cukup
TKA
disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk,
dalam penjelasannya RPTKA merupakan persyaratan dengan IMTA saja,
yang didalamnya
untuk mendapatkan izin kerja TKA

No.

Instansi Terkait
- Kementerian
Ketenagakerjaan
- Kementerian
Hukum dan HAM

Instansi Tekait

No.

Ketentuan

Analisis
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Rekomendasi
ada
RPTKA
sebagai lampiran
tetapi
RPTKA
tersebut
tidak
perlu diresmikan
oleh Kemenaker.
Konsekuensinya
semua
Pekerja
termasuk direksi
atau
komisaris
memerlukan Izin.

Instansi Terkait

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
PermenPUPR
- Pasal 8 huruf b Permen PUPR No 5 mengatakan - Harmobisasi
Kementerian
No
bahwa persayaratan permohonan penerbitan
dan
PUPR
5/PRT/M/2016
IMB meliputi persyaratan Teknis.
simplifikasi
tentang
Izin - Persyaratan teknisnya diatur dalam Pasal 17-23
Mendirikan
- Sementara dalam Permen Pekerjaan Umum No.
Bangunan
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
Gedung
Teknis Bangunan Gedung juga diatur mengenai
persyaratan teknis bangunan gedung dengan
lebih detail
- Keduanya melibatkan Tim Ahli Bangunan Gedung
dalam proses kerjanya
Namun dalam Pasal 7 Permen PUPR 29/2006
dikatakan bahwa “Semua peraturan pelaksanaan
yang berkaitan dengan persyaratan teknis bangunan
gedung sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan SIUP sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga
atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan SIUP
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Tekait
1.
Seluruh
Dengan berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018
Cabut.
Kementerian
ketentuan
mengenai Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi
Perlu
Perdagangan

2.

1.

Ketentuan

Analisis
Secara Elektronik (PP OSS) pengaturan mengenai
penerbitan SIUP perlu diharmonisasikan dengan
mekanisme baru yang diintrodusir dalam PP OSS yang
memungkinkan penerbitan SIUP bersamaan dengan
diterbitkannya NIB (lihat lampiran bagian Perizinan
Berusaha Sektor Perdagangan).

Rekomendasi
diharmonisasikan
dengan
mekanisme baru
yang diintrodusir
dalam PP OSS.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB
No.
Ketentuan
Analisis
Reekomendasi
1.
- Konsiderans
Jika melihat materi pengaturan dalam Permendagri Cabut,
dan
Menimbang
ini, Nampak bahwa ditetapkannya Permen ini untuk materinya
- Dasar Hukum mengisi kekosongan pengaturan mengenai syarat- diintegrasikan
Mengingat
syarat dan criteria dalam pemberian izin mendirikan dengan Permen
No.
- Penjelasan
bangunan gedung pada saat itu (tahuan 2010), yang PUPR
Umum (arah dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah. Karena IMB 5/PRT/M/2016
Izin
pengaturan/p diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah tentang
olitik hukum)
Daerah.
Mendirikan
Bangunan
Ditinjau dari dasar pembentukan dari Permendagri ini Gedung.
adalah PP No. 36 Tahun 2005 ttg Peraturan
Pelaksanaan UU 28 Tahun 2002 ttg Bangunan
Gedung. PP ini memerintahkan pengaturan lebih
lanjut untuk diatur dengan Peraturan Menteri (ps 5,

3.

No.

-

Instansi Terkait
Kemendagri
Kementerian
PUPR

Instansi Tekait

2.

No.

Pasal 1
(Definisi)

Ketentuan
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Oleh karenanya, setelah ditetapkannya Permen PUPR
No. 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan
Bangunan Gedung, di mana permen ini sudh sesuai
dengan dasar kewenangannya menurut PP 36/2005
dan sesuai dengan Pasal 8 UU 39.2008 ttg
Kementerian Negara, serta Permen PUPR dimaksud
juga sudah mengatur secara komprenesip masalah
IMB, maka idealnya pengaturan IMB diatur dengan
Permen PUPR. Oleh karenanya, perlu ada simplifikasi
pengaturan mengenai izin mendirikan bangunan ini,
agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya di
daerah.
Definisi IMB:
Angkka 1:
Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan

Selanjutnya, Ps 8 UU 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara juga menyebutkan bahwa:
Salah satu fungsi Kementerian adalah: perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.

Analisis
Ps. 13, Ps. 20, Ps. 21, Ps. 28, Ps. 73, Ps. 76, Ps. 79).
Menteri yang dimaksud oleh PP ini adalah menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum (Ps. 1 angka 41).

-

Cabut

Rekomendasi

Kemendagri
Kementerian
PUPR

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

Analisis
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angka 1:
Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh

Definisi mnrt Ps 1 Permen PUPR No. 5/PRT/M/2016:
Angka 5 dan 6:
Bangunan gedung sederhana adalah bangunan
gedung dengan karakter sederhana serta memiliki
kompleksitas dan teknologi sederhana.
Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan
gedung dengan karakter tidak sederhana serta
memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak
sederhana.

Angka 5:
Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat
IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh
pemerintah daerah kepada pemohon untuk
membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau
memugar dalam rangka melestarikan bangunan
sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis yang berlaku
Angka

bukan gedung.

Rekomendasi

Instansi Terkait

3.

No.

Pasal 8

Ketentuan
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Analisis
pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung
fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis
yang berlaku.
Pasal 8:
Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan
basket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya;
b. pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya;
c. pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dan lain-lain
sejenisnya;
d. septic tank/bak penampungan bekas air kotor, dan
lain-lain sejenisnya;
e. sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya;
f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan
lain-lain sejenisnya;
g. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya;
h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan
perumahan, dan lain-lain sejenisnya;
i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan
pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon,
-

Cabut

Rekomendasi

Kementerian
PUPR
Kemendagri

Instansi Terkait

4.

Ketentuan

Analisis
menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain
sejenisnya;
j. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain
sejenisnya; dan
k. gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan
lain-lain sejenisnya.
Klasifikasi bangunan gedung menurut Permen PUPR
No. 5/PRT/M/2016:
Pasal 6:
(1) Klasifikasi bangunan gedung ditentukan
berdasarkan:
a. tingkat kompleksitas;
b. tingkat permanensi;
c. tingkat risiko kebakaran;
d. zonasi gempa;
e. lokasi;
f. ketinggian; dan
g. kepemilikan.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1. Pasal 10
Bahwa dilapangan masih sangat terbatas jumlah Diubah,
- Kementerian
PKWT yang dicatatkan, perjanjian penyerahan belum Ditambahkan
Ketenagakerjaa

No.

Ketentuan

2. Pasal 17

No.
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Kelima jenis pekerjaan tsb sebelumnya adalah
merupakan contoh dari penjelasan Pasal 66 undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Penjelasan tidak boleh memuat tentang materi
muatan, harus menjelaskan baru materi muatan pada

Dengan adanya pembatasan menyebabkan pelaku
PPJP melakukan penggelapan hukum dengan
menggunakan fasilitas pemborongan pekerjaan
(padahal seharusnya jenis pekerjaan yang
dilimpihakan kepada perusahaan outsourcing
tersebut masuk dalam kategori PPJP)

Analisis
didaftarkan dan pelaksanaan pekerjaan yang
diserahkan tidak dilaporkan. Walaupun pelayanan
perizinan, pendaftaran perjanjian, pelaporan
pelaksanaan pekerjaan maupun pencatatan PKWT
tidak dipungut biaya, namun dalam pelaksanaannya
masih banyak pemungutan dalam penerbitan izin,
pencatatan,
pelaporan
maupn
pendaftaran
perjanjian.
Pembatasan pekerjaan hanya untuk lima jenis
pekerjaan sudah tidak sejalan dengan perkembangan
bisnis dan hubungan kerja saat ini.
Diubah
h
Dilakukan
penyesuaian dan
penambahan//perl
uasan jenis
pekerjaan yang
dapat
dikategorikan
sebagai jasa
penunjang.

Rekomendasi
ketentuan sanksi
agar
pasal
tersebut
dijalankan

- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

Instansi Terkait
n

Ketentuan

Analisis
Pasal, dan dapat disertai dengan contoh

Rekomendasi

Instansi Terkait

6.
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/MDAG/PER/3/2016 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
77/MDAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan
Bagi Perusahaan Perdagangan
No.
Ketentuan
Analiisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
28.
Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor Cabut
Kementerian
77/MDAG/PER/12/2013 dan Peraturan Menteri
Perdagangan
Perdagangan
Nomor
14/MDAG/PER/3/2016
menyebutkan batasan hari penerbitan SIUP dan TDP

Peraturan Menteri Perdangangan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP Simultan bagi Perusahaan
Perdagangan sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perdangangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Permendag 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP Simultan bagi Perusahaan Perdagangan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Tekait
1.
Seluruh
Dengan berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 Cabut.
Kementerian
ketentuan
mengenai Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Perlu
Perdagangan
Secara Elektronik (PP OSS) pengaturan mengenai diharmonisasikan
penerbitan SIUP perlu diharmonisasikan dengan dengan
mekanisme baru yang diintrodusir dalam PP OSS yang mekanisme baru
memungkinkan penerbitan SIUP bersamaan dengan yang diintrodusir
diterbitkannya NIB (lihat lampiran bagian Perizinan dalam PP OSS.
Berusaha Sektor Perdagangan).

5.

No.

Ketentuan

Analiisis
tetapi tidak mengatur mengenai biaya yang harus
dibayarkan. Namun, jika mengacu kepada peraturan
yang lebih tinggi yaitu Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahan, setiap perusahaan yang didaftarkan
dikenakan biaya administrasi.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. 8 Tahun 2014 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri, Atau IUPHHK Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkkait
1. Dasar Hukum
Ditinjau dari konsiderans menimbangnya, maka dapat Dicabut dan
Kementerian
diketahuai bahwa peraturan ini dalam rangka diatur dengan PP.
LHK
melaksanakan Pasal l 41 UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 19 Tahun 2004. Namun dalam Pasal
31 ayat (2) secara tegas diamanatkan agar
pengaturan mengenai pembatasan pemanfaatan
hutan untuk menjamin asas keadilan, pemerataan
dan
kelestarian,
diatur
dengan
Peraturan
Pemerintah. Oleh karenanya, Permenhut No. 8 Tahun
2014 direkomendasikan untuk dicabut dan diatur
dengan PP.
2. Pasal 5
Pasal 5 ayat (1) memberikan batas maksimum bagi Ubah
Kementerian
pemegang IUPHHK pada hutan produksi sebanyak 2
LHK

No.

3.

No.

Pasal 7

Ketentuan
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Analisis
izin, baik kepada 1 perusahaan maupun 1 induk
perusahaan (korporasi). Batas maksimum luas
IUPHHK adalah 50.000 hektar, sebaiknya untuk
menghindari potensi rusaknya hutan yang luas,
sebaiknya pemberian 2 izin hanya deberikan pada
kawasan hutan yang berbeda (tidak boleh ada 2
IUPHHK dalam 1 kawasan hutan), baik di wilayah
Provinsi Papua Barat maupun bukan.
Tidak sesuai dengan asas Keseimbangan, Keserasian,
Dan Keselarasan, indikator: Adanya ketentuan yang
memberikan pembatasan pada kepentingan individu
dan korporasi.
Toleransi kelebihan luasan IUPHHK sebanyak 5% dari
batas maksimal 50.000 hektar (atau sebanding
dengan 2.500 hektar), sebaiknya ditinjau kembali,
agar lebih memenuhi prinsip ketertiban dan
kepastian hukum.
Tidak sesuai dengan asas Keseimbangan, Keserasian,
Dan Keselarasan dan Ketertiban dan asas kepastian
hukum. Dengan indikator: tidak mengedapnkan
pripnsip kehati-hatian.
Ubah

Rekomendasi

Kementerian
LHK

Instansi Terkkait
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8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016tentang Pedoman Pinjam
Pakai Kawasan Hutan
No.
Ketentuan
Analisis
Reko
omendasi
Instansi Terkait
1. Politik hukum
Pasca pengesahan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perlu dikaji ulang Kementerian LHK
UU
Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang terhadap
Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang keberadaan PP ini
Kehutanan Menjadi Undang-Undang, dikeluarkan PP
No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan
Hutan. Atas dasar PP inilah dikeluarkan Permen
P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016
tentang
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang
memberikan izin bagi penggunaan kawasan bagi
daerah yang luas hutannya lebih dari 30% dari luas
DAS/Pulau dan/atau Provinsi dengan kompensasi
membayar PNBP, dalam praktek bisa dibuka
pertambangan di wilayah hutan. Akibatnya, banyak
lubang bekas tambang yang berada di kawasan hutan
tidak direklamasi. Hal ini tentu mengganggu
kelestarian kawasan hutan pada umumnya.
Penerbitan izin pinjam pakai untuk operasi produksi
seluas457.614 ha hingga 2015, tetap merupakan
ancaman serius bagi hutan dan lingkungan di
Indonesia bukan saja karena dampak pertambangan
yang bersifat multidimensi dan lintas ekosistem,
tetapi juga telah diterbitkannya izin pinjam pakai

Ketentuan

3. Pasal 9 ayat (3)

2. Pasal 5 ayat (2)
hrf a dan b

No.
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Analisis
untuk eksplorasi seluas 3.328.884,89 hektar hingga
2015.
Mencermati perilaku usaha pelaku bisnis di
sektor Hutan Tanaman Industri yang hanya
berorientasi mengambil hutan alam sebagai
bahan baku pabrik bubur kayu dan kertas,
dengan konsesi yang sangat luas sedangkan
progres penanaman hanya 56%, maka resiko
pengurangan hutan alam akan terus meningkat
untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pelaku
usaha industri HTI.
Kompensasi pengusahaan kawasan hutan di luar
kegiatan hutan, dengan membayar PNBP dan
melakukan penanaman utk rehabilitasi hutan
hendaknya ditentukan secara kumulatif, bukan
alternative. Sehingga harus dilakukan keduanya. Hal
ini dalam rangka melindungi kelestarian hutan itu
sendiri. Dalam normanya tidak disebutkan apakaj ini
kumulatif ataupun alternatuf, karena kedua piliahan
tersebut tidak diberikan kata “dan” ataupun “atau”.
Sehingga hal ini berpotensi multi tafsir.
Norma ini juga berpotensi tidak memenuhi asas
KEseimbangan, Keserasian dan Keserasian, karena
tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Sebaiknya

Ubah

juga

Reko
omendasi

Kementerian LHK

Kementerian LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

6. Pasal 15 ayat (3)

5. Pasal 14 ayat (4)

4. Pasal 11 ayat (2)

No.
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Analisis
huruf a perlu ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) pada saat WPN menjadi WUPK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang--undangan.
Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kegiatan
penambangan dengan pola pertambangan bawah
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang--undangan.
Tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan
dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan
yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan
Tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau
UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun
AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan
Sebaiknya dirujuk
ketentuan
PUU
yang dimaksud.

Sebaiknya dirujuk
ketentuan
PUU
yang dimaksud.

Reko
omendasi
dirujuk ketentuan
PUU
yang
dimaksud.
Sebaiknya dirujuk
ketentuan
PUU
yang dimaksud.

Kementerian LHK

Kementerian LHK

Instansi Terkait

Ketentuan

7. Pasal 16 ayat (4)
dan ayat (6)

No.
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Analisis
peraturan perundang undangan
Dalam ketentuan tersebut PUU nya tidak disebutkan
PUU yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga
kurang jelas.
• (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan
rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Gubernur dianggap telah
memberikan rekomendasi.
• (6) Dalam hal Direktur Utama Perum Perhutani
tidak memberikan pertimbangan teknis dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Direktur Utama Perum Perhutani dianggap
telah memberiikan pertimbangan teknis.
• Ketentuan ini di dalam praktek akan
menimbulkan multi interpretasi, kapan suatu
permohonan rekomendasi benar-benar diberikan
oleh Gubernur dan kapan diberikan karena
otomatis karena jangka waktu berakhir.
Setidaknya seharusnya di dalam aturan
disebutkan bahwa pada saat suatu rekomendasi
diperoleh karena berakhirnya jangka waktu 30
hari, sebelumnya ada peringatan pada Gubernur
dan Dirut Perhutani sehingga pejabat yang
bersangkutan memang mengetahui persis terkait
permohonan rekomendasi. Hal ini guna
Sebaiknya diubah
agar tidak terjadi
multi tafsir

Reko
omendasi

Kementerian LHK,
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian
BUMN
(Perhutani)

Instansi Terkait

Ketentuan

8. Pasal 22 huruf e,
huruf g dan
huruf k

No.
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Analisis
menghindari alasan akibat lalai secara
administratif. Di dalam pertimbangan pemberian
izin pinjam pakai kawasan hutan juga sebaiknya
ada pembeda apakah rekomendasi diberikan
berdasarkan rekomendasi dari Gubernur atau
karena lewat jangka waktu 30 hari tesebut.
• Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan
setelah mendapat penetapan batas areal kerja
izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib:
a. membayar PNBP Penggunaan Kawasan
Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan;
b. membayar Provisi Sumber Daya Hutan
uai
(PASALDH), Dana Reboisasi (DR), sesu
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan perlindungan hutan atas areal
izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Dalam ketentuan tersebut PUU nya tidak
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
Sebaiknya
disebutkan PUU
yang dirujuk

Reko
omendasi

Kementerian LHK,
Kementerian
Keuangan

Instansi Terkait

11. Pasal 30 ayat (2)

10. Pasal 27 ayat (3)

No.
Ketentuan
9. Pasal 24 huruf c
dan d
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Analisis
Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan
untuk kegiatan survei dan eksplorasi hanya
dikenakan kewajiban:
a. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada
pemerintah apabila areal yang dimohon
merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi
seluas yang digunakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang--undangan;
b. melaksanakan perlindungan hutan pada
areal izin pinjam pakai kawasan hutan dan
areal sekitar izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan;
• Dalam ketentuan tersebut PUU nya tidak
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.Sebaiknya dirujuk
ketentuan PUU yang dimaksud.
• Tata cara pelaksanaan pembayaran PASALDH
dan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Dalam ketentuan tersebut PUU nya tidak
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
• Kegiatan tata batas atas kawasan hutan

•

Sebaiknya

Sebaiknya
disebutkan PUU
yang dirujuk

Reko
omendasi
Sebaiknya
disebutkan PUU
yang dirujuk

Kementerian LHK

Kementerian LHK

Instansi Terkait
Kementerian LHK

Ketentuan

13. Pasal 45 ayat (4)

12. Pasal 32 ayat (4)

No.
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Analisis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang--undangan.
• Dalam ketentuan tersebut PUU nya tidak
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
• Serah terima tanaman reboisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah
tanaman hasil reboisasi dinilai berhasil
berdasarkan ketentuan
peraturan peru
undang--undangan.
• Dalam ketentuan tersebut PUU nya tidak
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
• Apabila barang bergerak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak dikeluarkan dari kawasan
hutan sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan, maka dilelang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang--undangan.
• Dalam ketentuan tersebut PUU nya tidak
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang
terkait, sehingga kurang jelas.
Sebaiknya dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
Sebaiknya
disebutkan PUU
yang dirujuk

Sebaiknya
disebutkan PUU
yang dirujuk

Reko
omendasi
disebutkan PUU
yang dirujuk

Kementerian LHK,
Kementerian
Keuangan

Kementerian LHK

Instansi Terkait
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9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14/ Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara
Inventarisasi Dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1. Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 2 Perpres 1/2016 tentang Badan Restorasi Perlu
Kementerian
Pasal 8, Pasal 9
Gambut menyatakan bahwa Badan Restorasi Gambut diharmonisasi
LHK, Badan
dan Pasal 12
bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi dengan Perpres
Restorasi
restorasi gambut pada Prov Riau, Prov Jambi, Prov 1/2006
Gambut
Sumsel, Prov Kalbar, Prov Kalteng, Prov Kalsel dan
Prov Papua.
• Dalam pelaksanaannya, Badan Restorasi Gambut
memiliki beberapa fungsi di antaranya yang
berkaitan dengan pelaksanaan restorasi gambut,
perencanaan, pengendalian dan kerjasama
penyelenggaraan restorasi gambut, pemetaan
kesatuan hidrologis gambut, serta penetapan
zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya,
pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan
(rewetting) gambut dan segala kelengkapannya,
penataan ulang pengelolaan areal gambut
terbakar, serta pelaskanaan supervise dalam
konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur
di lahan konsesi.
• Ketentuan mengenai pemetaan sebagaimana
diatur dalam Pasal 5, Pasal6, Pasal 7 dan Pasal 8
PerMenLHK 14/2017 berpotensi tidak sejalan
dengan fungsi Badan Restorasi Gambut yang

Ketentuan

2. Pasal 6

No.

-
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Perlu ditetapkan politik hukum dari Perpres
mengenai Badan Restorasi Gambut dengan
keberadaan Kementerian LHK, dalam rangka
restorasi gambut yang efektif, efisien dan
mengenai sasaran.
Pasal 6 (3) PP No. 71 Tahun 2004 tentang
Perlindungan dan Penglolaan Ekosistem Gambut,
sbgmn telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2016.
Menyebutkan bahwa: “Survey lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk
memverifikasi: a. keberadaan Kesatuan Hidrologis
Gambut; dan b. karakteristik Ekosistem Gambut.

Untuk itu perlu dilakukan kajian ulang mengenai
tusi Badan Restorasi Gambut, apakah masih
diperlukan atau bisa diintegrasikan dengan tusi
Dirjen yang telah ada dalam Kementerian LHK.

Analisis
berkaitan dengan pemetaan KHG, sbgmn diatur
dalam Perpres No. 1 Tahun 2016.
• Ketentuan mengenai kewenangan Dirjen (dalam
hal ini Dirjen pengendalian pencemaran/
kerusakan lingkungan) juga berpotensi tidak
sejalan dengan fungsi Badan Restorasi Gambut
yang berkaitan dengan penetapan zonasi KHG.

Perlu
diharmonisasi
dengan
PP
71/2004

Rekomendasi

Kementerian
LHK, Badan
Restorasi
Gambut

Instansi Terkait

Ketentuan

3. Pasal 10 ayat (5)
dan ayat (6)

No.
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Analisis
Sdgnkan dalam Pasal 6 (1) Permen LHK No. Permen
LHK
No.
P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017
menyatakan bahwa survey lapangan hanya digunakan
untuk memverifikasi keberadaan KHG, padahal dalam
Pasal 6 ayat 4 disebutkan : Hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi untuk
memperoleh peta final Kesatuan Hidrologis Gambut.”
Jika penyusunan RREG, rencana pemulihan, penataan
fungsi menggunakan peta KHG dengan skala 1 :
250.000, akan berpotensi terjadi ketidakakuratan
data dengan peta fungsi dengan skala 1 : 50.000,
sebagaimana diaut dalam Pasal 10 PP No. 71 Tahun
2004.
Pada Pasal 9 (3) dan (4) PP No. 71 Tahun 2004
tentang Perlindungan dan Penglolaan Ekosistem
Gambut dinyatakan bahwa
1) Menteri wajib menetapkan fungsi lindung
Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh
per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis
Gambut yang letaknya dimulai dari 1(satu) atau
lebih puncak kubah Gambut.
2) Dalam hal di luar 30% (tiga puluh per seratus)
dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih
terdapat:
Perlu
diharmonisasi
dengan
PP
71/2004

Rekomendasi

Kementerian
LHK, Badan
Restorasi
Gambut

Instansi Terkait

Ketentuan

5. Pasal 16

4. Pasal 14 (5)

No.
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Analisis
a. Gambut dengan ketebalan 3 m (tiga meter)
atau lebih;
b. Plasma nutfah spesifik dan/atau endemik;
c. Spesies yang dilindungi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Ekosistem Gambut yang berada di kawasan
lindung sebagaimana ditetapkan dalam
rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan
lindung, dan kawasan hutan konservasi,
Menteri menetapkan sebagai fungsi lindung
Ekosistem Gambut.
Melihat pada ketentuan PP ini, maka Peraturan
Menteri tidak harmonis dengan PP tsb, krn telah
mengubah kriteria dalam Peraturan pemerintah.
Selain itu beberapa ketentuan hilang yaitu plasma
nutfah spesifik dan/atau endemic dan spesies yang
dilindungi sesuai dengan peraturan perundangan
Berpotensi disharmoni dengan PP 71/2004, dalam PP
71/2004 tidak dikenal adanya Peta KHG Provinsi dan
Kabupaten dengan skala 1: 50.000. Berdasarkan pasal
10 PP no 71/2014 jo PP no 57/2016 hanya diatur
peta fungsi Ekosistem Gambut Provinsi dan
Kabupaten/kota disajikan dengan skala paling kecil
1:50.000
Berpotensi konflik dengan Pasal 9 ayat (4) PP
Perlu

Perlu
diharmonisasi
dengan
PP
71/2004

Rekomendasi

Kementerian

Kementerian
LHK, Badan
Restorasi
Gambut

Instansi Terkait

Ketentuan

Jika Pasal 16 ayat (2) huruf a memasukkan semua
ketentuan pasal 10 termasuk Ekosistem Gambut yang
ditetapkan
untuk
moratorium
pemanfaatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka
artinya bahwa moratorium dapat berubah menjadi
permanen.

Analisis
71/2004, krn plasma nutfah spesifik atau endemic
sebagaimana diamanatkan Pasal 9 ayat (4) huruf b PP
No. 71 Tahun 2014
tidak dimasukan dalam ketentuan Pasal 16 Permen
LHK Tahun 2017 .

Rekomendasi
diharmonisasi
dengan
PP
71/2004

Instansi Terkait
LHK, Badan
Restorasi
Gambut,
Kementerian
Pertanian
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10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman teknis
Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1. Pasal 11 dan
Ketentuan diatas berpotensi tidak sejalan dengan Perlu ditetapkan
Kementerian
Pasal 12
kewenangan/fungsi Badan Restorasi Gambut sebagai politik hukum dari
LHK, Badan
supervisor pelaksanaan restorasi terutama di wilayah Perpres mengenai
Restorasi
berizin, sbgmn diatur dalam Perpres No. 1/2016 Badan Restorasi
Gambut
tentang Badan Restorasi Gambut.
Gambut dengan
keberadaan
Kementerian LHK,
dalam
rangka

No.

Ketentuan

4. Pasal 1 angka 16

3. Pasal 1 angka 8,
angka 9

2. Pasal 1 angka 7

No.
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Berpotensi konflik dnegan Pasal 30 ayat (3) PP No.
71/2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut, sebgmn telah diubah dengan PP
No. 57 Tahun 2016. Dalam PP 71 Tahun 2014 Tidak
dikenal istilah restorasi hidrologis, rehabilitasi
vegetasi dalam Pasal 30 ayat (3) PP No 57/2016
hanya restorasi dan rehabilitasi.
Terdapat pengertian yang berbeda dengan
penjelasan Pasal 30 ayat (3) huruf c PP no 57/2016,
dimana restorasi adalah upaya pemulihan untuk
menjadikan fungsi Ekosistem Gambut atau bagianbagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
Perbedaan pengertian ini membatasi restorasi hanya
terkait pada pengaturan tata air dan pembangunan
konstruksinya saja, padahal dalam pasal 30 A
restorasi juga mencakup penerapan budidaya
berdasarkan pada kearifan local.
Terdapat perbedaan pengertian sekat kanal, namun
tidak ada pengertian mengenai kanal.

Analisis

Perlu
diharmonisasi

Perlu
diharmonisasi
dengan
PP
57/2016

Rekomendasi
restorasi gambut
yang
efektif,
efisien
dan
mengenai
sasaran.
Perlu
diharmonisasi
dengan
PP
71/2004

Kementerian
LHK, Badan

Kementerian
LHK, Badan
Restorasi
Gambut

Kementerian
LHK, Badan
Restorasi
Gambut

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis
Dalam PP no 57 tahun 2016, Penjelasan pasal 26 ayat
1 huruf a , drainase adalah saluran yang secara
langsung mengalirkan air keluar KHG, misalnya
mengalirkan air langsung dari KHG ke sungai atau
laut, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal2
ayat 1 PP 57/20016.
Pada PP 57/2016 restorasi termasuk juga penerapan
budidaya menurut kearifan lokal .
Namun dalam permen LHK ini penerapan budidaya
menurut kearifan lokal tidak termasuk dalam
restorasi
Perlu
diharmonisasi
dengan
PP
57/2016

Rekomendasi
dengan
PP
57/2016

Kementerian
LHK, Badan
Restorasi
Gambut

Instansi Terkait
Restorasi
Gambut
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11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 05/PRT/M/2016 sebagaimana diubah oleh Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor No. 6/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
- Konsiderans
Untuk mempermudah pelaksanaan persyaratan Ubah
- Kementerian
Menimbang
perizinan bangunan gedung terutama untuk
PUPR
- Dasar Hukum
bangunan gudang usaha mikro kecil dan menengah
- Kemendagri
Mengingat
seluas maksimum 1300 Meter Persegi, perlu
- Penjelasan
melakukan perubahan formula untuk menetapkan
Umum (arah retribusi izin mendirikan bangunan gedung yang
pengaturan/p diaur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
olitik hukum)
Perunahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang
Izin Mendirikan gedung

5. Pasal 5

No.

-

-

2.

3.

No.

Ketentuan
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Dengan ketentuan tersebut maka perlu adanya
pengaturan mengenai Izin Mendirikan Gedung.
Peraturan Daerah yang mengatur mengenai IMB
masih belum sesuai dengan Permen PUPR yang
terbaru
Kesiapan SDM, perlu dilakukan training aparatur
yang akan mengoperasikan sistem, selain itu
SDM di beberapa daerah belum memadai baik
dari segi jumlah maupun kualitas
Penguatan Infrastruktur dan Jaringan, Perlu
dibangun infrastruktur dan jaringan yang
mendukung operasional sistem, di beberapa
wilayah juga masih kesulitan akses internet dan
keterbatasan sarana dan prasarana
Berkaitan dengan pelayanan perizinan IMB
melalui OSS, jangka waktu pemenuhan
komitmen ditentukan 30 (tiga puluh) hari. 5 hari
untuk submit data ke OSS dan 25 hari untuk
verifikasi TABG
Akan bermasalah ketika Bangunan Gedungnya
termasuk klasifikasi kompleks, 25 hari agak sulit
terealisasi. Karena ada rapat juga dengan Badan
Pertimbangan Rencana Daerah.
Untuk Bangunan Gedung Cagar Budaya, menjadi

Analisis

Perlu
ditindaklanjut
i

Penambahan
SDM, skill SDM
ditingkatkan dan
Sistem
dengan
kapasitas besar

-

Rekomendasi

Kementerian
PUPR
Kemendagri

BKPM
Kemendagri
Kemeenterian
PUPR

Instansi Terkait

4.

No.

-

Ketentuan
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Analisis
ranahnya Kementerian Pariwisata bukan di
KemenPUPR
Indikator pada dealing with construction (IMB)
masih stagnan. Dalam penilaian World Bank
pada EoDB Tahun 2018 Indonesia di peringkat
108, dan pada EoDB Tahun 2019 turun menjadi
ranking 112 dari 190 Negara, sementara score
naik tipis 0.45%;
Dalam proses perizinan di Indonesia masih
terdapat 17 prosedur. Jika dikaitkan dengan
EoDB dimana indikatornya adalah terkait
(prosedur, waktu dan biaya), maka dari 17
prosedur mana yang bisa dikurangi atau
dipangkas agar tujuan dari capaian EoDB ini
tercapai.
Fokus pada rekomendasi dalam EoDB adalah:
1. Secara rasional berapa prosedur yang wajar
namun sesuai dengan kesesuaian tata ruang,
keselamatan gedung, kelayakan fungsi
bangunan gedung;
2. Berapa waktu yang efisien;
3. Berapa biaya yang harus dikeluarkan delam
pengurusan IMB
Namun demikian terdapat beberapa catatan
penting yang harus diperhatikan, antara alain:
Perlu
ditindaklanjuti

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

-
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Analisis
Permen PUPR ini sudah banyak melakukan
penyederhanaan dari jumlah hari
b. Permen PUPR belum optimal
diimplementasikan di daerah, sebab
meskipun Permen PUPR 05 ini sudah ada,
daerah tetap akan lebih patuh pada
Permendagri 32/2010 sebab Kemendagri
merasa memiliki kewenangan terhadap
daerah;
c. Permen PUPR 05/2016 belum terbebani
biaya-biaya dan perlu dibicarakan persoalan
insentif bagi daerah dalam pelaksanaan
Permen PUPR 05/2016
d. Sosialisasi Permen PUPR 05 ke daerah juga
belum maksimal.
Oleh karena itu Tim mengusulkan untuk
mendukung Rencana Aksi Pemerintah, yaitu:
1. Revisi Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2016
dengan mengubah pengaturan
a. Pendirian bangunan harus sesuai
dengan RTRW atau RDTR (pngecekan
Kerangka Rencana Kota (KRK) dilakukan
oleh Organisasi Perangkat Daerah saat
perusahaan mengajukan IMB. Saat ini
yang sudah memiliki RDTR antara lain
a.

Rekomendasi

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

-

4.

3.

2.
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Analisis
Jakarta, Surabaya memiliki Perwalikota
terkait RDTR disesuaikan dengan PP
24/2018 OSS
b. Mengubah Pasal 32 pengaturan
persayaratan UKL/UPL atau ANDAL
untuk bangunan s/d 1500M2 cukup
persyaratan SPPL;
c. Retribusi untuk bangunan gudang,
pertokoan atau perkantoran untuk
luasan 1500m2 ditetapkjan tarif
retribusi IMB sebesar Rp 10.000.000,Menghapus persayaratan legalisasi copy
sertifikat di Notaris
Menggabungkan prosedur inspeksi akhir dan
inspeksi final di Damkar
SLF dan TDG diterbitkan dalam satu single
proses secara otomatis (tanpa permohonan
lagi) setelah bangunan mendapatkan
inspeksi akhir. Hal ini penting sebab jika
dilihat dalam pelaksanaannya banyak terjadi
kebocoran di inspeksi.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
- Konsiderans - Permen ini mengganti Peraturan Menteri Nomor Cabut
Kementerian
Menimbang
9 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri
ATR/BPN
- Dasar
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Hukum
tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas
Permen;
Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat
yang Berada di Kawasan Tertentu, yang
substansinya sudah diperbarui.
- Permen ini bertujuan untuk memberikan
perlindungan dan menjamin hak hak masyarakat
hukum adat dan hak masyarakat yang berada
dalam kawasan tertentu, yang menguasai tanah
dalam jangka waktu yang cukup lama
- Namun
Permen
ini
dapat
dikatakan
bertentangan dengan UUPA, disebutkan didalam
Pasal 16Ayat 1 Huruf H bahwa hak hak lain yang
tidak termasuk dalam hak hak tersebut diatas
(Hak Komunal) yang akan ditetapkan dengan
undang-undang. Dari apa yang tertera pada Pasal
tersebut dapat disimpulkan bahwa Permen
tersebut bertentangan dengan Pasal 16 UUPA
yang seharusnya Permen tersebut dapat diatur
didalam UU.
2.
Subyek dan obyek yang diatur dalam PUU tersebut Cabut
Kementerian

Ketentuan

Analisis
tidak jelas. Ketidak jelasan tersebut mengenai
pengertian Hak Ulayat, unsur-unsur adanya Hak
Ulayat, dan penentuan masih ada atau tidaknya Hak
Ulayat, serta ketentuan pengaturan tanah
adat/ulayat. Sehingga bentuk hukum pengaturan hak
komunal dalam bentuk Permen ATR/BPN No.10/2016
bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf H UU
No.5 Tahun 1960 yang mengamanatkan bahwa hakhak lain (termasuk hak komunal) akan ditetapkan
dengan UU. Sehingga Permen ini sebaiknya dicabut.

Rekomendasi
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13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1. Pasal 3
Perlu disinkronkan dengan PP 78 Tahun 2015, karena Diubah
menurut PP 78 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (3): Dalam Disesuaikan
hal komponen Upah terdiri dari: Upah pokok, dengan peraturan
tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap pemerintah yang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku dan
besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh Ditambahkan kata
lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan “berdasarkan
tetap. Bukan hanya upah pokok saja.
kesepakatan
antara pihak
pekerja/buruh
dan pihak

No.

Instansi Terkait
- Kementerian
Ketenagakerjaa
n

Instansi Terkait
ATR/BPN

Ketentuan

Analisis

Rekomendasi
pengusaha”

Instansi Terkait
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14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 4 ayat (1)
dilakukan Kementerian
x Dalam Pasal ini mengakibatkan terdapat risiko Perlu
kredit,karena Koperasi bukan merupakan pihak sinkronisasi Pasal Koordinator Bidag
.
ayat
1 Perekonomian,
Pelapor sebagaimana diatur dalam POJK SLIK 4
(Sistem Layanan Informasi Keuangan) POJK Nomor Permenko Nomor Kementerian
18/POJK.03/2017 dalam Pasal 2 ayat (1) sehingga 11 Tahun 2017 Koperasi dan UKM
tidak mempunyai akses kepada SLIK. Jadi apabila Tentang Pedoman dan Otoritas Jasa
Keuangan.
koperasi menjadi penyalur KUR akan terdapat Pelaksanaan
Usaha
risiko kredit menjadi macet karena koperasi tidak Kredit
dan
dapat melihat profil nasabah debitur melalui SLIK Rakyat
menyesuaikan
sebelum memberikan kredit (KUR).
dengan
POJK
Nomor
x Untuk menjadi pihak Pelapor dalam SLIK, Koperasi
perlu membangun infrastruktur sarana pelaporan. 18/POJK.03/2017
Sistem
Hal tersebut memerlukan biaya yang bagi sebagian tentang
Layanan Informasi
koperasi dinilai cukup besar.
x Koperasi saat ini dalam posisi tidak ingin menjadi Keuangan,
pihak Pelapor dalam SLIK akan tetapi meminta hak dengan
mencantumkan
akses ke dalam SLIK.
bahwa Koperasi

No.

No.

Ketentuan

Analisis
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Rekomendasi
menjadi
salah
satu
Pelapor
dalam SLIK.
Nasabah
KUR
Koperasi saat ini
telah diwajibkan
memberi laporan
dalam
aplikasi
SLIK
di
OJK,
namun hal ini
masih
berupa
Surat dari Deputi
OJK. Akan lebih
baik
apabila
dalam
bentuk
Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian.

Instansi Terkait
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15. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian
Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power)
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 3
Dalam Pasal 3 ini disebutkan bahwa pembelian
Ubah
Kementerian
tenaga listrik dari pembangkit listrik mulut tambang
ESDM
dilakukan melalui penunjukan langsung. Sedang
nonmulut tambang, sesuai dg ketentuan PUU.
Ketentuan ini tidak memenuhi prinsip kehati-hatian,
yang merupakan indikator dari penilaian asas
Keseimbangan, Keselarasan dan Keserasian.
Hal ini menimbulkan potensi penyimpangan
prosedur, karena belum ada criteria yan jelas terkait
mitra yang ditunjuk. Pengaturan ini sebaikmya diikuti
dengan pengaturan mengenai criteria dan kualifikasi,
dan pentingnya transparansi proses penunjukan
langsung. Potensi ini terbukti terjadi dengan adanya
kasus penangkapan wakil ketua Komisi VII DPR RI
terkait perkara kasus suap proyek PLTU Riau 1.
Rekomendasi yang ditawarkan yakni dengan dengan
menghapus ketentuan penunjukan langsung dan
menambahkan ketentuan mengenai pembelian
prosedur penunjukan excess power di mulut tambang
yang tidak menyulitkan bagi pelaku usaha lain dan
tidak mudah diselewengkan.

- 689 -

17. Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan
Tenaga Listrik
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 4 ayat (2)
Pasal 4 (2) Permen No. 50 Tahun 2017 dinilai belum
Perlu Evaluasi,
Kementerian
memenuhi variabel keadilan.
apakah skema
ESDM, PT. PLN
Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa pembelian tenaga
pemilihan
(Persero)
listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan
langsung dapat

16. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan
Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero)
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 18
Dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa setiap Perlu sosialisasi
Kementerian
instalasi pemanfaatan tenaga listrik wajib memiliki yang lebih luas.
ESDM
Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebelum dilakukan
penyambungan tenaga listrik oleh PT. PLN.
Banyak masyarakat terutama untuk rumah tangga
yang tidak mengetahui syarat SLO ini, untuk itu perlu
sosialisasi edukasi maksud dari tujuan pengaturan ini,
yakni untuk keselamatan dan keamanan instalasi
listrik.
Untuk memudahkan masyarakat dan terkait dengan
peningkatan peringkat EoDB, maka saat ini, ketika
melakukan permohonan penyambungan listrik ke
PLN, sekaligus juga akan dicarikan badan usaha yang
tersertifikasi untuk melakukan SLO.

Ketentuan

Pasal 5 ayat (35);
Pasal 6 ayat (35);
Pasal 7 ayat (57);
Pasal 8 ayat (35);
Pasal 9 ayat (35);
Pasal 10 ayat (4-

No.

3.

- 690 -

Analisis
Sumber Energi Terbarukan dilakukan oleh PT PLN
(Persero) melalui mekanisme pemilihan langsung
berdasarkan Kuota Kapasitas.
Melalui
mekanisme
pemilihan
langsung,
menyebabkan untuk proyek pembangkit skala kecil
sulit untuk mendapatkan komitmen pendanaan dari
financial institution tanpa adanya Power Purchase
Agreement (PPA).
Rekomendasi yang ditawarkan adalah membuat
skema lain yang dapat mengakomodir juga
pembangkit listrik dengan kapasitas pembangkit di
atas 10 MW. Namun tetap harus mengacu kepada
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang memberikan hak
penguasaan kepada Negara.
Sebelum berlaku Permen ESDM No. 50 Tahun 2017
ini, pemanfaatan sumber energi terbarukan
didasarkan pada konsep feed in tariff. Dengan
terbitnya Permen ESDM tersebut, maka tarif yang
diberlakukan untuk listrik yang dihasilkan dari Energi
Baru dan Terbarukan ditentukan besarannya dengan
mengacu pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP)
Pembangkitan, dengan besaran BPP Pembangkitan
yang berbeda-beda tergantung lokasi dan jenis
sumber energi. Perubahan jenis tarif ini dirasakan
kurang adil dan tidak sesuai dengan nilai investasi,
Perlu
penyempurnaan
perhitungan
pengenaan dasar
maksimal 0.85
untuk BPP.

Rekomendasi
diterapkan bagi
seluruh
pembangkit listrik,
baik skala mikro,
kecil maupun
besar.

Kementerian
ESDM, PT. PLN
(Persero)

Instansi Terkait

Ketentuan
6);
Pasal 11 ayat (35);
Pasal 12 ayat (24)

Pasal 5 ayat (6);
Pasal 6 ayat (6);
Pasal 7 ayat (8);
Pasal 8 ayat (6);
Pasal 9 ayat (6);
Pasal 11 ayat (6);
Pasal 12 ayat (5)

No.

4.
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Analisis
karena BPP Pembangkitan tenaga listrik dengan
maksimum 85% dari BPP setempat dinilai atau tidak
sesuai dengan nilai investasi. Namun sebaliknya dari
sisi Pemerintah dan PLN, penentuan biaya / tarif
pembelian berdasarkan BPP sudah memperhitungkan
segala biaya investasi dan keuntungan yang didapat
oleh perusahaan PPL.
Rekomendasi yang ditawarkan adalah perlu meninjau
ulang tentang besaran BPP, namun memang sebagai
perwujudan hak menguasai negara, maka
Pemerintahlah sebagai decision maker nya dan
sebagai penentu akhirnya untuk menentukan
besarnya BPP.
Pemberlakukan skema Build, Own, Operate dan
Transfer (BOOT) dalam pembelian tenaga listrik dari
perusahaan Pengembang Pembangkit Listrik (PPL)
kepada PT. PLN perlu penyempurnaan, karena ada
beberapa permasalahan antara lain:
- Skema BOOT tidak dapat diterapkan untuk semua
jenis sumber energi terbarukan, misal untuk
tenaga listrik yang berasal dari pembangkit tenaga
listrik dari sampah kota dan juga biomassa;
- Skema BOOT juga dinilai tidak bankable sehingga
Perusahaan PPL sulit mendapatkan pembiayaan
pembangunan infrastruktur dari bank;
Skema BOOT
perlu dievaluasi
dengan
pembahasan yang
melibatkan
Kementerian
ESDM, PT. PLN
(Persero),
Perwakilan
investor EBT dan
perbankan, agar
kepentingan

Rekomendasi

Kementerian
ESDM, PT. PLN
(Persero)

Instansi Terkait

5.

No.

Pasal 11

Ketentuan
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Analisis
- tidak ditentukannya secara pasti mengenai lingkup
dan definisi dari BOOT untuk masing-masing
sumber energi terbarukan, misalkan hal-hal apa
saja yang harus ditransfer;
- Apakah Skema BOOT sudah ideal untuk
diterapakan bagi seluruh pembangkit listrik, baik
yang berkapastias di bawah 10 MW maupun di
atas 10 MW, mengingat adanya perbedaan capex
di masing-masing kapasitas tsb.
Pasal 11 Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 dan Pasal
22 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2014 dinilai berpotensi
disharmoni pengaturan.
Terdapat potensi disharmoni antara Permen ESDM
yang menyebutkan pembelian tenaga listrik oleh PLN
dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
berdasarkan BPP (Biaya Pokok Penyediaan
Pembangkitan) dengan Pasal 22 ayat (1) UU 21 Tahun
2014 yang menyebutkan bahwa harga energi Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ditetapkan
oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan harga
keekonomian. Selain itu pada Pasal 106 ayat (4) PP
No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Tidak Langsung mengatur bahwa Harga
keekonomian
Panas
Bumi
paling
sedikit
mempertimbangkan a) biaya produksi uap dan/atau
Ubah

Rekomendasi
seluruh
stakeholder
terakomodir.

Kementerian
ESDM, PT. PLN
(Persero)

Instansi Terkait

6.

No.

-

Ketentuan
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Rekomendasinya yakni Pasal 11 Permen ESDM No. 50
Tahun 2017 perlu disesuaikan dengan Pasal 106 PP
No. 7 Tahun 2017, dalam rangka mendorong minat
investor.
- Sistem pembangkitan belum cukup kuat untuk
mendukung (proyeksi) masuknya sumber
pembangkit dari energi terbarukan besar-besaran
- Persoalan mendasar dari system pembangkitan
listrik lainnya adalah, pada saat investasi

Kajian:
UU 21/2017 memberi kewenangan kepada
pemerintah untuk menentukan harga energi panas
bumi
pemanfaat
tidak
langsung,
dengan
mempertimbangkan harga keekonomian.
Jadi jika dalam Permen 50/2017 Menteri
memberikan penentuan harga, maka sudah sesuai
karena Menteri sebagai Pemerintah dalam hal ini.
Namun dalam PP 7/2017, penentuan harga harus
mempertimbangkan a) biaya produksi uap dan/atau
listrik, dan b) daya tarik investasi.
Mungkin huruf b yang dirasakan oleh Perusahaan
tidak memberikan daya tarik investor.

Analisis
listrik, dan b) daya tarik investasi.

Tindakan lain:
 Perlu
Penentuan
investasi
dan/atau

Rekomendasi

Kementerian
ESDM, PT. PLN
(Persero)

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
pembangkit tenaga listrik EBT sudah besar,
system pembangkitan di PLN sendiri masih belum
cukup kuat untuk menerima seluruh sisitem
pembangkitan listrik yang masuk.
 Oleh karenanya, perlu memperkuat system
pembangkitan yang ada di PLN, dan ini
memerlukan investasi yang besar. Jadi,
penguatan system pembangkitan di PLN ada
prasyarat yang perlu dilakukan, dan jika system
pembangkitan di PLN kuat maka pembangkitan
listrik dari sektor EBT, dengan ditunjang
kebijakan yang kondusif untuk investasi, akan
masuk secara besar-besaran, efek lanjutannya
harga jual tenaga listrik EBT menjadi turun dan
bersaing dengan energi fosil.


Rekomendasi
subsidi dalam
rangka
penguatan
system
pembangkitan
di PLN agar
EBT dapat
masuk secara
besar-besaran.
 Perlu adanya
Klasterisasi
pengembanga
n EBT berbasisi
kewilayahan,
sumber daya
setempat dan
kemampuan
Ekonomi.
 Segera
melakukan
Kajian
kesistemen
per wilayah
berdasarkan
klasterisasi tsb

Instansi Terkait

7.

No.

-

Ketentuan

Harga energi terbarukan untuk pembangkitan
listrik masih mahal.
Sementara Trend harga energi terbarukan di luar
negeri semakin murah, tetapi karena di Indonesia
terdapat obligasi porsi Tingkat Kandungan Dalam
Negeri (TKDN) yang besar, hal ini menjadikan
harga energi terbarukan, terutama solar PV,
masih mahal.
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Peraturan terkait:
- UU 3/2014 ttg Perindustrian
- PP 29/2018 ttg Pemberdayaan Industri
- Permen 02/M-IND/PER/2014 ttg Pedoman
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

-

-

Analisis

Rekomendasi
untuk
menentukan
seberapa
besar
kapasitas
Pembangkit
Intermitten
diperbolehkan
masuk ke
dalam system
tersebut
Tindakan lain:
 Menekan biaya
investasi
dengan
menjajagi
kemungkinan
produksi
massal sistem
pembangkitan
nya, dan
mengupayakan
agar sebagian
komponennya
dapat
Kementerian
ESDM,
PT.PLN
(Persero)

Instansi Terkait

No.

Ketentuan
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Analisis
- Permen ESDM 50/2017 ttg Pemanfaatan Sumber
Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Rekomendasi
diproduksi di
dalam negeri,
sehingga tidak
semua
komponen
harus diimpor
dari luar
negeri.
Penurunan
biaya investasi
ini akan
berdampak
langsung
terhadap biaya
produksi.
 memberi
prioritas
pembangunan
pada daerah
yang meliki
potensi sangat
tinggi, baik
teknis maupun
sosioekonomisnya.

Instansi Terkait

8.

No.

-

Ketentuan
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Pengembangan EBT yang belum sesuai dengan
kondisi Indonesia dengan berbagai sumber dan
secara geografis cocok.
Alternatif rekomendasi:


Analisis

Tindakan lain:
 Meningkatkan
kegiatan studi
dan penelitian
yang berkaitan
dengan jenis
EBT yang
sesuai dengan
kondisi
Indonesia.
 Pelaksanaan
identifikasi
setiap jenis
potensi

Rekomendasi
 meningkatkan
promosi yang
berkaitan
dengan
pemanfaatan
energi dan
upaya
pelestarian
lingkungan.
Kementerian
ESDM,
PT.PLN
(Persero)

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

Analisis
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Rekomendasi
sumber daya
energi
terbarukan
secara lengkap
di setiap
wilayah;
 Upaya
perumusan
spesifikasi
dasar dan
standar
rekayasa
sistem
konversi
energinya yang
sesuai dengan
kondisi di
Indonesia;
 Pembuatan
"prototype"
yang sesuai
dengan
spesifikasi
dasar dan
standar

Instansi Terkait

No.

Ketentuan

Analisis
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Rekomendasi
rekayasanya;
 Pengumpulan
pendapat dan
tanggapan
masyarakat
tentang
pemanfaatan
energi
terbarukan
tersebut.
memasyarakatkan
pemanfaatan
energi
terbarukan
sekaligus
mengadakan
analisis dan
evaluasi lebih
mendalam
tentang
kelayakan
operasi sistem
di lapangan
dengan
pembangunan

Instansi Terkait

Ketentuan

Analisis

Rekomendasi
beberapa
proyek
percontohan

Instansi Terkait
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18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkait
1.
Pasal 9 ayat
1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Cabut
Kementerian
11
Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007
Perdagangan
Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor
36/M-DAG/PER/9/2007
Tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan,
Ketentuan TDP memiliki fungsi yang dapat
disamakan dengan SIUP, sehingga prosedur ini
dapat tumpang tindih satu dengan yang lainnya.
2.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/MDAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat
Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar
Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan
Perdagangan sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

No.

Ketentuan

Analisis
14/MDAG/PER/3/2016 dan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017,
Pengurusan SIUP sudah tidak perlu lagi
diperpanjang
sedangkan
TDP
masih
diperpanjang (Pasal 9 ayat (11)). Hal demikian
berpotensi pengurusan SIUP dan TDP secara
simultan berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013
menjadi tidak relevan, karena salah satu jenis
izin masih perlu diperpanjang, sehingga pada
akhirnya pengurusan izin tetap diurus secara
terpisah.

Rekomendasi

Instansi Terkait
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19. Peraturan IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Terkaait
1.
Pasal 2 huruf a
a. Analisis Dimensi (3) Kejelasan Rumusan, yaitu :
Ubah
1. Otoritas Jasa
dan c (2)
Peraturan IX.E.1 mengatur perihal Transaksi
Keuangan,
Afiliasi dan Transaksi yang mengandung Benturan
c.q.
Deputi
Kepentingan yang dilakukan PT Terbuka dan PT
Komisioner
Terkendalinya (selanjutnya disebut “P
PT Tbk”).
Hukum
Terkait Transaksi Afiliasi PT Tbk wajib
mengumumkan keterbukaan informasi kepada
masyarakat dan OJK dalam 2 hari kerja sejak

No.

No.

Ketentuan
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Analisis
terjadinya transaksi, dimana untuk beberapa
transaksi, keterbukaan informasi tersebut
dikecualikan untuk menyerahkan ringkasan
Laporan Penilai dan Tenaga Ahli/Konsultan
Indepen (fairness opinion). Sedangkan Transaksi
Benturan Kepentingan wajib disetujui terlebih
dahulu oleh Pemegang Saham Independen PT Tbk
sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan
IX.E.1. Pasal 2 huruf (a) (2) Peraturan IX.E.1
sebaiknya diperjelas dengan menambahkan
ketentuan bahwa dalam ringkasan Laporan Penilai
disertai juga pernyataan dari Penilai yang
menyatakan bahwa penilaian tersebut dilakukan
oleh Penilai secara profesional dan independen
dengan mengggunakan data--data serta metode
penilaian yang memadai dan relevan. Hal ini
dimaksudkan untuk menegaskan komitmen
Penilai atas independensi dan profesionalismenya
dalam melakukan penilaian yang dimaksud.
b. Analisis Dimensi (4) Penilaian Kesesuaian Norma
dengan variabel ketertiban dan kepastian hukum
serta variabel pengayoman indikator belum
adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang
melakukan pengawasan dan penegakan hukum
serta indikator belum adanya ketentuan yang

Rekomendasi

Instansi Terkaait

No.

Ketentuan
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Analisis
menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak
ditemukannya
ketentuan
yang
dapat
menyebabkan tidak terjaminnya pelindungan
masyarakat, yaitu :
Diperlukan adanya ketentuan yang jelas dan
memberikan kepastian hukum terkait hal tersebut
diatas
c. Analisis Dimensi (5) Penilaian Efektivitas
Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan
dengan variabel aspek kekosongan pengaturan
dan aspek operasional dengan indikator segi
peraturan pelaksananya dan indikator pengaturan
dalam peraturan masih belum dilaksanakan
secara efektif, yaitu :
1. Dalam praktek terdapat transaksi-transaksi
afiliasi yang tidak terdeteksi dengan baik,
sehingga menimbulkan kerugian pada PT Tbk
dan pemegang saham independen (minoritas).
Hal ini kemungkinan dikarenakan laporan
Penilai atau keterbukaan informasi yang tidak
akurat atau hanya bersifat formalitas,
sehingga kurang memperhatikan aspek
substansial dan kurang efektifnya pengawasan
(aspek pengawasan). Lebih lanjut, suatu
Transaksi
yang
secara
substansial

Rekomendasi

Instansi Terkaait

Ketentuan

Pasal 2 huruf (c)
(2)

No.

2.
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Analisis
mengandung Benturan Kepentingan dengan
adanya Laporan Penilai yang tidak akurat dan
profesional dapat diarahkan menjadi Transaksi
Afiliasi, sehingga tidak diperlukan persetujuan
dari pemegang saham independen.
2. Pada PT Tertutup, dalam kenyataan banyak
Direksi tidak mengadakan dan menyimpan
daftar pemegang saham maupun daftar
khusus. Hal ini dikarenakan karena tidak
adanya ketentuan yang mengatur secara jelas
mengenai lembaga mana yang memiliki
kewenangan pengawasan dan penegakan
hukum terhadap PT Tertutup serta sanksi
tehadap Direksi yang tidak mengadakan daftar
pemegang saham dan daftar khusus tidak
jelas.
1. Pasal 2 huruf (c) Peraturan IX.E.1 mengatur
beberapa pengecualian atas kewajiban
pengajuan keterbukaan informasi oleh PT
Tbk dalam hal Transaksi Afiliasi. Frase
“transaksi berkelanjutan yang telah
dilaksanakan”
sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 2 huruf (c) (2) Peraturan IX.E.1
sebaiknya diperjelas dengan menambahkan
frase “yang sudah dituangkan dalam
Ubah

Rekomendasi

1. Otoritas Jasa
Keuangan,
c.q.
Deputi
Komisioner
Hukum

Instansi Terkaait

No.

Ketentuan
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Analisis
perjanjian definitif”. Hal ini untuk mencegah
PT yang bermaksud melakukan penawaran
umum atau pernyataan pendaftaran dalam
rangka Perusahaan Publik mengungkapkan
di dalam prospektus atau keterbukaan
informasinya
transaksi-transaksi
yang
belum definitif (contohnya masih dalam
tahap Perjanjian Pendahuluan atau MOU)
dengan maksud untuk menghindari
kewajiban keterbukaan informasi atau
RUPS pemegang saham independen pasca
dilakukannya penawaran umum atau
pernyataan pendaftaran.
Dalam hal ini sebenarnya Transaksi
tersebut belum dilaksanakan dan Perjanjian
Pendahuluan atau MOU tersebut pasca PT
melakukan Penawaran Umum atau menjadi
Perusahaan Publik akan diatur lebih lanjut
dalam perjanjian-perjanjian pelaksana yang
bersifat definitif. Sebaiknya dalam Pasal 2
huruf (c) (2) (b) frase “Syarat dan kondisi
Transaksi” diub
bah menjadi “Pihak, syarat
dan kondisi sebagaimana telah diatur dalam
perjanjian definitif Transaksi”. Hal ini agar
jelas bahwa yang dilarang berubah

Rekomendasi

Instansi Terkaait

3.

No.

Pasal 4 huruf a
(2)

Ketentuan
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Analisis
sehingga dapat merugikan PT Tbk bukan
hanya syarat dan kondisi, tapi juga pihak
sebagaimana telah diatur dalam perjanjian
definitif Transaksi.
Ketidakjelasan pengaturan hal ini dapat
menimbulkan penyimpangan
Pasal 4 huruf (a) (2) Peraturan IX.E.1 sebaiknya
diperjelas dengan menambahkan ketentuan
bahwa dalam ringkasan Laporan Penilai disertai
juga pernyataan dari Penilai yang menyatakan
bahwa penilaian tersebut dilakukan oleh Penilai
secara profesional dan independen dengan
menggunakan data--data serta metode penilaian
yang memadai dan relevan. Hal ini dimaksudkan
untuk menegaskan komitmen Penilai atas
independensi dan profesionalismenya dalam
melakukan penilaian yang dimaksud.
Dalam praktek dapat saja Transaksi yang
mengandung Benturan Kepentingan tidak terdeteksi
dengan baik, dikarenakan laporan Penilai atau
keterbukaan informasi yang tidak akurat atau hanya
bersifat formalitas. Dalam hal ini Transaksi yang
mengandung Benturan Kepentingan dengan
menggunakan Laporan Penilai yang tidak akurat dan
profesional dapat diarahkan menjadi sekedar
Ubah

Rekomendasi

1. Otoritas Jasa
Keuangan,
c.q.
Deputi
Komisioner
Hukum

Instansi Terkaait

Ketentuan

Analisis
Transaksi Afiliasi (aspek pengawasan).

Rekomendasi

Instansi Terkaait
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20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa
Keuangan
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Tekait
1.
Pasal 4 huruf b Terkait benturan kepentingan apakah mediator yang Ubah
Otoritas
Jasa
angka 6
berprofesi sebagai pengacara termasuk dalam
Keuangan
Lembaga
kategori yang dikesampingkan. Karena dalam UU Catatan.
Alternatif
Bankum dikenal dengan istilah non litigasi (salah
Bank Indonesia
Penyelesaian
satunya
mediasi).
Apalagi
terkait
dengan Kriteria
dan
Sengketa yang probono/csr-nya pengacara. Dalam pasal 16 ayat 2 mekanisme
Kementerian
dimuat
dalam PP 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara Lembaga
Keuangan
Daftar Lembaga pemberian bantuan hukum dan penyaluran bantuan Alternatif
Alternatif
hukum (non litigasi/mediasi), apakah pengacara Penyelesaian
Penyelesaian
masuk ke dalam legal standing ? termasuk Daftar Sengketa untuk
Sengketa yang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang di masuk
dalam
ditetapkan oleh buat OJK, apakah OJK punya kriteria khusus ataukah Daftar
yang
OJK
meliputi sepanjang ia memenuhi syarat seperti tertera pada dibuat OJK belum
Lembaga
pasa 4 huruf d
ada.
Alternatif
Penyelesaian
Sengketa yang,
mempunyai
peraturan yang

No.

No.

Ketentuan
meliputi:
ketentuan
benturan
kepentingan dan
afiliasi
bagi
mediator,
ajudikator, dan
arbiter
Pasal 12
(1) Lembaga Jasa
Keuangan yang
melanggar
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam
Peraturan OJK
ini
dikenakan
sanksi
administratif
antara lain:
a.
peringatan
tertulis;
b. denda yaitu
kewajiban untuk
membayar
- 708 -

Bila melihat aturan ini, peran OJK lebih pada
membuat daftar Lembaga alternative penyelesaian
sengketa, memfasilitasi (psl 11 ayat 2) sengketa
terkait perlindungan konsumen, menerima laporan
kinerja Lembaga alternative penyelesaian sengketa
dan memberikan sanksi.
Terkait sanksi, pengenaan sanksi biasanya didahului
pasal pelanggaran. Disini tidak ada Batasan mana
yang masuk dalam kategori pelanggaran. Apakah
kode etik yang jadi acuan, laporan/bukti benturan
kepentingan
atau
hal-hal
yang
sifatnya
administrative. Karena dalam POJK ini core nya lebih
pada pengaturan LAPS. Menjadi pertanyaan
bagaimana dengan pengawasan LAPS tersebut
(didalamnya ada mediator, ajudikator dan lainnya

Analisis

Sanksi diberikan
ketika
terjadi
pelanggaran,
dalam ketentuan
ini
belum
ditegaskan
pelanggaran apa
yang
menyebabkan
diberikan sanksi

Catatan : Tidak
diatur
pengawasan OJK.

Ubah

Rekomendasi

Jasa

Kementerian
Keuangan

Bank Indonesia

Otoritas
Keuangan

Instansi Tekait

Ketentuan
sejumlah uang
tertentu;
c. pembatasan
kegiatan usaha;
d. pembekuan
kegiatan usaha;
dan/atau
e. pencabutan
izin
kegiatan
usaha.

Analisis

Rekomendasi

Instansi Tekait

1.

Pasal 3 jo. Pasal
4 ayat (1) jo.
Pasal 6 ayat (3)
dan Pasal 17
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Pasal 23 huruf (j) POJK No. 9/POJK.04/2018,
mengatur bahwa Penawaran Tender Wajib
dikecualikan dalam hal pengambilalihan terjadi
karena perolehan saham oleh salah satu Pihak
sebagai pelaksanaan penambahan modal dalam
rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana
diatur dalam POJK yang mengatur penambahan
modal PT Tbk tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (HMETD) atau tanpa right issue. Penambahan
modal PT Tbk tanpa HMETD saat ini diatur dalam

Ubah

1. Otoritas Jasa
Keuangan,
c.q.
Deputi
Komisioner
Hukum

21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
No.
Pengaturan
Analisis
Rekomendasi
Instansi terkait

No.

Pengaturan

POJK No. 38/POJK.04/2014.
Bagaimana apabila terdapat pihak yang bermaksud
mengambil alih PT Tbk yang sedang bermasalah
dengan keuangannya sebagaimana Pasal 3 huruf (c)
POJK 38/2014 dengan cara membeli piutang tersebut
dari pemberi pinjaman tidak terafliliasi dan kemudian
mengkonversi piutangnya tersebut. Apakah dengan
pihak tersebut tetap dikecualikan dari penawaran
tender wajib. Hal ini perlu diperhatikan mengingat
dalam praktek reverse takeover atas PT Tbk dapat
dilakukan dengan cara seperti diuraikan di atas
Sebaiknya ketentuan Pasal 4 POJK 38/2014 tidak
hanya mengacu kepada parameter (threshold) 10%
dari modal setor, tapi juga dari jumlah saham (dalam
hal ini terkait dengan hak suara)

Analisis

Rekomendasi

Instansi terkait

1.

Pasal 1 angka (4)
dan Pasal 23
huruf (j)
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Threshold (batasan) kepemilikan saham bagi
pengendali sebaiknya diturunkan menjadi 20% sesuai
konsep Pemegang Saham Utama atau 25% sesuai
konsep Pemilik Manfaat PT sebagaimana diatur
dalam Perpres 13 Tahun 2018
Pasal 23 huruf (j) POJK No. 9/POJK.04/2018,

Ubah

1.

Otoritas
Jasa
Keuangan,
c.q. Deputi
Komisioner
Hukum

22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
No.
Pengaturan
Analisis
Rekomendasi
Instansi terkaait

No.

No.

Pengaturan
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mengatur bahwa Penawaran Tender Wajib
dikecualikan dalam hal pengambilalihan terjadi
karena perolehan saham oleh salah satu Pihak
sebagai pelaksanaan penambahan modal dalam
rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana
diatur dalam POJK yang mengatur penambahan
modal PT Tbk tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (HMETD) atau tanpa right issue. Penambahan
modal PT Tbk tanpa HMETD saat ini diatur dalam
POJK No. 38/POJK.04/2014.
Bagaimana apabila terdapat pihak yang bermaksud
mengambil alih PT Tbk yang sedang bermasalah
dengan keuangannya sebagaimana Pasal 3 huruf (c)
POJK 38/2014 dengan cara membeli piutang tersebut
dari pemberi pinjaman tidak terafliliasi dan kemudian
mengkonversi piutangnya tersebut. Apakah dengan
pihak tersebut tetap dikecualikan dari penawaran
tender wajib. Hal ini perlu diperhatikan mengingat
dalam praktek reverse takeover atas PT Tbk dapat
dilakukan dengan cara seperti diuraikan di atas
Sebaiknya ketentuan Pasal 4 POJK 38/2014 tidak
hanya mengacu kepada parameter (threshold) 10%
dari modal setor, tapi juga dari jumlah saham (dalam
hal ini terkait dengan hak suara)

Analisis

Rekomendasi

Instansi terkaait

Pasal 1 angka 7
.

2.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UU No.12 Tahun 2011
yang berisi penjelasan bahwa
“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan
“hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan
Perundang-undangan yang didasarkan pada asas
bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Mohon juga lihat temuan atas Pasal 1 butir 1.f UUPM
di atas.
UUPM tidak mengatur adanya kewenangan Bapepam
(OJK) untuk mengatur jumlah yang lebih kecil.

Analisis
Ubah

Rekomendasi
1. Otoritas Jasa
Keuangan,
c.q.
Deputi
Komisioner
Hukum

Instansi terkaait
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23. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Tekait
1.
Seluruh
Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak Cabut
dan Mahkamah Agung
Ketentuan
mengatur putusan BPSK apa saja yang dapat diajukan Naikkan substansi
keberatan. Pasal 2 PERMA ini membatasi bahwa ke dalam undangkeberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan undang
arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Ketentuan ini
berpotensi tumpang tindih dengan UU Perlindungan
Konsumen. Meski demikian, dalam analisis dan

Pengaturan

No.

No.

Ketentuan

- 713 -

Analisis
evaluasi yang dilakukan terhadap UU Perlindungan
Konsumen, ketiadaan pembatasan ini merupakan
salah satu catatan pokja. Pokja berpendapat bahwa
idealnya tidak semua putusan BPSK dapat diajukan
keberatan karena jika demikian justru akan
bertentangan dengan politik hukum untuk
mendorong penyelesaian perkara di luar pengadilan.
Dengan demikian, meskipun ketentuan Pasal 2 ini
justru cocok diadopsi oleh UU Perlindungan
Konsumen untuk memperkokoh penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen di luar pengadilan
menjadi murah, sederhana, dan cepat.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak
mengatur putusan BPSK apa saja yang dapat diajukan
keberatan. Pasal 3 PERMA ini membatasi bahwa
keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan
arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Ketentuan ini
berpotensi tumpang tindih dengan UU Perlindungan
Konsumen.
Meski demikian, dalam analisis dan evaluasi yang
dilakukan terhadap UU Perlindungan Konsumen,
ketiadaan pembatasan ini merupakan salah satu
catatan pokja. Pokja berpendapat bahwa idealnya
tidak semua putusan BPSK dapat diajukan keberatan
karena jika demikian justru akan bertentangan

Rekomendasi

Instansi Tekait

Ketentuan

Analisis
dengan
politik
hukum
untuk
mendorong
penyelesaian perkara di luar pengadilan.
Dengan demikian, meskipun ketentuan Pasal 2 ini
justru cocok diadopsi oleh UU Perlindungan
Konsumen untuk memperkokoh penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen di luar pengadilan
menjadi murah, sederhana, dan cepat

Rekomendasi
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24. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
1.
beberapa materi Ketentuan mengenai hukum acara (peradilan) Cabut
dan
muatan dalam semestinya diatur di tingkat undang-undang. Hal itu Naikkan substansi
Perma ini berisi disebabkan materi muatan ketentuan demikian Perma ke dalam
pasal-pasal yang sangat erat kaitannya dengan pembatasan hak asasi substansi UU
bertentangan
manusia. Secara implisit, Pasal 28J UUD 1945
dengan
mengatur bahwa pembatasan terhadap hak dan
ketentuan
kebebasan ditetapkan dengan Undang-Undang.
undang-undang,
misalnya terkait Secara historis, keberadaan perma ini merupakan
konsep
hakim reaksi terhadap tidak kunjung selesainya perubahan
tunggal
dan terhadap ketentuan mengenai hukum acara perdata,
khususnya dalam HIR dan RBg. Pada bagian
tahapan
menimbang Perma secara eksplisit disebutkan
persidangan.
“bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana

No.

Instansi Tekait
Mahkamah Agung

Instansi Tekait

No.

Upaya
lain

hukum

Ketentuan
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Analisis
diatur dalam HIR dan RBg, dan peraturan lain
mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan
pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai
objek dan gugatan serta sederhana tidaknya
pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara
sederhana memerlukan waktu yang lama”. Secara
implisit pembuat peraturan menyadari bahwa
ketentuan ini semestinya dibuat dalam bentuk
undang-undang.
Upaya hukum dengan bentuk keberatan di
pengadilan yang sama sebagaimana diatur dalam
Pasal 21 tidak dikenal sebelumnya dalam mekanisme
peradilan perdata di Indonesia. Pengaturan ini dibuat
untuk mempercepat proses persidangan dan
membatasi perkara yang bersifat sederhana diajukan
hingga tingkat kasasi. Mekanisme yang umum dikenal
adalah mekanisme banding yang diajukan ke
Pengadillan Tinggi setempat. Upaya keberatan
sebagaimana diatur diatas berpotensi bertentangan
dengan Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pada pasal itu diatur bahwa:
“(1) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama
dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi
oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undangCabut
dan
Naikkan Perma ke
dalam substansi
UU

Rekomendasi

Mahkamah Agung

Instansi Tekait

Ketentuan

Analisis
undang menentukan lain.”
Pengecualian terhadap hal diatas semestinya diatur
melalui undang-undang.
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25. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi
No.
Ketentuan
Analisis
1.
Tunggakan
Secara historis, kelahiran ketentuan mengenai
Perkara menjadi mediasi didorong oleh lahirnya rekomendasi sidang
beban peradilan
tahunan MPR tahun 2000 agar Mahkamah Agung
mengatasi tunggakan perkara
yang harus
diselesaikan.
Rekomendasi
itu
kemudian
ditindaklanjuti dengan lahirnya surat edaran
mahkamah agung RI nomor 1 tahun 2002. Pada
prinsipnya surat edaran itu menekankan kembali
pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam
menerapkan upaya damai sebagaimana diatur dalam
Pasal 130 HIR/154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam
hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Ditengah proses itu, indonesia sebenarnya pernah
mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Namun, materi muatan mengenai mediasi
sangatlah minim, dan hanya membahas mengenai

No.

Rekomendasi
Cabut
dan
Naikkan Perma ke
dalam substansi
UU

Rekomendasi

Instansi Tekait
Mahkamah Agung

Instansi Tekait

No.

Ketentuan
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Analisis
mediasi diluar pengadilan. Hanya terdapat dua pasal
yang mengatur mediasi, yakni pasal 1 butir 10 dan
Pasal 6. Segala peraturan perundang-undangan
diatas dianggap belum sempurna sehingga muncul
gagasan untuk membuat ketentuan mengenai
mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung. Gagasan
itu kemudian diwujudkan melalui lahirnya Perma
Nomor 2 Tahun 2003, yang kemudian diganti melalui
Perma Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan ini secara
esensial sama dengan upaya perdamaian yang diatur
dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBg. Yang
membedakan adalah diubahnya sifat perdamaian
yang cenderung sukarela (voluntary) menjadi
mengarah pada sifat memaksa (compulsory).
Dari paparan sejarah diatas dapat disimpulkan bahwa
kelahiran Perma Mediasi ditujukan untuk mengisi
kurang detilnya pengaturan ditingkat undangundang. Padahal secara substansi, mediasi
merupakan tahapan awal dari suatu proses peradilan
(hukum acara) perkara perdata. Pengaturan
mengenai mediasi semestinya diatur di tingkat
undang-undang. Momentum disusunnya undangundang tentang kitab hukum acara perdata sangat
tepat untuk menempatkan pengaturan mediasi pada
jenis peraturan yang semestinya.

Rekomendasi

Instansi Tekait

No.

Ketentuan
Rendahnya
penggunaan
instrumen
mediasi perlu
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Analisis
Dalam data yang dirilis pada 2013, ketua kelompok
kerja reformasi peradilan Mahkamah Agung, Takdir
Rahmadi, menyampaikan bahwa tingkat kesuksesan
mediasi di indonesia masih tergolong rendah. Hanya
sekitar empat persen perkara yang mencapai
kesepakatan damai. Ia menjelaskan beberapa faktor
yang mempengaruhi rendahnya kesuksesan mediasi
adalah tidak sungguh-sungguhnya para pihak
melakukan mediasi dan peran advokat. Seiring
dengan lahirnya Perma 1 Tahun 2016, belum ada
laporan atau kajian baik dari internal mahkamah
agung maupun lembaga penelitian independen yang
mengukur efektifitas mekanisme ini.
Dari sisi pengguna, keberadaan Perma 1 Tahun 2016
disambut baik oleh Asosiasi Pengacara Syariah
Indonesia (APSI). Ketentuan seperti dikuranginya
batas waktu, kewajiban pihak untuk menghadiri
segera pertemuan mediasi, konsep itikad baik, dan
adanya insentif dan insentif, dianggap membawa
harapan akan berdampaknya mediasi dimasa
mendatang.

Rekomendasi
Cabut
dan
Naikkan Perma ke
dalam substansi
UU

Instansi Tekait
Mahkamah Agung
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26. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
No.
Ketentuan
Analisis
Rekomendasi
Instansi Tekait
1.
Banyaknya
Kelahiran Perma 14/2016 tidak dapat dilepaskan dari Cabut
dan Mahkamah Agung
transaksi yang tidak adanya aturan yang detil tentang proses Naikkan Perma ke
dilakukan secara beracara dalam sengketa ekonomi syariah di dalam substansi
syariah
Indonesia. Sejumlah kalangan, seperti asosiasi UU
pengacara syariah indonesia (APSI) keberatan dengan
penggunaan pedoman acara perdata pada UU
Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, dan
UU Peradilan Umum yang dinilai tidak sejalan dengan
semangat pengakuan sistem ekonomi syariah di
Indonesia. Terdapat anggapan bahwa peraturan
tersebut berkiblat pada sistem hukum peninggalan
kolonial Belanda.
Padahal, dalam regulasi tingkat undang-undang
kewenangan menyelesaikan sengketa dalam bidang
ekonomi syariah secara jelas diatur sebagai
kewenangan peradilan agama. Hal itu dapat dilihat
didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006
tentang
Peradilan
Agama.
Pada
perkembangannya, MK juga mengeluarkan Putusan
Nomor
93/PUU-X/2012,
yang
menegaskan
kewenangan pengadilan agama dalam memutus
penyelesaian sengketa perbankan syariah.
Dari sisi ketepatan jenis peraturan, materi muatan
Perma 14/2016 semestinya diatur di tingkat undang-

No.

Ketentuan
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Analisis
undang karena sebagian besar materi muatannya
mengatur mengenai kewenangan badan peradilan
dan hukum acara yang digunakan. Undang-Undang
tentang Peradilan Agama seharusnya mengatur lebih
detil mengenai hukum acara yang digunakan dalam
penyelesaian sengketa syariah. Tidak hanya sebatas
menyinggung kewenangan saja.
Dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase
syariah, pada SEMA 8/2008 diatur bahwa
kewenangan penyelesaiannya ada di peradilan
agama. Namun, pada SEMA 8/2010, kewenangan itu
dialihkan ke peradilan umum. Kelahiran Perma
14/2016
kemudian
menertibkan
kembali
kewenangan peradilan agama dalam pelaksanaan
putusan arbitrase syariah sesuai dengan ketentuan
undang-undang.

Rekomendasi

Instansi Tekait

