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SAMBUTAN 

Sekretaris Jenderal DPR RI 

Sepcrri kita kctahui bersama, salah satu dari hasil proses rcforrnasi yang berjalan 
sejak prrtcngahan tahun 1998, aclalah adanya pcrubahan sirukrural kctaianegaraan 
yang mcngarah pada hubungan yang lcbih fungsional scsuai clcngan iugas, fungsi clan 
,vc\vcnang kclcrnbagaannya n1asing-1nasing. Scsuai dcngan Konstitusi Negara, fungsi, 
tugas, clan wcwcnang Dewan Pcrwakilan Rakyat (DPR) aclalah melakukan pengawasan 
tcrhaclap pemerimah, kcwcnangan penctapan anggaran, clan kcwenangan legislasi. 

Kctika arnanderncn Undang-Undang Dasar 1945 pcrtan1a kali dilakukan pada 
tahun 1999, DPR aclalah lcmbaga yang mcnjadi fokus pcrhatian. UUD 1945 sebelum 
diamandemen membcrikan kekuasaan yang sangat besar kepada eksekurif, sehingga 
salah saiu target dalarn melakukan amandcmcn pada waktu itu adalah rnenjadi 
penycin1bangdala1n rclasi politik vang diatur dalam amandcrncn. Pcrnberian wewcnang 
untuk menvoimbangkan kekuasaan ini iampak antara lain dalarn ha! pelaksanaan 
fungsi lcgislatif clan bebcrapa wcwcnang lainnya. 

Pcrubahan ini rncr-upakan pcrubahan subsiansial clan peruing dalarn rangka 
mempcrkuat fungsi pcmbuatan undang-undang clan peugawasan I)PR. Oalam bidang 
pcrnbuatan undang-undang rcrjadi pcrgescran hak pernbcntukan undang-undang 
dari Prcsidcn kcpada D P R .  Sccara khusus U U O  1945 mcngatur fungsi lcgislasi yang 
diem ban DPR, yaitu (a DPRadalah pcmcgang kekuasaan mcmbentuk undang-undang, 
dan pcrnbahasan undang-undang dilakukan brrsan,a Prcsidcn, (b) undang-undang 
harus mcndapatkan 'pcrsctujuan bcrsarna' DPR. clan Presidcn sebagai mekanisrnc 
konstitusional pengesahan undang-undang. 
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Pcrgeseran clan peningkaian kcwcnangan clan kekuasaan DPR ini, sccara 
langsung m ningkatkan bcban dan tanggungjawab DPR, yang sekaligus rncnunjukkan 
bahwa peran DPR .. dalarn sistern ketatanegaraan menjadi sernakin signifikan dalarn upaya 
rncnyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan oleh DPR clcngan rncrnberikan 
kesernparan yang luas kcpada masyarakat untuk mcnyarnpaikan aspirasinya, baik 
sccara langsung ataupun rnelalui surat, sesuai dengan keteruuan yang berlaku. 

Uniuk keperluan inilah Sckrctariai Jcnderal DPR menyusun MODUL 
PERANCANC1\l\" UNDANC-UNDANC, sebagai pcdoman perancangan undang 
undang. l\lodul ini diharapkan dapat dijadikan pedoman yang mudah dipahami, 
komprehcnsif dan dapat mcnjadi pegangan bagi para perancang, pcneliti dan pihak 
pihak lain yang berkcpemingan, sekaligus dapat menjacli sumbangan pcmikiran bagi 
perkembangan pcmbangunan hukurn nasional pada un1un111ya. J-larapan kita scrnua 
adalah sernoga iujuan pcnulisan buku ini dapai tercapai. 

Bagairnanapun, buku ini akan sangai bcrmanfaat bagi masyarakat luas, 
terutarna para pcmerhau politik, terrnasuk didalamnya para Anggota Dewan. Sclain 
it u, saya bcrharap agar buku ini ierus di update sesuai dengan pcrrnasalahan yang 
bcrkernbang. Hal ini dimungkinkan, karena perpolitikan Indonesia masih bclum 
mcncrnukan bcntuknya yang tepai, schingga ierus bcrubah. Peru bah an inilah yangpcrlu 
icrus mcncrus diantisipasi agar buku ini tidak kchilangan urgcnsinya. Saya rncnghargai 
usaha yang tclah dilakukan olch Tim Pcnulis, kcndati pun masih ditcmukan kclemahan 
disana sini, clan bcrharap akan torus dicvaluasi schingga ditcmukan scbuah format baku 
yang lcbih baik. 

Akhirnya, saya mengucapkan sclarnat clan pcnghargaan aias jerih payah 
pcnulis dan NLSP (National legislative Strengthening Program)/The Asia Foundation yang 
relah mernbcrikan dukungan dalam rncncrbitkan buku ini, sernoga buku ini dapai 
mernberikan manfaai bagi kita scmua. 

Jakarta, Dcsember 2008 
Sckrctarisjenclcral DPR RI, 

Ora. Hj. Nining Indra Shaleh, M.Si 
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PENG ANT AR 

Deputi Perancangan Undang-Undang 

Sekretariatjenderal DPR RI 
� 

Alhamdulillahirrabbilalamin, rasa syukur selalu kita pajatkan kchadirat Allah 
Subhanahu Wata'ala, yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita 
semua, sehingga kira semua dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan 
baik. 

ntuk kcsekian kalinya, kcmbali Sekretariat Jenderal DPR RI mencrbitkan 
sebuah buku yang kali ini berjudul "MODUL PERANCANGAN UNDANG 
UNDANG". Kcinginan untuk menyusun modul yangdapat rnembaruu para perancang 
undang-undang khususnya, dan pihak-pihak lain pada umumnya, sudah cukup lama 
direncanakan.1'!odul ini akan mcmbantu para perancangundang-undang menjalankan 
tugas pokok dan fungsinya membarnu Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi 
konstiiusionalnya. Dalam modul ini secara ringkas dipcrlihatkan implernentasi dari 
cara-cara atau prosedur kerja dan dasar hukum yang mendasari pcrancangan undang 
undang yang rncnjadi salah satu iugas dan fungsi Dewan. 

Melalui terbitan ini diharapkan akan terpola suatu mekanisme kerja baku, 
uruuk mcngeliminasi kesalahan yang mungkin timbul. Oisamping itujuga diharapkan 
dapat mcmberikan cakupan wawasan yang lebih luas kepada para pembaca pada 
umumnya, terutarna kepada mcreka yang memberikan perhatian mendalam kcpada 
rnasalah-rnasalah yang berkaiian dcngan pclaksanaan fungsi, tugas, dan wcwenang 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan undang-undang. 

�10DUL PER.A .. NCANCAN UNDAt'-:G-UNDANC l ix 



x 

Akhirnya, tidak lupa saya ucapkan icrima kasih kcpada siapa saja yang Lelah 
memberikan perharian, bantuan dan pemikiran bagi terwujudnya buku kecil ini. 
Dengan memohon petunjuk dan rid ho Allah SWT, semoga apa yang tclah kita hasilkan 
bersama dapat berrnanfaai bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bcrnegara 
dalam Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia. Sebuah modul yang diterbiikan sebagai 
pedornan kerja, pasti akan diternukan kelemahan dan ketidaksempurnaan di sana sini. 
Oleh karena itu, kami terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang ditujukan untuk 
kesempurnaan buku ini pada terbitan-terbitan selanjutnya, karena rnodul ini akan terus 
ber-evolusi sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam sisiern ketatanegaraan 
Indonesia. 

Jakarta, Desember 2008 

Deputi Perancangan Undang-Undang, 

H.R. SARTONO, SH, M.Si 







PENDAHULUAN 

Fungsi lcgislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kuat adalah salah satu 
bagian peming dalam rangka mewujudkan sisiem hukum nasional yang kredibcl dan 
berwibawa. f\ Ierespon iuruuran publik yang semakin kritis, maka Dewan harus mampu 
meningkatkan kinerjanya sehingga realiasasi penyusunan undang-undang dapat 
memenuhi target yang telah ditctapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 
Prolcgnas 2006-2009 bisa dijadikan tolok ukur bagaimana kinerja fungsi legislasi 
Dewan, 

Di isi lain, iuruutan publik ini pada dasarnya sejalan dcngan pcmberian 
kcwcnangan yang semakin bcsar kepada DPR dalam pro es pcnyusunan undang 
undang. Bcrdasarkan amandemcn UUD 1945 Pasal 20 ayat (I) disebutkan bahwa 
DPR mernegang kckuasaan mernberuuk undang-undang. DPR dituruut n1ampu 

mcnghasilkan rancangan unclang-undang inisiatifyang bcrkualitas baik clalam format 
maupun substansinya, khususnya rancangan undang-undang yang benar-benar 

menjadi prioritas dalam menclukung kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan 
hanya mengejar aspek kuaruirasnya. elain itu, undang-undang yang dihasilkan juga 
harus mernenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Kewenangan pcnyusunan 
undang-undang yang semakin luas, 111emungkinkan DPR memainkan peranan check 

and balances dengan lebih efektifuntuk setiap kebijakan yang ditempuh Pemerintah. 
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�an1un demikian, harus disadari bahwa Dewan tidak akan mampu mcncapai 
kincrja yang diharapkanjika tidak mendapat dukungan yang memadai, profesional clan 
berkualitas dari supporting system yang ada. Dalam ha! ini adalah Sekretariatjenderal 
DPR RI ( etjen D P R .  Dengan demikian elemcn-elemen pendukung fungsi legislasi 
Dewan yang ada di Scljen DPR harus rnerncnuhi standar kualifikasi yang baik dan 
mampu bekerja secara harmonis dengan Dewan. 1enghadapi kondisi tersebut, 
pengembangan surnber daya manusia (SD.\I) Sctjen DPR secara berkesinambungan 
menjadi ha! yang sangat strategis. Salah saw jalan yang cfcktif untuk mewujudkan 
ha! ierscbut adalah mcnggerakan energi dari dalam Setjen DPR sendiri, memberikan 
kepcrcayaan kepada seluruh elemen tcrkaii dan secara konsisten mernberikan 
kescmpatan kepada staf Setjen uniuk menghasilkan produk-produk imelektual yang 
dibutuhkan, 

Uraian tersebut di atas menjadi penimbangan utarna pcnyusunan Modul 
Perancangan Undang-Undang yang rnerupakan tindak lanjut dari penyusunan 
buku Manual Pedoman Perancangan Undang-Undang yang telah lebih dahulu 
dihasilkan oleh Seijen DPR. Kedua buku tcrsebui adalah basil karya dan upaya keras 
staf'Seijen DPR. l\Jeskipun Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundangan telah rnemberikan pedoman umum proses perancangan 
undang-undang, tetapi dalarn prakteknya UU tersebut perlu diejawantahkan lebih 
rinci, runtur danjelas. Praktik pengejawantahan ini tidak beraru melakukan penafsiran 
terhadap keternuan pengaturan Undang-Undang ! o 10 tahun 2004, teiapi lebih 
menekankan kepada bagaimana melakukan penyederhanaan dalam penjelasan teknis 
sehingga lebih mudah dipahami oleh stakeholders. Lebihjauh lagi, rnodul ini sebagai saw 
kesaiuan mencoba memadukan unsur-unsur penling dari sebuah proses penyusunan 
undang-undang mulai dari penelitian, penyusunan Naskah Akademik (NA) dan 
penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU). 

Sebagaimana clisinggung di mas, modul ini terdiri dari 1iga bagian yaitu: 
Modul I tentang "Pcnelitian Substansi Rancangan ndang-Undang". Moclul in i  
rnembahas bagaimana melakukan penelirian khususnya pcneliiian hukum baik 
pcnelirian normatif rnaupun pcnelitian ernpiris. Selanjutnya rnodul ini secara 
kornprehensif juga membahas bagian-bagian lain dari proses pcnelitian mencakup 
topik penelitian, terms qfreference, penyusunan proposal, pengumpulan dan pengolahan 
data, dan penulisan laporan penclitian. Semeruara itu Modul II LenLang "Penyusunan 
Naskah Akadernik" rnernbahas masalah bagaimana penyusunan NA berdasarkan 
basil Laporan Peneliiian yang telah disusun. Aspek yang dibahas melipuri tujuan 
pcnyusunan NA, rnatcri muatan, clan ieknik penulisan. Bagian tera khi r adalah 



l 

Modul III tentang "Pcnyusunan Rancangan Undang-Undang". Modul ini membahas 
tata cara dan prosedur penyusunan sebuah RUU. Aspek yang dibahas meliputi 
kerangka undang-undang, hal-hal khusus, ragam bahasa undang-undang, dan beruuk 
rancangan pcraturan pcrudang-undangan. 

Dengan komposisi tersebut diharapkan Madu! Perancangan Perundang 
Undangan ini yang merupakan iindak Janjut yang lebih teknis dan kornprehensif dari 
buku Manual Pcrancangan Undang-Undang, dapat digunakan sebagai pedoman 
yang mudah dipahami, dan bisa mcnjadi pegangan bagi para perancang undang 
undang khususnya di lingkungan Seijen DPR, peneliti, dan pihak-pihak Jain yang 
berkeperuingan. Akhirnya modul ini diharapkan dapat mendukung penguatan fungsi 
lcgislasi Dewan, clan rnembcrikan sumbangan bagi perken,bangan pembangunan 
hukum nasional di Indonesia. 

Jakarta, Dcsembcr 2008 

NLSP/The A ia Foundation 
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PENELITIAN 

Substansi Rancangan 

Undang-Undang 

A. JENIS PENELITIAN 
Jen is penelitian disesuaikan dengan objek ilmu yangakan diteliti. Khusus untuk 

penelitian hukurn. rnaka jenis peneliuan ierdiri dari penelitian hukurn nor-matif 
clan cmpirik. 
I. Penelitian Hukum Normatif 

Penelitian hukum normatifdisebutjuga penelitian hukum doktrinal.Jenis 
penelitian ini beranjak dari telaah hukum positif yang kajiannya meliputi tiga 
lapisan dari ilrnu hukum, yakni dogrnatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. 
Si fat khas (sui generis) keilmuan hukum nonnatif bercirikan: (a) ifat empiris 
analiiis, yaitu n1en1berikan pemaparan clan n1enganalisis tentang isi dan sirukiur 
clari hukum, (b) sisiemausasi gejala-gejala hukum, (c) mengintepretasi hukum yang 
bcrlaku, (d) menilai hukum yang bcrlaku, clan (e) arti praktis dari ilmu hukum 
yang berkaitan erat dengan climensi norrnatif 

Penelitian ini berobjckan pada norma yang terdapat dalarn aturan 
hukurn iertulis rnaupun tidak icrtulis. Pelaksanaan penelitian hukurn normalif 
sccara garis besar meliputi: 
a. Penelitian terhadap asas hukum 

Penelitian terhadap asas hukum dikategorikan sebagai kajian pada 
lapisan filsafat hukum, dilakukan dengan tanpa meiode iertcntu clan 
dengan sifat keilmuannya yang spekulatif dilakukan eksplanasi refiektif 
Penelitian asas hukurn pada umumnya mcncari jawaban terdalam 
bcrkcnaan dengan rnakna, landasan, struktur dan sejcnisnya dari 
kenyataan, schingga dapat menjawab pcrsoalan inli keadilan clan moral. 
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b. Penelitian terhadap sistematika hukum 

Penelitian ini dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu. 
Tujuan pokoknya adalah mengidentifikasi pengertian pokok hukum, 
seperti masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa 
hukum, hubungan hukum clan objek hukum. Jenis penelitian ini 
dikaiegorikan sebagai kajian lapisan dogmatik hukum, dilakukan dengan 
metode normatif clan sifat keilmuan normatif serta eksplanasi teknis yuridis. 

c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum 

Penelitian "sinkronisasi hukurn" umumnya bertujuan mengidentifikasi, 
menganalisis dan mensinkronisasi hukum dalam pertingkatan aturan 
hukum (norma hukum), baik secara vertikal maupun horisorual. 

Jawaban terhadap kescrasian hukum peraturan pcrundang-undangan 
yang berlaku (ius constuutum} clan hukum yang dicita-citakan (ius 
constituendum} menjadi pokok persoalan peneliuan, schingga penelitian 
sinkronisasi sering juga disebut penelitian harmonisasi hukum. Penclitian 
hukum ini umumnya melakukan analisis clan verifikasi terhadap berbagai 
pengaturan yang substansinya masuk dalam kelompok, data atau tujuan 
yang sama. 

d. Penelitian terhadap perbandingan hukum 

Penelitian ini dilakukan melalui suatu perbandingan sistern hukum 
yang berlaku dan/atau terhadap suatu sistem yang dipakai oleh negara, 
dengan menganalisis perbedaan dari/atau persamaannya. Konstruksi 
penelitian perbandingan hukum dapat memberikan solusi atau 
rekomendasi terhadap isu hukum (legal issues) atau pertanyaan hukum 
(legal question) yang padanan istilah atau konstruksinya tidak diternui 
dalam hukum nasional. 

e. Penelitian terhadap sejarah hukum 

Pcnelitian ini lebih dititikberarkan pada pcrkembangan hukum. 
Penclitian scjarah pada umurnnya bertujuan mernbuat rekonstruksi 
secara sistematis dan objektif dari peristiwa hukum dan pengaturan 
hukum yang telah lalu, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, 
mernverifikasi serta rnensiruesiskan data untuk menegakkan fakta dcngan 
kesimpulan kuai. 

2. Penelitian Hukum Empiris 

Penelitian hukum empiris atau seringjuga disebut penelirian hukum non 
doktrinal merupakan penelitian yang bertitik tolak pada data primer, yakni 
data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, sepeni masyarakai sebagai 
surnber pertama dalam suatu penelitian. Penelitian hukum cmpiris umumnya 
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mencari jawaban terhadap kesenjangan (gap) antara hukum yang seharusnya 
(das sollen) dcngan hukum scnyatanya (das sein) di dalam masyarakat. Dengan 
kata lain pcnelitian ini menekankan kepada pencarian jawaban terhadap 
[enomcna sosial yang terjadi ierhadap pemberlakuan hukum, sehingga akan 
mcnjawab perianyaan signifikansi sosial-hukum clan/atau efektifua hukurn. 

B. SUMBER DATA 

Data adalah scgala informasi mengenai variabel yang ditcliti.Jadi data tidak 
lain adalah [akta yang diarnau pcncliri yang dibcrikan oleh suaiu situasi tertentu. 
Bcrdasarkan sumbcrnya data dibedakan atas data primer dan data sckunder. 

I. Data Primer 

Data primer adalah darn yang dikumpulkan oleh pencliti sendiri selama 
penelitian berjalan. Hal ini berarti bahwa pada wakiu peneliiian dimulai data 
bclum ada, baru ada data setelah penelitian berlangsung. Data primer 
dikumpulkan secara langsung dari surnber asli atau pertama. Data ini tidak 
ierscdia dalam bcntuk kompilasi ataupun dalam bentuk file. Data ini dapai 
dicari melalui nara sumber atau dalam istilah teknisnya rcsponden, yaitu 
orang yang dijadikan objek pcneli,ian atau orang yang dijadikan sebagai 
sarana mendapatkan informasi araupun data. 

Secara prinsip ada dua meiode pengurnpulan data primer, yaitu 
pcngumpulan data secara pasif dan pengumpulan darn secara aktif Perbedaan 
antara kedua rnetode iersebut ialah: yang penama melipuu observasi 
karakterisuk dan elemen yang sedang dipelajari dilakukan oleh manusia 
atau mesin; scdangkan yang kedua melipuii pencarian responden yang 
dilakukan olch manusia aiaupun ncn-manusia. 

Pcngun1pulan data sccara pasifbcrn1anfaat untuk mcndapatkan data dari 
manusia. Kcgiatannya rnclipuii melakukan obscrvasi terhadap karaktcristik 
rcncruu individual, objek, organisasi dan cntitas lainnya yang menarik untuk 
kita telui. 

Dala111 pcncarian data primer ada uga dimcnsi pcntingyangpcrlu dikeiahui, 
yaiiu: kerahasiaan, struktur dan rnctode pengumpulan. Dimcnsi pcrtarna, 
kerahasiaan mencakup 111engenai apakah tujuan penclitian untuk dikerahui 
oleh responden aiau tidak. i\1erahasiakan tujuan penelitian dilakukan uniuk 
tujuan agar para rcspondcn iidak 111crnbcrikanjavvaban-ja,<Vaban yang bias dari 
apa yang kita harapkan. Kcdua, struktur bcrkaitan dcngan lingkat formalitas 
(resrni), a tau pencarian data dilakukan sccara terstruktur atau iidak terstruktur. 
Pencarian dilakukan sccara tcrstrukturjika pcncliti dalan11ncncari datadengan 
menggunakan alat, rnisalnya kuesioncr dengan pcrtanyaan yang sudah dirancang 
secara sisternatis, dan sangat iersiruktur baik dilakukan secara tcnulis ataupun 
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lisan. Sebaliknya pencarian dapat dilakukan dengan cara udak terstruktur, jika 
instrumcnnya dibuat tidak begiiu formal aiau terstruktur. Keiiga, rneiode koleksi 
menunjuk pada sarana uruuk mendapaikan data. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalab data yang diperoleb dari peneliiian orang lain. 
Hal ini berarti bahwa pada waktu peneliuan dimulai, data sudab ada atau 
sudab pernab dikumpulkan olch pencliti lain. Data sekunder digunakan 
scbagai pelengkap dan rcfcrensi dalam penclitian, schingga data sckunder 
bccirikan kcpada kcpustakaan. 

Dalarn peneliuan hukurn norrnauf, data sekunder lazirn disebut dan 
dikenal dengan istilah "bahan hukum". 

Data Sekunder atau bahan bukum tersebui men akup: 

a. Bahan Hukum Primer, yaiiu baban hukum yang bersurnbcr dari 
otoritas pernbuatan pengaruran dan mengikat secara hukum (absah), 
dengan cornoh antara lain: (a) Iorma {dasar) atau kaidah dasar, yaiiu 
Pcmbukaan UUD 1945; (b) Peraturan dasar: rnencakup diantaranya 
Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat; (c) Peraturan perundang-undangan; (d) Bah an hukum yang udak 
dikodifikasikan, seperti hukum adar; (e) Yurisprudensi; (f) Traktai; 

(g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga k i n i  masih 
bcrlaku. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yang mernbcrikan penjelasan mengcnai 
bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, basil-basil 
penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seierusnya. 

c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap baban bukum primer clan sckunder; seperti kamus, 
ensiklopedia dan indeks kumulatif 

C. PENELUSURAN DAN PENGUMPULAN DATA AWAL 

Penelusuran dan pengurnpulan data awal ini diutamakan pada penelusuran 
dan pcngumpulan data sekuncler. Tujuannya agar pencliti mernpcroleh inforrnasi 
sebanyak-banyaknya antara lain dalarn menentukan topik penelitian, 
,ncngiclcntif"ikasi permasalahan, merurnuskan pokok pcrmasalahan, mcnyusun 
TOR (terms efreference), dan proposal pcnelitian. 

Pada tahap i n i,  peneliti mengidcmifikasi dan mengumpulkan (to identifj and 
compile) data seperti buku, jurnal iliniah, hasil penclitian, artikel majalah/surat 
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kabar, peraturan perundang-undangan, clan scbagainya. Data terscbut harus 
disesuaikan dcngan pcrkembangan yang terbaru (up date). Terhadap suatu 
Undang-Undang misalnya, peneliti harus mengctahui apakah ada Putusan 
Mahkarnah Konstitusi yang bcrkaitan uji materil, dan apakah ada keteruuan 
dalam L:ndang-Undang terscbut yangclinyatakan "ridak mcmiliki kckuatan hukum 
teiap" berdasarkan Putusan Mahkarnah Konstitusi dan seierusnya. 

Langkah awal untuk rncndapatkan data yang dicari dapat diiclusuri dengan 
cara manual. scpcrti rnclakukan studi langsung di pcrpuscakaan. pusai dokumeruasi, 
bagian arsip suatu lembaga, pusat inforrnasi. aiau toko buku. Penelusuran lain 
dapai dilakukan sccara digital, antara lain rnclalui internet berupa website/situs 

a tau blog yang rr-lcvan. 

Untuk pcnelusu ran data di perpusia kaan, pusatdokumentasi, bagian arsipsuatu 
lembaga a tau pusat inforrnasi, perlu cliperhatikan mengenai jam buka aiau waktu 
perninjarnan. pendaftaran arau pcrsyaratan (syarar n1cnjadi anggota, syarai 

meminjam, biaya pendafraran , sistem pelayanan.jangka waktu perninjaman. jenis 
koleksi, jurnlah bahan pustaka yang boleh dipinjam, jcnis alat pcnclusuran katalog, 
absirak, daftar koleksi, dan scbagainya), apakah bahan yang diperlukan tcrscdia 
atau tidak, dan sebagainya. 

Untuk memudahkan penclusuran data melalui u1ebsitelsitus, dapat digunakan 
klasifikasi alarnat internet iertcruu (domain]. antara lain :  "vcdu" untuk pcndidikan, 
··.go\··· untuk pemcr-intahan. '·.org" uruuk organisasi non profit serta penelirian), 
··go.id uruuk pcmrrintahan di Indonesia. "or.id" untuk Jembaga non profit 
Indonesia), ··.ron1'· (uruuk komcrsial}, "mer" (penyedia layanan imernet), clan 
scbagainya. 

D. PENENTUAN TOPIK 

Pencntuan topik penclitian merupakan langkah awal sebelurn mclakukan 
iahapan pcnelitian berikutnya. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan pcneliti 
dalarn mcnemukan topik pcncluian, antara lain: 

1. Ketertarikan terhadap topik yang dipilih 

Dengan tcrtarik ierhadap iopik yang dipilih. pencliu akan memiliki 
pcrhatian yang lebih kuat untuk rm-nr-ari jawaban atas permasalahan melalui 
pcnelitian. Kctcrtarikan tcrhadap sesuatu ha! tidak lain adalah anugerah 
Tuhan Yang .\Laba Esa sifar serba ingin tahu. yang sering ju�a discbut 
dengan istilah "man is curious animal". Pcnclitian pada hakekatnya dimula i 

dari hasrat kcingintahuan manusia yang dinyatakan dalarn bcntuk pertanyaan 
atau permasalahan. 
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2. Kemampuan atau keahlian peneliti 

Dalarn menentukan topik peneliiian, peneliti hendaknya rnerniliki 
kemampuan pada bidang yang bcrsifat tcknis-metodologis dan teoreus. 
Peneliti juga diharapkan merniliki keahlian dari segi bidang ilrnu maupun 
dari segi area studi terhadap topik yang dipilih. 

3. Dapat diteliti (feasibility) 

Peneruuan iopik dilakukan dengan rnempertirnbangkan sejauh mana 
topik tersebui bisa diieliti bcrdasarkan pcrhitungan waktu, biaya, dan ienaga. 

4. Manfaat dan kegunaan yang akan dicapai 

Untuk mcngetahui manfaai clan kegunaan yang akan dicapai, pcneliti 
dapai mangajukan perianyaan ierhadap topik yang dipilih, scperri: 

a. eberapa pentingkah dilakukan penclitian dengan topik tersebut; 

b. Apakah dengan ropik tersebut, penelitian akan berguna bagi peneliii, 
pengernbangan ilmu terkait dcngan bidangyangditeliti , dan masyarakar; 
a tau 

c. Apakah dengan topik tersebui, penelitian dapat mernberikan solusi untuk 
menjawab permasalahan yang ada. 

5. Berdasarkan permintaan lembaga, sumber dana, atau sponsor 

Penentuan topik penclitian seperri ini lebih bersifat praktis karena 
discsuaikan dengan permintaan/kepentingan/kcbijakan lembaga, sumber 
dana, atau sponsor. Misalnya penelitian dalarn rangka menyusun rancangan 
undang-undang RUU' atas perrniruaan alat kelengkapan DPR yang 
didasarkan pada Program legislasi nasional (Prolegnas). 

Topik penelitian biasanya masih luas sehingga perlu dipertajam dengan 
memetakan permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, clan merumuskan 
pokok permasalahan. 

E. PENYUSUNAN TERMS OF REFERENCE (TOR) 
TOR atau kerangka acuan adalah dokumen singkat yang rnenjadi pedoman 

kerja ringkas bagi peneliti uruuk rnelakukan penelitian. TOR digunakan untuk 
kepentingan praktis, yang berfungsi aruara lain: 

I .  mernberikan informasi rnengenai arah, tujuan, dan sasaran kegiatan; 

2. sebagai bahan pendukung uruuk rnenyusun proposal penelirian; 

3. mernberikan informasi adanya rnasalah; 

4. memberikan inforrnasi mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan; 
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5. menjadi pedoman bagi peneliii dalam penyusunan hasil kcgiatan; 
6. memberikan informasi mengenai kewajiban yang harus dilakukan olch 

peneliti dalam melaksanakan kegiatan. 

Sisiemarika TOR pada umumnya terdiri dari: 

I .  Latar Bclakang Kcgiatan 

2. Tujuan Kegiatan 
3. Ruang Lingkup Kegiatan 
4. Pclaksana Kegiatan 

5. Jadwal Kegiatan 

F. PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN 

Proposal pcnelitian adalah dokumen yang rnemuat uraian tcntang subsiansi 
yang akan diteliti dan bagain1ana penelitian akan dilaksanakan berupa rencana 
kerja penelitian. Tujuan pembuatan proposal penelitian adalah: 
I .  Sebagai informasi kepada instansi terkaii tentang permasalahan penelitian 

yang akan diteliti, manfaar clan kegunaan dari penelitian. 

2. .\!endesain penelitian dengan karakteristik yang sesuai dengan objek 
penelitian, seperti penentuan jenis penelitian aiau alat (instrumen) pengambil 
data. 

3. ,\[emecahkan masalah clan sekaligus mcnunjukkan bagaimana data 
dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan diintepretasikan, sehingga penelitian 
mempunyai komribusi profesional, derajad keunikan serta keaslian serta layak 
untuk dilaksanakan. 

Sistematika proposal penelitian pada umumnya terdiri dari: 

I .  Judul 
2. Latar Belakang 
3. Pokok Permasalahan 
4. Tujuan clan Kegunaan Peneliuan 

5. Kerangka Teori atau Kerangka Konseptual 

6. Metode Peneliiian 

a. Jenis Penelitian 
b. Penentuan Lokasi Penelitian 
c. umber Data 
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d. Teknik Pengumpulan Data 
e. Teknik Pengolahan Data 
f. Teknik Analisis Data 

7. Sisternatika Penulisan 

8. Pclaksana Penelitian 
9. Jadwal Penelitian 
10. Anggaran Penelitian 

1 1 .  Dafrar Pusiaka 
12. Lampi ran 

Ad. 1. Judul 

judul peneiiiian harus menunjukkan lingkup dari penelitian, dan 
sepenuhnya rnenyatakan subjek utarna penelitian yang sebenarnya. 
Langkah pertama rnenuliskan judul dapat dilakukan dalarn bernuk 
rnenycluruh, luas, banyak tcrrninologi, termasuk seluruh isi peneliiian 
dengan pemilihan kata yang tepat clan penclek. Setelah itu ditinjau 
lagi. Kata yang tidak diperlukan dan mubazir dihilangkan. Kemudian 
diedit lagi clan terakhir ditinjau lagi apakah judul telah jelas dan menarik. 

Judul scbaiknya dibuat singkat dengan menggunakan frasa yang lugas 
dan spesifik, 

2. Latar Belakang 

Berisi uraian tentang apa yang menjadi tema pokok, rnengapa 
diperrnasalahkan, apa relcvansi pernecahan rema pokok tersebut dan 
sejauh maria kajian terhadap terna pokok tersebut telah dilakukan oleh 
peneliti aiau penulis sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: 
a. Situasi atau keadaan yang berkaitan dengan permasalahan yangakan 

diteliii; 

b. Alasan mengapa peneliti ingin meneliti masalah tersebut; 
c. Hal-hal yang telah atau bclun, diketahui peneliti tentang rnasalah 

yan{{ ditelitinya; 

d. Sumber hukum yang menguatkan pernyataan masalah. 
Latar belakang diuraikan dalam bentuk alinea aiau paragraf 

clan tidak diberi nomor urui. Substansi latar belakang mencerminkan 
perrnasalahan penelitian arau problcma penelirian, yaitu kesenjangan 
anrara apa yang seharusnya dengan apa yang di dalarn kenyataan, aruara 



apa yang dipcrlukan dengan apa yang tcrsedia, aruara harapan dengan 
capaian. Secara singkat pcrrnasalahan pcnelitian dalarn laiar belakang 
adalah kesenjangan aruara dos so/len (seharusnya) dan dos sein (senyatanya). 
Dalarn penclitian hukurn normauf, latar bclakang dapat berupa isu 
hukum (legal issues) dan pertanyaan hukurn (legal question) yang urnbul, 
seperu hubungan hukurn dari suatu pcrtsuwa hukurn yang 
n1engakibatkan wanprestasi, dan lain sebagainya. 

3. Pokok Permasahan 

Dalarn rncrurnuskan pokok pcrmasahan, pcrlu diperharikan hal-hal 
scbagai berikut: 
a. Dari tcma pokok diajukan pertanyaan-pcrtanyaan yang rclcvan. 

Tiap pertanyaan melahirkan sub pcrranyaan dan seterusnya 
melahirkan pcrranyaan la_innya (jika ada). 

b, Pcrtanyaan penelitian_ harus sisicmaiis, cliklasifikasi secara jclas 
dan dirumuskan dalam kalimat tanya. 
Harus disadari bahwa uruuk meneruukan pokok pern1asalahan 

memang tidak mudah. Para ca Ion peneliti memerlukan pernbatasan yang 
jelas clan spesifik dari apa yang akan diiuju, dirnensi dari studi yang akan 
d i lakukan, pcr-nyataan aiau asurnsi yang mendasarinya. 

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan (deklaratif) 

unt uk rnenjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan. 
Pcrurnusan kegunaan pcnelitian antara lain sebagai berikut: 

a. Umuk mcngcmbangkan ilmu pcngetahuan sebagai tujuan icoreus. 

b. Umuk dasar pcngan,bilan keputusan dalam upaya mernecahkan 
masalah yang timbul scbagai tujuan prakt is. 

c. Untuk mernbuat pcrkiraan teruang suatu kejadian sehingga kcjadian 
yang tidak diinginkan bisa dihindari aiau untuk dapat mcmbuat 
pcrencanaan Jcbih baik. 

5. Kerangka Teori atau Kerangka Konseptual 

Pcnggunaan kerangka icori laairn dilakukan clan dikcnal dalarn 
ponelit ia n hukun1 cmpirik, scdangkan kcrangka konscptual lazim 
dipakai dalam penelitian hukun, norrnatif Kedua istilah in i  pada 
umumnya merniliki tujuan yang sama. yakni sebagai alat atau instru1nen 
untuk rncmbedah, 1nenganalisis permasalahan penelitian dengan 
menggunakan teori dan konscp scsuai dengan bidang (disiplin) ilmu yang 
dianalisis. 
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Tekanan subsransi dalam kerangka teori adalah penggunaan teori 
yang relevan dengan penelitian dengan memperhatikan tingkat 
kepercayaan terhadap teori, keterkaitan teori dengan permasalahan 
pcnelitian clan simpul besar (grand theory) dari beberapa teori yang dipakai 
dalarn pembahasan penelitian. ebaliknya dalam kerangka konseptual, 
tekanan substansi pada konscp atau teori yang berkaitan dengan norma 
pengaturan (dasso/len). Konsep atau teori yangdigunakan harus terbangun 
dalam konstruksi mula dari norma konkrit (penerapan), mclalui norma 
abstrak, sarnpai dengan norma dasar. Bangunan kerangka konsep harus 
didasarkan pada dogma hukum hukum positif\ yang berlaku sebagai 
pijakan. 

6. Metode Penelitian 

Meiode penelitian merupakan cara (wqy) atau teknis dari suatu 
pcnelitian, yang rnelipuri: 

a. Jenis Penelitian 

Jcnis penelitian disesuaikan dengan objek ilmu yang akan dite!iti. 
Khusus uruuk penelitian hukum, n1akajenis penelitian tcrdiri dari 
peneliuan hukum normatif clan penelitian hukum empiris. 

b. Penentuan Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian disesuaikan dengan topik, permasalahan 
clan sifat data dari objek yang akan diteliti, contoh: 

I) Penelitian RUU Pariwisata dapat dilakukan di daerah yang 
merupakan daerah tujuan pariwisara, seperu Provinsi Bali, 
Surnbar, NTB, dan Manado. 

2) Penelitian R U Keistimewaan Daerah dapat dilakukan di 
daerah istimewa seperii DI Yogyakarta. 

c. Sumber Data 

umber data penelirian meliputi data primer dan data sekundcr. 
Data sekunder dalarn bidang hukum dibagi mcnjadi: 

I) Bahan hukurn primer 
2) Bahan hukum sekunder 
3) Bahan hukum terrier 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data aruara lain melipuu studi dokurnen, 
wawancara, dan pcngarnaran. 
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e. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pcngolahan data aruara lain meliputi kcgiatan editing, 

coding, clan tabulating. 

f. Teknik Analisis Data 

Dalam pcnelitian hukum ernpirik, ieknik analisis data dilakukan 
dcngan rnetode kuantiiatif dan kualiiatif Penggunaan alat staustik 
dapai dilakukan sepanjang dibutuhkan dan relcvan dcngan 
peneliuan uniuk pembuktian kuaruirauf Akan ietapi siatisrik iidak 
harus dilakukan dalam penelitian. Pcmbuktian kuaruitauf 
dapai juga dilakukan dengan pcnggunaan alat iabelaris dan 
konsisrensi pernyataan terhadap fenomena sosial dalarn penelitian. 
Apabila ]angkah analisis kuantitatif telah dilakukan, selanjutnya 
adalah melakukan ieknik analisis kualitatif, utamanya dcngan 
bcrpaiokan terhadap aturan hukum yang relevan dcngan 
menghubungkan aruara aturan hukum, fakta dan teori yang 
digunakan. Analisis hubungan ini pada akhirnya akan mcnunjukkan 
kebcrmaknaan (signifikansi) sosial-hukum ierhadap fenomena sosial 
yang ingin clibuktikan dalam pcnelitian. 
Semeruara itu dalarn penelitian hukurn norrnatif, kekhasan ilrnu 
hukum menempatkan ieknis analisi yang berbeda, yakni ieknis 
analisis normatif. Kadangkala peneliti dalam tcknis 
analisis ini menyebut dcngan teknik analisis "kualitaiif". Teknis 
analisis norrnauf dilakukan sesuai dengan tingkatan atau tataran 
ilmu hukum yangdigunakan. Dengan kata lain teknis pengkajian ilmu 
hukum disesuaikan dcngan permasalahan yang dijabarkan dari 
icma pokok permasalahan pacla uap-uap lapisan ilmu hukum. 
Penjabaran keiiga lapisan ilmu hukum itu akan melipuu: 
(I) uruuk kajian lapisan dogmatik hukum dilakukan dengan 

mctode normatif dan sifat keilmuan normauf serta eksplanasi 
teknis yuridis; 

(2) umuk kajian teori hukum dengan meiode norrnatif dan sifat 
keilrnuan norrnauf-cmpiris serta eksplanasi analitis, clan 

(3) uruuk kajian [ilasafat hukum dengan tanpa metode terteruu 
dan dengan sifat kcilmuannya yang spekulatif dilakukan 
eksplanasi reflektif 

7. Sistematika Penulisan Penelitian 

Berisi uraian singkai seriap bab dari laporan penelitian. 
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Contoh: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, kerangka teori atau kerangka konseptual, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini memuat deskripsi teori dan konsep yang relevan dengan 
topik dan permasalahan penelitian. 

Bab Ill Temuan Lapangan 

Bab ini memuat temuan lapangan yang mencakup penjelasan data 
baik data primer maupun data sekunder. 

Bab IV Analisis/Pembahasan 

Bab ini memuat pembahasan penelitian yang meliputi signifikansi 
temuan dan deskripsi kualitatif penelitian. 

Bab V Penutup 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran/rekomendasi. JI 
= -  

8. Pelaksana Penelitian 

Memuat daftar penyelenggara penelitian, aruara lain susunan 
keanggotaan rim yang melakukan penelitian. 

9. Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian berisi kegiaran apa saja yang akan dilakukan (dapai 
dimulai dari penyusunan proposal sampai penyerahan laporan penelitian) 
serta larnanya wakiu yang diperlukan oleh setiap kcgiatan. Penulisan 
jadwal peneliuan biasanya digambarkan dalam bentuk tabel (bar chart). 

10. Anggaran Penelitian 

a. Anggaran peneliuan bersumber dari APB t atau donasi yang tidak 
mengikat. 

b. Rincian Anggaran Penelitian 

Biasanya anggaran uruuk penelitian sudah direncanakan mulai dari 
usulan program kegiatan tahun sebelumnya. Besaran dana diteruukan 
berdasarkan: 
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I) R .. apal urn pencliti; 

2) Biaya pcngurnpulan data, melipuii pckcrjaan yang dilakukan 
dcngan pakar, kunjungan ke insta nsi icrkait dcngan peneliuan, 
dan kunjungan ke lokasi pcncliuan; 

3) Honor pakar; 

4) Honor tim pcneliti; clan 

5) Biaya konsultasi dengan nara surnber. 

11 .  Daftar Pustaka 

Daftar pustaka terdiri dari daftar buku, jurnal peneliuan, peraiuran 
perundang-undangan, makalah, clan scbagainya. 

12. Lampiran 

Lampi ran dapat berisi daftar pertanyaan, daftar nara surnbcr, kuesioner, 
clan scbagainya. 

G. PENGUMPULAN DATA 

l. Studi Kepustakaan 

Pada iahapan ini peneliti rnencari landasan teoruis dari perrnasalahan 
prnelitiannya, schingga pcnelitian yangclilakukan bukan kegiatan yangbersifat 
"trial and error". Kcgiatan mcrupakan tahapan yang pcnting clan 
mencermi nkan separuh dari kegiatan penelitiannya scncliri. Tujuan clan clan 
kegunaan studi kcpusrakaan pada dasarnya adalah menunju kkan jalan 
mcmecahkan pcrmasalahan penelitian. Jika pcneliti tahu apa yang tclah 
clilakukan pcneliti lain, pencliu akan lcbih siap dengan pengctahuan yang 
lcbih mcndalam dan lcngkap. 

Studi kcpustakaan dapai mernbantu pcncliti dalam bcrbagai kcpcrluan, scperti: 

a. �lcndapatkan gan,baran aiau inforrnasi iemang pcnelitian yang sejenis 
clan bcrkaiian clcngan pern,asalahan yang ditcliti. 

b. Mcnclapatkan mctode, tcknik atau cara pcndekatan pemecahan 
permasalahan yang cligunakan. 

c. Scbagai sumbcr data sckundcr. 

cl. Mcngerabui sejarah perkcmbangan clan perspcktif clari pcrmasalahan 
pcnclitian. 

c. Mendaparkan inforrnasi tcntang cara cvaluasi atau analisis data yang 
dapat digunakan. 
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f. l\lemperkaya ide-ide baru, 

g. Mengctahui siapa saja pencliti lain di bidang yang sarna clan siapa 
pcmakai hasilnya. 

Data sekunder dapai ditrlusuri dengan cara manual (n1cngunjungi 
tangsung pcrpusrakaan, pusai dokumcntasi, bagian arsip suaiu lcmbaga, 
pusat informasi, atau toko buku) atau digital (rnclalui website/situs). Uruuk 
mcnclaah data sekunder yang diperoleh, dapai dilakukan langkah 
langkah scbagai berikut: 

h. Klasifikasikan dokumen; 

1. Pcrhatikan kecepatan pernahaman dokurnen yang dibaca, rnisalnya 
mcnggunakan prinsip SQ3R (Survey, Questions, Read, Recite, and 
Review), yakni sebagai berikut: 

I) Surv,y, bertujuan rnendapatkan gambaran urnurn, mengetahui idc 
ide, scrta mcrnudahkan mcngingat clan memahami isi tulisan. 
Dilakukan dcngan cara, aniara lain menelusuri sisternauka tulisan/ 
dafiar isi, rnernbaca abstrak/pcndahuluan/pcngantar, mernperhaukan 
iabel/grafik/gambar, rncrnperhatikan caiatan kaki serta daftar 
pusraka, mclihai larnpiran, dan mcnelusuri indeks. Bagian peruing 
biasanya dikcuk dcngan cetak tebal, huruf miring, diberi garis 
bawah, atau diberi angka aiau huruf. 

2) Question, yakni mengajukan berbagai penanyaan "5\V+IH": what 
(apa), who (siapa), when (kapan), where (di mana), why (mengapa), 
clan how (bagaimana). 

3) Read, yakni mernbaca bagian demi bagian, mencari jawaban atas 
pcrtanyaan 115\V+I H"1 koscnrrasi kcpada idc pokok clan detail yang 
1ncnclukung icle pokok, clan mernbuat catatan, 

4) Review, yakni mcmbaca/menelusuri kembali. 
J· Sistcmai isasi dokurncn yang dipcrolch, antara lain dcngan cara: 

I )  1\lcngkaitkan fakta yang satu dcngan fakta yang lain; 
2) Nlc lakukan analisis isi (content anaiysis}, yaitu mcnganalisis dokumcn 

clengan cara mcngidcruifikasi sccara sistcrnarik ciri/karaktcr clan 
pcsan/rnaksud yang tcrkandung dalam iulisan/dokurncn; arau 

3) Mcmbuat matriks/tabcl pcrbanclingan, misalnya uruuk rnengctahui 
harmonisasi/sinkronisasi aruar pcraturan perundang-undangan. 
Conteh: 
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TABEL PERBANDINGAN 

Pola Pertambangan untuk Kegiatan Pertambangan di Hutan Lindung 

- 

KEHUTANAN PERTAMBANGAN 
I 

Keputusan 
Bersama 

UU No. 41/ I Kepmenhut Permenhut Permenhut UU No.11/1967 [ Kepmen Menten 
1999 tentang No. 14611999 No. P.12/ No. P.14/ tentang Ketentuan- Pertambangan Pertambangan dan Kehutanan tentang Menhutll/2004 Menhut· Ketentuan Pokok I dan Energi No. Energi dan Menteri 
sebagaimana Ped om an tentang 1112006 Pertam-bangan 1211.K/008/ Kehutanan No.969. 

diubah dengan Reklamas, Penggunaan ten tang dan PP No.3211969 M.PEl1995 tentang I K/05/M.PE/1989 UU No. 191 Bekas Kawasan Pedoman sebagaimana Pencegahan dan dan No. 429/KPRS/ 2004 Tambang Hulan Lindung Pmjam Pakai diubah dengan Penanggulangan 11/1989 dalam untuk Kegiatan Kawasan PP No.7512001 dan Pencemaran tentang Pedoman 
Kawasan Pertambangan Hutan Lingkungan pada Pengaturan 
Hu tan khusus untuk Keg1atan Usaha Pelaksanaan 

perusahaan Pertambangan Usaha 
tertentu Umum Pertambangan 
yang telah dan Energi dalam 
menggunakan Kawasan Hutan 
tam bang (sudah t1dak terbuka sebelum UU bertaku, 

No. 4111999) hanya untuk perbandingan) 
Pola Tldak diatur Pola Pola Tidak diatur Secara Secara 
pertambangan pertambangan pertambangan imphsn, pola 1mpl1sit, pola 
terbuka terbuka terbuka pertambangan pertambangan 
di1arang di khusus drlaranq di \ terbuka tidak terbuka t1dak 
hutan hndung. d1berla-kukan hutan lindung. d1larang. d1larang di hutan 

terhadap lindung. 
beberapa perusahaan yang telah menggunakan pola pertambangan terbuka sebelum lahirnya UU No. 4111999 
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2. Focus Group Discussion (FG D) 

Pendekatan kualitatif yang bcrtitik tolak pada prinsip fanomenologist, 
menekankan pada pendapat arau persepsi individu/kelompok (sebagai unit 
penelitian . Untuk itu dikenal pula berbagai teknik pengumpulan data, seperti 
FGD scbagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang 
kualitatif 

a. Pengertian FGD 

FGD adalah salah saiu teknik dalam mengumpulkan data kualitatif 
dimana sekelompok orang berdiskusi dengan pengarahan dari seorang 
pernandu mengcnai suatu topik, 

b. Kar akter isrik FGD 

l) Peserta terdiri dari 6 sampai l 2 orang 

Kelompok tersebut harus cukup kecil sehingga memungkinkan 
seuap individu mcndapai kesempatan mengeluarkan pcndapat dan 
juga dapat mendcngar pendapai anggota lain clalam kelompok, 
sehingga terdapat pendapat yang lebih bcrvariasi. Apabila 
kelompok lebih dari 12 orang, timbul ke enderungan bahwa peserta 
FGD yang ingin mcngcluarkan pcndapat akan lebih banyak dan 
bervariasi. Akan tctapi jika pengarah tidak fokus, sasaran substansi 
yang diharapkan tidak akan tercapai, Dengan catatan bahwa 
jawaban yang dipcroleh kurang bcrvariasi. 

2) Pescrta tidak saling mcngcnal 

Peserta FGO ini mernpunyai cirri-ciri yang sama, seperti merniliki 
status sosial ekonomi yang sama, Ciri-ciri yang sarna diteruukan oleh 
tujuan dari penelitian. Ciri-ciri yang sama ini menjadi dasar bagi 
pemilihan peserta FGD. Pescrta FGD terdiri dari orang-orang 
yang iidak saling kenal mcngenal. Pada beberapa masyarakat 
misainya masyarakai pcclesaan atau kelompok yang homogen, 
seperti kelompok pedagang sayur di pasar, tujuan FGD sulit 
dilaksanakan karcna pada umumnya mcreka saling mengenal. 
Sebaiknya tidak rnernasukkan orang yang selalu mclaksanakan 
irneraksi sehari-hari secara teraiur dalam kelompok yang sama. 
Demikian juga sebaiknya antara pemandu atau pencatatan peserta 
FGD tidak saling mengenal. 

3) FGD sebagai suatu proses pengumpulan data 

Fokus group bertujuan uruuk mengumpuJkan data mengenai 
persepsi peserta tcrhadap sesuaiu misalnya ketaatan terhadap 
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peraiuran lalu-lintas. FGD udak mencari konsensus atau 
kescpakatan clan juga iidak mcngambil kepuiusan mengenai 
undakan apa yang harus diambil. 

4) FG D mengumpulkan data kualiiatif 

FGD mengumpulkan data kualitatif yang memberikan kedalaman 
data mengenai persepsi atau panclangan peserta. Oleh karena 
itu dalam FGD digunakan penanyaan ierbuka yangmemungkinkan 
pescria untuk memberikan jawabannya disertai dengan penjelasan 
pcnjelasan. Pcmanclu berfungsi scbagai pengarah, pendengar, 
pcngarnat, clan menganalisis data dengan n,enggunakan proses 
induktif. 

5) FGD menggunakan diskusi yang terfokus 
Topik diskusi ditemukan terlebih dalu hu dan diatur secara berurutan, 
Pcrianyaan diatur sedemikian rupa sehingga dirnengerti olch peserta 
diskusi clan uniuk itu pertanyaan sebaiknya diuji-cobakan terlebih 
dahulu. Pemanclu atau pencatal menggunakan dafiar pertanyaan 
yang ierbuka (interview guide). 

c. Penggunaan FGD 

I) FGD dapat digunakan untuk : 

a) Merancang kuesioner survei; 

b) Memberikan informasi yangmenclalam mengenai pengetahuan, 
si kap dan persepsi; 

c) Mernbuat hipoiesa untuk suatu penelitian. 

2) Fok us grup dapat juga digunakan: 
a) Sebelum program dimulai misalnya sebelum mernbuat 

pcrencanaan, jadi uruuk mcmbantu perencanaan; 

b) Pada saat program dilaksanakan misalnya uniuk evaluasi 
program yang sedang berjalan; clan 

c) Sesudah program selesai. 

d. LamaFGD 

Biasanya FGD clilangsungkan selama 60 sarnpai 90 menit, yang 
dilaksanakan untuk kelompok periarna biasanya lebih lama jika 
dibandingkan dengan FGD yang diterapkan pada kelompok ke-2 
clan selanjutnya. Oleh karena pada FGD yangpcrtama, semua informasi/ 
jawaban peseria adalah baru. 
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e. Tempat FGD 

FGD scbaiknya dilaksanakan di suatu tempat dimana pesena dapai 

secara bebas dan tidak merasa takut atau segan untuk mengeluarkan 
pendapamya, Scbagai coruoh, kantor polisi sektor tidak tepat uruuk 
mendiskusikan temangpendapat masyarakai terhadap keterriban berlalu 
lirnas. 

f. Persiapan pendahuluan FGD 

I) Mempersiapkan pemberitahuan/undangan 

a) Jelaskan kepada calon pesena FGD mcngena: pelaksanaan 
penelitian. 

b) Jelaskan rencana FGD dan merninta calon peserta untuk 
berpartisipasi dalam FG D. 

c) Beritahukan tanggal, waktu, ternpat, dan la,nanya diskusi. 

d) Apabila seseorang tidak bersedia atau tidak dapat hadir. maka 
tekankan pentingnya kontribusi yang bersangkutan. Apabila 
terap menolak, ucapkan terimakasih. 

e) Jika orang tcrsebur bersedia datang, maka beritahukan kernbali 
ten tang hari,jam, ternpai, dan pentingnya berpartisipasi dalam 
FGD. 

2) fl Iernpersiapkan pemandu 

Bcberapa persiapan yang perlu dilakukan aclalah : 

a) Pemandu harus menggunakan petunjuk diskusi (yang sebaiknya 
telah dipelajari terlebih dahulu) agar supaya diskusi terfokus. 
Petunjuk ini berupa pertanyaan yang open-ended atau terbuka. 

b) Peranan pemandu adalah sebagai berikut: 

(!) Mcnjelaskan tentang topik diskusi atau topik peneliuan. 
Scorang pemandu tidak perlu seorang ahli, yang penting 
adalah ia memahami topik diskusi uruuk dapar menguasai 
pcrtanyaannya. 

(2) Mcngarahkan kelompok, bukan diarahkan olch kelompok. 

(3) Amati peserta dan tanggap terhadap reaksi yang timbul. 
Mendorong semua peserta untuk bcrpartisipasi clan jangan 
biarkan sejumlah individu mernonopoli diskusi. 

(4) Ciptakan hubungan baik dengan peserta sehingga dapai 
menggalijawaban dan komentar yang lebih mendalam. 
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(5) Fleksibcl clan terbuka terhadap saran-saran perubahan 
perubahan dan lain-lain. 

(6) Amati komunikasi non verbal antar pescrta dan tanggap 
terhadap hal tcrsebut. 

7 Hati-hati terhadap nada suara dalam mengajukan 
pertanyaan. Pcserta akan merasa iidak senang apabila 
nada suara pcrnandu mempcrlihatkan kciidaksabaran clan 
tida k bersa habai. 

3 x lcrnpersiapkan pcncatai 

Pencaiat bcrlaku scbagai obscrvasi selarna FG D berlangsung dan 
berrugas mencaiat hasil diskusi. 

g. Pelaksanaan FGD 

I) Pcrsiapan FGD 

Pcmandu dan pencatai harus daiang tcpai waktu sebelurn pcserta 

FGD daiang. Mercka sebaiknya bercakap-cakap sccara informal 
dcngan peseria. Pakailah kescmpaian ini untuk mengenal narna 
peserra clan uruuk mempcroleh daia/informasi lainnya yang dapat 
rnembaruu tcrciptanya rapport yang baik. 

Semua pcrlengkapan FGD harus disiapkan misalnya kaset, baterai, 
daftar isian (untuk data pribadi), clan interview guide aiau pctunjuk 
diskusi. 

2) Pembukaan FGD 

Pada waktu rnernbuka diskusi, pernandu perlu mernperhatikan hal 
hal sebagai bcrikut: 

a) Jelaskan tujuan cliaclakan FGD sorta perkenalkan nama 
pcmandu serta pencaiat clan pcranannya masing-rnasing. 

b Minta pescrta memperkenalkan diri dan pernandu harus cepat 
111cngingat nama peserta dan n1enggunakannya pada waktu 

berbicara dcngan pcserra. 

c) Jclaskan bahwa pertcmuan tcrsebut tidak bertujuan untuk 
rnembcrikan cerarnah rerapi untuk mengumpulkan pendapat 
dari pcserta. Tekankan bahwa pcrnandu ingin bclajar dari para 

pcserra. 

d) Tekankan bahwa pendapai dari sernua pescrta sangat penting 
schingga diharapkan scrnua peserta bebas n,cngeluarkan 
penclapat. 
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c) Jelaskan bahwa pada saat pemandu mengajukan penanyaan 
jangan menjawab secara berebut pada waktu yang sama. 

f) Mulailah periernuan dengan mengajukan penanyaan yang 
sifamya umum yang tidak berkaitan dengan topik peneluian / 
diskusi. 

3) Teknik Pengelolaan FGD 

a) Klasifikasi 

Sesudah peserta menjawab pertanyaan, pemandu dapat 
mcngulangi jawaban peserta dalam bcruuk perianyaan uruuk 
meminta penjelasan yang lebih lanjui tentang hal tersebui. 

b) Reorientasi 

Agar diskusi hidup clan menarik, teknik reorienrasi harus 
efektif. Pemandu dapat menggunakan jawaban seorang peserta 
untuk ditanyakan kcpada peserta lainnya. 

c) Ahli /pcjabat/orang lain yang berpengaruh 

sahakan agar orang yang ahli, pejabat, untuk hadir. 

d) Pescrta yang dominan 

Apabila ada pcscrta yang dominan, maka pemandu harus lebih 
banyak rnemperlihatkan pcserta lain agar supaya mcreka lebih 
berpartisipasi. 

e) Peserta yang diam 

Agar peserta yang diam mau berpartisipasi maka scbaiknya 
diberikan perhatian yang lebih kepadanya, misalnya dengan 
sering menyeburkan namanya dan mengajukan pertanyaan. 

f) Penggunaan gambar atau foto 

Dalarn melakukan FGD, pemandu dapat menggunakan foio 

atau ga1nbar. 

4) Penutup FGD 

Uruuk rnenyimpulkan perternuan FGD, pemandu sebaiknya 
mempcrhatikan hal-hal scbagai bcrikut : 

a) Jelaskan bahwa pertemuan sudah selesai, tanyakan kepada 
masing-masing pesena apakah masih ada lagi yang hendak 
rnengemukakan kornentar. 

b) Ucapkan Leri ma kasih kepada para peserta untuk panisipasinya 
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dan nyatakan bahwa komeruar mereka sangat berguna untuk 
peneliiian yang dilakukan . 

3. Observasi (Pengamatan) 

Observasi biasa diartikan sebagai pengarnatan pencatatan dengan 
sistematis atas fenomena yang diteliti. Observasi sebenarnya tidak hanya terbatas 
kepada pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 
Pengamatan udak langsung misalnya melalui kuesioner dan res. Sekali 
scorang pencliti mernutuskan untuk menggunakan metode observasi di dalam 
mengumpulkan data, ia pcrlu menjaga benar-benar agar reliabilitas 
observasinya dapat dipertanggungjawabkan. Observasi merupakan suatu 
proses yang kompleks. Proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis clan 
psikologis. Dua di antaranya yang ierpcnting adalah proses pengamatan dan 
ingatan. etiap proses terkandung sumber kesesatan yang perlu rnendapat 
pcrhatian dcngan seksama. 

a. Pengamatao 

Dua indera yang sangat vital dalam pengamatan adalah rnata dan 
telinga. Baik dalam peneliuan di laboratorium maupun dalam pcnelitian 
lapangan (fie/ti), kedua-duanya sclalu terpakai sungguhpun dalam banyak 
hal mata memegang peranan yang lebih dominan. Keterbatasan 
penglihatan timbul terutama dari keadaan objek yang dihadapi. 
Kebanyakan objck penelitian adalah objek yang kompleks, mempunyai 
banyak unsur, segi yang berliku-liku, atau dimensi yang majemuk. Pada 
satu saai orang hanya mampu menangkap sebagian kecil saja dari objek 
yang kompleks iiu. Karena itu objck yang kompleks tidak hanya akan 
dilihat pada salah satu segi atau asumsi. Kelemahan atau keterbaiasan 
itu perlu diaiasi dengan cara-cara terteruu, 

Ada tiga cara mengatasi sifat keterbatasan dalam penelitian, yaitu: 

I) Menyediakan waktu yang lebih banyak agar dapat melihat objek 
yang komplcks dari pelbagai segi, dari pelbagai aspek secara 
berulang-ulang. 

2) Menggunakan orang (observer) yang lebih banyak untuk melihat 
objcknya dari berbagai segi tcrtcntu dan mengintegrasikan hasil 
pengarnaran untuk mendapatkan gambaran tentang keseluruhan 

objeknya. 

3) Mengambil lebih banyak objek yang sejenis agar dalam jangka 
waktu yang terbatas. 
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Adapun cara yang akan ditempuh oleh seorang peneliti tergamung 
kepada pertimbangan kemungkinan yang ada padanya. Apa yang 
diuraikan di aias mutatis mutandis berlaku juga untuk indera telinga 
dan proses pendengaran. Akan tetapi pengamatan bukanlah proses 
biologis semata-rnata. Pengamaian adalah lebih daripada proses 
penginderaan (sensation). Pcngarnatan adalah proses perscpsi. dan 
sebagai proses persepsi pengamatan ridak dapai dilepaskan dari kondisi 
psikis orang yang mengarnati. 

Beberapa kondisi psikis yang penting pengamat, diamaranya adalah: 

daya adapiasi; 

2) kebiasaan-kebiasaan; 

3) keinginan-keinginan; 

4 prasangka-prasangka, dan 

5 mekanisme-proyeksi. 

b. lngatan 

Tidak scmua orang mcrniliki ingaian yang kuat dan tidak sernua orang 
yang memiliki ingatan yang kuat mempunyai ingatan yang luas. Kedua 
dirnensi ingaian ini mcletakkan batasan dalam rcliabiliras pengarnatan. 
Oleh karena itu cara-cara yang dapat mengatasi kelemahan dalam hal 
kckuatan dan keluasan ingaian, aruara lain adalah: 

I) mengadakan pencataian biasa dan atau dcngan check-lists; 

2 menggunakan alat-alat rnekanik seperti alat pcrekarn, karnera; 

3) menggunakan lebih banyak observer; 

4) mcrnusatkan perhatian pada data-data yang valid; 

5) mengklasifikasi gejala dalam golongan-golongan yang tepai; dan 

6 menambah bahan persepsi temang objek yang akan diamat-amati, 

c. Petunjuk mengadakan observasi 

Beberapa petunjuk pcruing umuk rnengumpulkan fakta-fakta, yaitu 
sebagai berikut: 

Dapatkan dahulu pengetahuan apa yang akan diobservasi. Peneliti 
akan dapai mengobservasi dan mcngingat-ingat lebih banyak sifat 
khusus dari sesuatu jika dia ielah mempunyai pengetahuan lebih 
dahulu tcmang apa yang akan diobservasi dan jenis fenornena 
fenomena apa yang perlu dicatat. 
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2) Selidiki tujuan urnurn maupun khusus dari problem riser untuk 
meneruukan apa yang harus diobservasi. Pcrurnusan rnasalah dan 
aspek khusus dari penelitian akan menemukan apa yang harus 
diobservasi. 

3) Buatlah suaiu cara untuk mencatat hasil observasi. Adalah penting 
sekali unruk menetapkan lebih dahulu simbol-sirnbol stausuk atau 
rumusan-rurnusan deskriptif yang digunakan umuk mencatai hasil 
observasi. Cara ini akan menghcmat waktu dan menyeragan,kan 
iaiakcrja observasi yang dilakukan terhadap banyak peristiwa. 

4) Adakan dan batasi dengan tegas macam-macarn tingkat kategori yang 
akan digunakan. Kecuali 1nencatatjumlah frekuensi dari suatu jenis 
tingkah laku, kerapkali perlu untuk mengecahui besar-kecilnyajenis 
tingkah laku yang muncul. 

5) Adakan observasi yang cermai dan kritis. Dengan cara mcncatat 
yang sudah disederhanakan peneliti dapat mengkonsentrasikan 
observasinya pada sifat-sifat khusus sejak awal. Dengan begiiu 
ia akan mendapatkan data yang lebih dapat dipercaya daripadajika 
ia melakukan observasi secara udak teratur dan tergesa-gesa. 

6) Catatlah iiap-tiap gejala secara terpisah. Dalarn mencatat, scgi-segi 
kuantitatif dari gejala yang diieliti, pcneliti perlu mencatai secara 
terpisah gcjala demi gejala. 

7) Keiahui baik-baik alai-alat pencataian dan tata cara mencatatnya 
sebelum melakukan obscrvasi. Baik alat pencatatan yang dibuat 
sendiri, apalagi yang diperoleh dari ahli lain, kiranya orang perlu 
melatih diri lebih dahulu bagaimana menggunakan secara tangkas 
alat itu. Hal ini sangat penting ierutama jika penelitian dijalankan 
bersama-sarna dengan orang lain dan alat pencatatan yang 
digunakan adalah sama, dan kemudian hasil penelitian masing 
rnasing akan dipadukan. Kegagalan saru dua orang pengarnat 
saja mungkin akan rnengecewakan urn secara keseluruhan, clan 
yang tidak kurang bahayanya adalah bila mcngakibatkan pcnelitian 
menjadi kurang reliabcl dan oientik. 

4. Wawancara 
Wawancara merupakan cara yang digunakan uruuk rncrnperoleh 

keierangan secara lisan guna iujuan terteruu. Tujuan ini dapai berrnacam 
macarn, antara lain uru.uk diagnosa clan treatnzent(dilakukan psikoanalis), uruuk 
keperluan mendapat berita (seperti yang dilakukan wartawan) dan untuk 
rnelakukan penelitian. 
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Dalarn suatu wawancara tcrdapai dua pihak yang mernpunyai kcdudukan 
berbeda, yaitu pengejar informasi yang disebut pewawancara aiau interviewer, 
dan pemberi informasi yang disebui informan atau responclcn. Biasanya keclua 
pihak berhadapan secara fisik. 

Dengan kemajuan teknologi dimungkinkan pula suatu wawancara 
yang dilakukan wawancara secara iidak langsung (tidak berhadapan secara 
fisik). Namun wawancara ridak langsung mernilki kelemahan seperti reaksi 
seseorang lebih sukar ditangkap dibandingkan bila kita berhadapan langsung 
dengan orang yang kita wawancara. 

Dari segi jumlah orang yang diwawancara dapat hanya satu orang clan 
dapat pula sekaligus clengan sekelompok orang. Dalam penerapannya, 
wawancara tersebui dapat dijadikan sarana utarna, sarana pelengkap clan 
sarana penguji. Sebagai sarana utarna apabila metode wawancara digunakan 
sebagai satu-satunya alai pengumpul data. Sebagai sarana pclengkap apabila 
digunakan sebagai alat informasi dalam melengkapi cara lain, scdangkan 
sarana penguji, yaitu digunakan untuk rnenguji kebenaran atau kctetapan 
data yang cliperoleh clengan cara lain. 

Teknik pclaksanaan wawancara dibagi dalam dua penggolongan besar yaitu: 

a. Wawancara berencana atau berpatokan 

Sebelum dilakukan wawancara telah disiapkan daftar penanyaan 
berupa kucsioner yang lengkap clan ieratur. Biasanya pewawancara 
hanya mcmbacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok 
pembicaraan tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan. 

b. \Vawancara tidak berencana atau tidak berpatokan 

Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan 
dulu pertanyaan yang akan diajukan, tetapi peneliti tidak terlampau 
terikat pada aturan-aturan yang ketat. lni dilakukan dalam penelitian 
yang bersifat kualitatif. A lat yangdigunakan adalah pedoman wawancara 
(interview guide) yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan. 
Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari kcadaan 
kehabisan penanyaan. 

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum mclakukan wawancara: 

a. Seleksi individu 

Scleksi yang dilakukan tergantung dari sifai penelitian. Apabila wawancara 
ierscbut bertujuan untuk rncndapai keterangan aiau untuk kcperluan 
informasi, maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah 
inforrnan. Pada wawancara ini, yang perning adalah memilih orang- 
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orang yang tepat a tau yang mernpunyai keahlian yang terbaik mengenai 
hal-hal yang ingin kita ketahui. Dalarn rnasyarakat atau lingkungan 
yang bclurn kira kenal, kita lebih dahulu rnernulai wawancara dengan 
seorang inforrnan pangkal, yang selanjumya akan rnernberi perunjuk 
teruang individu lain yang dapat mernberikan informasi yang kua 
perlukan. 

b. Mempersiapkan alat pengumpul data 

Untuk alat pengurnpul data tergarnung clari sifai penelitian. Apabila 
penelitian yang dilakukan berupa survei cligunakan wawancara 
berencana (kuesioner), sedangkan untuk penclitian yang kualiiatif 
umurnnya digunakan wawancara udak berencana (intennnu guide). 

c. Membuatjanji atau rencana kunjungan 
d. Peralatan atau sarana fisik (misalnya a lat rulis, alai rekarn, dan kamcra) 
e. Biaya (tergantung pada lingkup pcnelitian dan surnber dana) 

Beberapa fakior yang mernpengaruhi wawancara, antara lain: 

a. Suasana yang baik antara pewawancara dan responden/informan; 
b. Keierampilan pewawancara; 
c. Teknik pencataian. 

Kemampuan atau keterampilan seorang pewawancara sangat mcneruukan 
pada keberhasilan wawancara. Beberapa ha) yang perlu diperhatikan clalarn 
wawancara tersebut, yaitu: 

a. Menciptakan dan menjaga suasana yang baik 

l) Adakan pernbicaraan pendahuluan yang ramah pada permulaan 
wawancara. 

2) Kemukakan tujuan dari penelitian dengan bahasa yang di men erri 
oleh inforrnan atau responden. 

3) Timbulkan suasana yang nyaman, schingga informan atau 
resp nden ridak merasa rcrtckan olch pcrtanyaan maupun oleh 
suasana. Caya bicara, nada dan sikap benanya yang baik akan 
rnernbamu kelancaran wawancara. 

4) Tirnbulkan perasaan bahwa informan aiau responden adalah orang 
yang peming clan kerja sarna serta baruuannya sangat dipcrlukan 
dalam peneliiian. 

b. Mengadakan probing {penggalian informasi) 
Probing aclalah cara rnenggali keterangan yang lebih rncndalam. 
Penggunaan probing ini dilakukan dalam hal: 
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I) Apabila jawaban-jawaban tidak relevan dengan penanyaan yang diajukan 
2) Apabila jawaban kurangjelas a tau kurang lengkap 
3) Apabila ada dugaanjawaban kurang mendekati kebenaran 

c. Penyusunan kalimat (paraphrase) 

Apabila informan aiau responden udak mampu memberikan jawaban 
secara runtut, teratur dan lengkap, pcwawancara dapat membantu 
merumuskan apa yang hendak dikemukakan oleh informan atau 
responden. Hal ini dilakukan secara sangat hati-hari dengan tidak 
mengubah arti apa yang sebenarnya hendak dikemukakan. 
Pencatatan data wawancara mcrupakan ha! yang sangat pcruing, karena 
apabila ridak clilakukan sebagaimana rnestinya, usaha-usaha yang 
dilakukan dalam wawancara menjadi ia-sia saja. Keteledoran clalam 
pencaiatan bisa mengakibatkan data rnenjadi hilang. Beberapa hal yang 
perlu diperhatikan terhadap pencatatan data wawancara: 
I) Cara rnencatat hasil wawancara 

a) Pencataian langsung 

Pcncatatan dilakukan di hadapan informan atau respondcn. 
Dari segi kelengkapan data, cara ini merupakan cara yang baik, 
karena kecil kemungkinan informasi yang diberikan tcrlupakan. 
Hambatannya adalah hubungan pewawancara dengan 
informan atau responden belum terbina dengan baik, seringkali 
ia akan rnenjawab dengan ragu-ragu dan rasa curiga, khususnya 
bila sifat pertanyaannya agak peka. 

b) Pencataran dari ingatan 

Pencataian 1111 sangat mengandalkan daya ingat dari 
pewawancara. Keuntungan adalah peneliri tidak perlu 
rnencatat pada waktu wawancara, suasana lebih saruai, tidak 
mengganggu rapport dalam wawancara. Kelernahannya, data 
terlupakan, aiau sarinya hilang karena pencatatannya 
cenderung diringkas atau dipadatkan. 

c) Pcncaraian clengan alat perekam (recorder) 

Pencatatan dengan alai perekam elektronis yang berukuran 
kecil, rnuclah dibawa dapat rnencatat seluruh data yangdiperoleh 
secara tepat dan rnendetail. Problemnya tidak pada saai 

wawancara dilakukan, ietapi pada saat transkripsi. Mengetik 
suara basil wawancara rnernbutuhkan waktu yang cukup 
lama, 
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2 Kesalahan dalam melaporkan hasil wawancara 

Kesalahan ini dapai icrjadi pada pencatatan yang dilakukan sccara 
langsung dengan ingatan maupun dcngan alat perckan,. Kesalahan 
krsalahannya rnungkin bcrbeda pada riap-tiap bentuk pencaratan 
yang dilakukan. Kesalahan tersebut dapat discbabkan: 

a Kealpaan 
Kesalahan ini terjadi apabila ada hal-hal penung yang 
scharusnya dilaporkan ietapi rerlewat kan, yang disebabkan 
karena peneliti tidak mcncaiat. 

b) Kurangnya daya rcfleksi 
I ni discbabkan karcna kurang mampunya pewawa ncara 

mengenali sccara icpat isi informasi clan kurang marnpunya 
mereproduksi segala sesuatu yang sudah didengar. Hal ini 
dapat discbabkan karena macam-macam hal, antara lain 
kurangnya rninat, kurang konsentrasi pada saat wawancara, 
faktor intelegcnsia clan lain-lain. 

c) Kesalahan karcna pcnambahan 
Terlalu melebih-lcbihkan inforrnasi yang diterirna pada saat 
mencacai, yang biasanya dalam bcntuk korncntar. 

d 1-lengganti istilah 
Terjadi apabila pcncarai rnelupakan bagian-bagian rerteruu 
dari has ii wawancara, di rnana kcmudian rnencoba menggantikan 
dengan istilah-islilah lain yang udak cocok dcngan informasi 
yang sebcnarnya. 

5. Kuesioner 
:., leiode kuesioner dapat mcngungkapkan perbuaran yang sangat pribadi, 

sepcrii perasaan yang iertckan, kcinginan dan prasangka atau perbuatan 
perbuatan di masa yang lampau. Meiode kuesioner dalam bentuknya yang 
langsung rnendasarkan diri pada laporan ieruang diri sendiri atau self-reports, 

atau sctidak-tidaknya pada pcngrtahuan clan atau kcyakinan pribadi. 

Bcberapa asumsi yang dipegang olch pcneliti dalam menggunakan metodc 
metode ini ialah: 
a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu teruang dirinya sendiri. 
b. Bahwa apa yang dinyaiakan oleh subjek kepada pencliti adalah benar 

dan dapat dipcrcaya. 
c. Bahwa interpretasi subjck tentang pertanyaan-pcrtanyaan yang diajukan 

kepadanya adalah sama dcngan apa yang dimaksudkan oleh penelili. 



Asumsi itu sudah tcntu mempunyai kelemahan karena memang pada 
dasarnya adalah self-reports, yang dapai berupa: 

a. unsur-unsur yang tidak disadari tidak akan dapat diungkap. 
b. besar kemungkinanjawaban yang dibcrikan dipengaruhi oleh pribadi. 
c. ada hal-hal yang dirasa tidak perlu clinyatakan, rnisalnya hal-hal yang 

mernalukan aiau yang dipanclang tidak pcnting uruuk dikcrnukakan. 

d. kesukaran rnerurnuskan kcadaan diri scncliri ke dalarn bahasa. 
e. ada kecenderungan uruuk mengkonstruksi secara logis unsur-unsur yang 

dirasa kurang berhubungan sccara logis. 

Karena beberapa kelernahan tcrsebut, rnaka seberapa jauh kebenaran 
pernyataan atau jawaban yang diberikan oleh subjek tergantung kepada 
seberapa dalamnya pernyataan atau jawaban subjek untuk rnenghindari 
unsur-unsur kelemahan. Kecuali itu self-reports tentang keyakinan, perasaan, 
motivasi, maupun sikap batin umumnya merupakan hasil clari proses 
pengarnbilan keputusan yang sangat kompleks. Seandainya kesukaran bahasa 
sama sekali tidak mempengaruhi, rnasih juga sangat sukar untuk rnemberikan 
laporan lisan atau tertulis secara kuat tentang keyakinan, sikap, atau kondisi 
perasaan. Kita tahu betapa anak kecil rnendapatkan kesulitan untuk 
mengatakan bagian badan mana vang terasa sakit. Orang dewasa tidak 
mengalami keesulitan sernacarn itu karena prosesnya sederhana, narnun jika 
harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan tertulis maupun lisan yang 
memintanya untuk melakukan diagnosis terhadap keadaan diri sendiri, 
kondisinya mungkin sarna sulitnya clengan anak kecil yang diminta uruuk 
menyebutkan bagian badannya yang sakii. 

Kuesioner Langsung clan Tidak Langsung 

Metode kuesioner ini biasa disebur rnetode angkct. uatu kuesionerdiscbut 
kuesioner langsung jika daftar pertanyaan dikirimkan langsung kepada 
orang yang ingin dimintai pendapai clan keyakinannya, atau diminta 
menceritakan tcntang keadaan dirinya sendiri. ebaliknya, jika daftar 

pcrtanyaan dikirim kepada setiap orang yang diminta mencerirakan tentang 
keadaan orang lain, kuesioner ini discbut kuesioner tidak langsung. udah ten tu 
masing-masing rnernpunyai kelernahan dan kebaikan iersendiri. Hal mana 
tergantung kepadai isi persoalan yang ditanyakan, kesediaan orang untuk 
menja"vabnya, serta kebenaran keterangan-ketcrangan yang diberikan. 

Menu rut jenis penyusunan items-nvs, kuesioner dapat dibagi dalam dua 
golongan besar, yaitu kuesioner upe isian dan kuesioner tipe pilihan. 
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Ad. Kuesioner Tipe Isian 

Scmua persoalan yang diajukan kita sebui items. Item mungkin diajukan 
dalam beruuk pertanyaan atau perrnintaan komentar terhadap suatu kejadian 
atau kcadaan. Responden, yaitu orang yang rnemberi jawaban aias pcrtanyaan 
atau pcrmintaan dalam kuesioner, boleh dan dapat mernberikan jawaban 
secara bebas ierhadap uap-tiap item, 

Di samping kucsioner yang menyediakan kesempatan yang sebebas 
bebasnya dan scluas-luasnya bagi responden uruuk menyatakan pendapatnya, 
dalam kuesioner tipe isian ada juga yang menyediakan ruangan-ruangan, 
yang sangai ierbaras untuk mengisikan data-data yang dipcrlukan. Item 
yang mernberi kcbcbasan menjawab yang terbaias, itu lebih tepatnya yang 
meminta agar rcsponden mengisikan bebcrapa jawaban yang diperlukan, 
disebut supply type item. Kuesioner yang berisi supplj type item pada hakikatnya 
sudah tcrmasuk di dalam closed form questionaire. Conteh kedua bentuk 
kuesioner itu adalah: 

Beruuk terbuka - open end item 

Coruoh: 
Bagaimana pendapat saudarajika: 
l) Semua orang yang ketahuan melakukan pclacuran dikebiri saja, atau 

diasingkan kc suaiu pulau yang tidak bcrpcnghuni? 

2) Orang-orang yang melakukan korupsi ditembak saja di tengah lapangan 
dan disaksikan oleh masyarakat umum? 

3) Semua pengusaha diberi kesempatan sebebas-bebasnya untuk bersaing 
untuk mcmberi harga yang semurah-murahnya kcpada masysrakat? 

4) Scmua anak yang dilahirkan diambil oleh negara untuk dibesarkan, 
dilatih, dan dididik sebagai anak negara? 

Ad. Kuesioner Tipe Pilihan 

Tipe kuesioner pilihan memirua responden uruuk mernilih salah satu 
jawaban atau lebih dari sekian alternatif jawaban yang sudah disediakan. 
Misalnya, "ya" aiau "tidak", "setuju" atau tidak "setuju" . 

H. PENGOLAHAN DATA 

Sctclah rnelakukan pengun1pulan data, tahapan peneliuan sclanjutnya 
rnelakukan analisis uruuk menjawab atau mernccahkan masalah penelitian atau 
membuktikan kcbenaran hipotesis yang telah ditetapkan. Tahapan analisis 
digunakan dengan ierlebih dulu mendahulukan pengolahan data, karcna data 
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tersebut belum teratur, belurn diklasifikasikan, arau belum dikategorikan sehingga 
belum siap uruuk dianalisis. 

Dalam melakukan pengolahan data digunakan metode pengolahan data 
yang disesuaikan dengan pendekaran yang digunakan dalam penclirian, dapat 
berupa pendekatan kuantitatif atau kualitatif. 

1. Pendekatan Kuantitatif: yaitu pendekatan yang menyoroti masalah yang 
diieliti serta usaha pemecahannya dengan upaya-upaya yang banyak 
didasarkan pada pengukuran atau kuantifikasi, kernudian ditarik suatu 
gencralisasi. Dalam penelitian hukum socio-legal research atau peneliuan hukum 
ernpiris pengolahan datanya biasanya mengikuti pola penelitian ilmu sosial. 
Tahap pengolahan terhadap data tersebut mencakup tahapan: 

a. Pemeriksaan Validitas Data Lapangan (Editing): yaitu kegiatan 
memeriksa dan menjaga konsistensi data yang diperoleh dari kegiatan 
pengurnpulan data, dengan rnerneriksa antara data yang satu dengan 
data yang lainnya, apakah data layak atau valid. Hal penting yang harus 
diperhatikan dalam tahap perneriksaan validiias (validasi) ini antara lain 
adalah rnasalah perbedaan iruerprerasi dari pertanyaan yang diberikan 
dengan jawaban responden atau inforrnan. eringkali rerjadi jawaban 
tidak menjawab pertanyaan atau tidak konsisien, ataupun penanyaan 
banyak yang cidak dijawab, atau cidak lengkap sehingga banyak data 
yang hilang. Menyangkut data maka hal-hal yang umumnya harus 
diperhatikan dalam perncriksaan adalah : 

1) apakah data sudah lengkap clan sernpurna? 

2) apakah data sudah cukup jelas tulisannya untuk dapat dibaca? 

3) apakah sernua catatan dapat dipahami? 

4) apakah semua data sudah cukup konsisten? 

5) apakah data cukup seragam? 

6) apakah ada data yang tidak sesuai? 

Dalarn hal ini maka kekurangan atau kesalahan dalarn jawaban 
mengharuskan si peneliti atau pewawancara kembali menanyakannya 
kepada responden yang bersangkutan. Umuk itu sebaiknya editing 

dilakukan di lapangan dimana penelitian itu di lakukan. 

Conioh jawaban yang tidak konsisten: 

1. Dalam pertanyaan umur, responden menjawab 25 tahun, sedang pada 
pertanyaan umur anak kandungnya yang tertua tertulis 15 tahun. 
Dalam hal ini, apakah mungkin responden kawin pada usia 9 tahun. 
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2. Dalam pertanyaan mengenai apakah UU perkawinan yang berlaku 
di Indonesia sudah cocok bagi masyarakat Indonesia, responden 
menjawab ya. Namun dalam pertanyaan lain mengenai pendapatnya 
mengapa banyak terjadi kasus perceraian, responden menjawab 
karena UU perkawinan di Indonesia masih banyak ke\emahannya. 

b. Pemberian Kode (Coding): yaiiu kegiatan pengkategorisasian dari 
sctiap jawaban (variabcl) yang terdapat dalam daftar pcnanyaan 
(kucsioner, pcdoman wawancara, atau lembar observasi) dcngan 
mc\akukan pemberian kodc dengan simbol angka. Dengan istilah 

lain coding adalah suatu proses penyusunan secara sistemaris data 
mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca baik secara manual maupun 
oleh mesin pengolah data (komputer). 

Contoh: 

Pertanyaan di dalam kuesioner yang sifatnya tertutup 
Bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan Bantuan Langsung 
Tunai 
A. Sangat Baik -· 
B. Baik 
C. Cukup Baik 
D. Tidak Baik 
E. Sangat Tidak Baik 

Oalam pengkodcan, huruf-hurufyang ada pada perianyaan diubah 
menjadi kode angka. Pada coruoh di atas, pemberian kode ini didasarkan 
pada asumsi bahwa seharusnya pelaksanaan Bamuan Langsung Tunai 
ini baik, sehingga yangmcmberikanjawaban Sangar Baik akan mendapai 
nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menjawab Baik, 
Cukup Baik, Tidak Baik, dan Sangat Tidak Baik. 

Umuk pertanyaan yang bentuknya terbuka,jawaban yang diperoleb 
harus diinventarisir terlebih dulu kemudian diberikan kode sesuai 
dengan kepemingan peneliti. Hal yang harus diperhatikan pada saat 
membuat kode jawaban adalah kode jawaban harus baku dan konsisien 
(tidak berubah-ubah) agar hasil penelitian mcmiliki va\iditas yang iinggi 
kctika dilakukan indeks atau skala. Uruuk itu sebelurn melakukan 
pengkodean terlebih clulu clisusun pec\oman pengkodean (book code). 
Pcdornan ini mernuat scmua variabel yang dianalisis untuk rnenjawah 
pcrtanyaan penelitian. Hal ini untuk mernudahkan peneliti atau petugas 
lain yangditunjuk untuk mernberikan kode sesuai dengan keteruuan yang 
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terdapat dalam pedoman tersebut. Biasanya buku kode ini terdiri dari 
kolom-kolom seperti nomor pertanyaan, nomor variabel, nama variabel, 
kodejawaban dan nomor kolom dalam lembar kode.Jawaban yang telah 
dibcri kode kemudian dimasukkan dalam lembar kode. 

Dalam pemberian kode angka perlu diperhatikan jumlah digit. Jika 
jumlah digit 1, maka kode terbesar yang dapat diberikan adalah 9 dan 
terkecil O (atau 1). Bila jumlah digit 2, maka kode terbesar yang dapat 
diberikan adalah 99 dan terkecil 00 (atau 01). Bila jumlah digit 3, maka 
kode terbesar adalah 999 dan terkecil 000 (atau 001), dan begitu 
seterusnya. Dalam hal pertanyaan tidak ada jawabannya, biasanya 
diberi kode O (atau 00, 000 dan seterusnya tergantung jumlah digit). 
Dalam hal Jawaban 'tidak tahu' dan 'tidak berlaku' juga perlu diberi 
kode tersendiri. Khusus untuk yang 'tidak berlaku' yang artinya si 
responden tidak harus menjawab pertanyaan tersebut, biasanya 
diberi kode 9 (atau 99, 999 dan seterusnya). 

c. Pemasukan Data (Data Entry): yaitu kegiatan pemasukan data dari 
jawaban pertanyaan yang sudah diedit dan divalidasi, atau dengan 
kata lain adalah memindahkan data yang telah diubah menjadi kode 
ke dalam mesin pengolah data (bila menggunakan komputer). Cara yang 
ditempuh adalah dengan rnembuai coding sheet (lembar kode), direct 
entry, optical scan sheet (sepeni lernbar isian komputer menggunakan 
pensil 28), dan CATT (Computer Assisted Telephone Interviewing-biasa 
dipergunakan untuk polling melalui telepon). Program komputer yang 
dapat dipakai untuk mengolah data, antara lain SPSS (Statistical Package 

far Social Science), Microstat, Survey Mate, STATS Plus, SAS, Microquest, 
dan lain-lain. Pemasukan data dengan komputerisasi ini apabilajumlah 
variabel dan respondennya banyak. 

Data-data yang telah dimasukkan dari kegiatan data entry kemudian 
disajikan dengan membuat tabulasi (tabulating), yaitu memindahkan data 
darijawaban pertanyaan ke dalam tabel yang telah disiapkan yangdapat 
berbentuk berbagai tabulasi mulai dari yang paling sederhana sampai 
dengan tabulasi yang berisi hubungan dari variabel yang banyak (mu/ti 
variables). 
Bemuk pengaturan data dalam tabel meliputi: 
a. tabulasi frekuensi, yaitu pengaturan data menurut banyaknya; 
b. tabulasi klasifikasi, yaitu pengaturan data rnenurut kelasnya; dan 
c. tabulasi korelasi, yaitu pengaturan data yang masing-masing data 

saling mempengaruhi. 
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2. Pendekatan Kualitatif: yaitu pendckatan yan melihat objck penelitian 
secara uuih. Pedekatan Kualitatif mcmandang suatu objek ,subjek) lebih 
kepada sifat clan ciri-ciri yang melekat pada objck (subjck) tcrscbut. 
Pcndckaian Kualiiarif tidak mcngenal gcnrralisasi dan sangat mcnghargai 
keunikan setiap obj k (subjck yang cliamati. Dalam pendekatan kualitatif 
yang lebih clitckankan adalah persoalan kedalaman (kualiras) data clan bukan 
banyaknya [kuantitasi data. 

Ad. 2. Penelitian Sosial 
Pendekatan kualitatif dalam peneliiian sosial dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tcrku1npul dari berbagai surnber, yaiiu dari wawancara, 
pengarnaran yang sudah dituliskan dalarn cataian lapangan, dokumen 
pribadi, dokumen rcsmi, gambar, foto dan sebagainya. Setclah dibaca, 
dipclajari, clan ditelaah maka langkah bcrikutnya adalah mengadakan 
reduksi data dengan jalan membuat absiraksi. Abstraksi merupakan usaha 
mcrnbuat rangkun1an yang inti, proses dan pcrnyataan-pernyataan yang 
perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya 
adalah menyusun dalam satuan-satuan dan katcgorisasi clan langkah tcrakhir 
adalah rncnafsirkan clan atau rnemberi kan rnakna ierhadap data. 

a. Pcrnroscsan Satuan (Lmtymg) 
Saruan adalah bagian icrkccil yang mengandung makna yang utuh dan 
dapat bcrdiri scndiri terlepas dari bagian yang lain. Saiuan dapat 
berwujud kalimat faktual sederhana, dapai pula berupa paragrafpenuh. 
Saiuan ditcrnukan dalarn caraian penga111atan) wawancara. dokumen, 
laporan clan sumbcr lainnya. Agar saiuan-satuan tersebut mudah 
diidentifikasi pcrlu dimasukkan ke dalam kartu indeks clengan susunan 
saiuan yang dapai dipahami oleh orang lain. 

b. Kaiegorisasi 
Kaicgorisasi disusun bcrdasarkan kriteria tcrtcruu. Mengkatcgorisasikan 
kejadian-kejadian berdasarkan namanya, fungsinya aiau kriteria yang 
lain. Pada tahap kaicgorisasi peneliti sudah mulai rnelangkah mencari 
ciri-ciri setiap kategori. Pada iahap ini peneliti bukan sekedar 
mempcrbandingkan aias pertimbangan kerniripan, melainkan pada ada 
tidaknya ciri berdasarkan kategori. Dal am ha! ini ciri didudukkan tentatif 
(scmcmara) clan bukan scbagai krucria, artinya pada waktu hendak 
mcrnasukkan kejadian pada kategori bcrdasarkan cirinya, sekaligus diuji 
apakah ciri bagi setiap kategori sudah tcpai. 

c. Pcnafsiran /Pernakuaan Dara 
Pada tahap pcnafsiran ini, peneliti tcrap berpegang pada maicri yang 
ada dcngan rncncari latar brlakangnya, konsreksnya, agar dapai 
dikemukakan konsep atau gagasannya lebih jelas. Pada tahap ini lebih 
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menekankan pada kemampuan daya pikir manusia untuk menangkap 
ha! di balik data yang tersajikan. Tahap ini kemudian diikuti dengan 
memberi makna yang mcrupakan upaya lebih jauh dari penafsiran yang 
lebih menuntut kemampuan integratif manusia yang mencakup 
indrawinya, daya pikirnya dan aka! budinya. Dari sesuatu yang muncul 
scbagai kenyaraan kemudian dicoba dicari kesamaan, kemiripan dan 
kesejajaran dalam pola, proses, latar belakang, dan sebagainya. Langkah 
kategorisasi ini dilanjutkan dengan menjadikan ciri kaiegori menjadi 
cksplisit, dan berupaya mcngimegrasikan katcgori-kategori yang dibuat, 
menafsirkan dan memberi makna hubungan antar kategori sehingga 
hubungan antar kategori menjadi semakin jelas. 

d. Perumusan Tcori 
Tahap perumusan teori dimulai dengan mereduksi jumlah kategori 
kategori sekaligus memperbaiki rumusan dan integrasinya. Modifikasi 
rumusan semakin minimal, sekaligus isi data dapat terus semakin 
diperbanyak. Atribut teori yang tersusun dari hasil penafsiran/ 
pemaknaan dilengkapi terus dengan data baru, dirumuskan kembali 
dalam arti dipcrluas cakupannya sekaligus dipersempit kategorinya. 

Ad.2. Penelitian Hukum Normatif 

Pendekaian kualitatif sering digunakan dalam pcnclitian hukum 
normatif. Dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada 
hakckatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan 
bahan hukum. Sistematisasi berarti, membuat ideruifikasi dan klasifikasi 
terhadap bahan-bahan hukum rersebut, untuk memudahkan pekerjaan 
analisis dan konstruksi. Bahan-bahan hukum terscbut dalam penelitian hukum 
normatif termasuk dalam data sekunder. Penjelasan mengenai data sekunder 
telah dibahas dalam bagian pra penelitian modul ini yang membicarakan 
tentang sumber data. Untuk selanjunya mengenai detail pengolahan data 
pada penelitian hukum normatif, analisis dan konstruksi datanya dibahas 
dalam bagian analisis penelitian hukum normatif. 

I. ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen 
komponennya dan kemudian menclaah hubungan masing-masing komponen 
dengan keseluruhan korueks dari berbagai sudut pandang. Dua pendekatan dalam 
melakukan analisis data: 
I. Pendekatan Kuantitatif 

Pendekatan kuamitatif mementingkan adanya variabcl-variabel sebagai 
objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam 
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bernuk operasionalisasi variabel masing-masing, Reliabilitas dan validitas 
merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan 
pendekatan ini karena kedua elemen tersebui akan meneruukan kualitas basil 
penelitian dan kemampuan replikasi serta generalisasi penggunaan model 
peneliuan scjenis. 

Pendekatan kuamitatif juga menekankan pada hal-hal yang bersifat 
konkrit, uji empiris dan fakia-fakta yang nyaia. Khusus untuk analisis data 
dalarn penclitian dengan menggunakan pendekatan kuaruuatif, analisisnya 
bersifat deduktif, uji empiris teori yang dipakai dan dilakukan setelah selesai 
pengu1npulan data secara turuas dengan menggunakan sarana stausuk, 
diantaranya korclasi, uji t, analisis varian clan co-uarion, analisis faktor, dan 
regresi linear. 

Dalam pandangan yang lain pendekatan kuamitauf berarti penyorotan 
ternadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya 
upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek 
penelitian ke dalam unsur-unsur terteruu, untuk kemudian ditarik suatu 
generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya. 

Secara umum analisis data dengan pendekatan kuarnitatif dilakukan 
dengan membuaL berbagai tabulasi, dimulai dari tabulasi scderhana, tabulasi 
frckuensi sampai dengan tabulasi silang yang berisi hubungan dari variabel 
yang banyak (multi variablts}. 

Fungsi pendekatan kuamitauf 
a) Secara efisien menghimpun, mengolah dan menganalisis data penelitian 

terutarna di dalam penerapan perencanaan pcnclitian survei. 
b) Dengan mengadakan kuantifikasi, secara relaiif lebih mudah untuk 

mengadakan studi perbandingan dan menarik generalisasi. 
c) Lcbih mudah mencrapkan meiode induksi, ierhadap hasil-hasil penelitian. 
d) Meiode kuaruitatif lebih iepat ditcrapkan untuk menguji hipotesis, 

tcrutama di dalam pcnelitian yang bersifai eksplanatoris. 

Adapun ciri-ciri pendekaan kuaruitatif, sebagai berikut: 
a) Deskripuf dan eksplanatoris; 
b) Peneruuan sampel harus cermat; 
c) Deduktif-induktifberpijak pada ieori konsep yang baku; 
d) Mengandalkan pada pengukuran mcnekankan pada angka-angka; 
e) Variabel sejak awal sudah ada; 
f) Dapat digeneralisir; dan 
g) Menggunakan kuesioner lebih tcrtutup. 
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Analisis data dengan pendekatan kuanutatif dapat dilakukan 3 {tiga) ieknik 
analisis, yaitu: 

a) Teknik Analisis untuk Menguji Hipotesis tentang Nilai Tengah Populasi 

Hipotesis nilai tengah (arau rata-rata) merupakan suatu pernyataan 
tentang besarnya nilai tengah suatu populasi yang ingin diuji 
kebenarannya. Beberapa prosedur analisis yang bisa digunakan umuk 
tujuan ini adalah: 

I) Uji I-student. 

Uji ini digunakan uruuk data yang bcrtipe numcrik. Uji iru 
menghasilkan apa yang disebut statistik uji t-hitung dengan basis 
pcnghitungan adalah selisih antara rata-rata yang didapat dari data 
dengan rata-rata yang dihipotesiskan, dan dibandingkan dengan 
nilai Habel dengan derajat bebas n- 1 ,  n adalah ukuran sampel. 

2) Uji Tanda (sign test). 

Uji ini adalah uji yang bi a diierapkan pada data yang bertipe 
minimal ordinal. Dengan menggunakan uji ini, data ditransforn1asi 
menjadi dua + (plus) jika nilainya lebih besar dari nilai yang 
dihipoiesiskan, dan - (minus)jika nilai datanya lebih kecil dari nilai 
yang dihipotesiskan, Dengan rnelihat banyaknya tanda + dan - ini, 
diputuskan apakah menerima atau menolak hipotesis. 

3) Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon. 

Uji ini memiliki syarat sepcni halnya uji Landa. Basis perbandingan 
yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu menyelisihkan 
setiap data dengan nilai yang dihipotesiskan, kemudian mernbuat 
peringkat dari selisih tersebur. Seianjutnya dari nilai-nilai peringkai 
inilah diputuskan umuk menerima atau menolak suaiu hipotesis, 

4) Uji Proporsi. 
Uji ini diterapkan umuk melakukan pengujian hipoiesis dalam 
beruuk proporsi. Misalkan benarkah ada 50% warga yang 
mendukung pemberlakuan undang-undang perpajakan yang baru? 

jadi data yang ada terdiri atas dua nilai; bcnar-tidak, ya-tidak, laki 
laki-perempuan, ikut-udak ikut. Basis pengujiannya adalah proporsi 
yang dipcroleh dari data dibandingkan dengan proporsi yang 
dihipotesiskan.jika bcdanyajauh maka hipotesis itu tidak didukung 
oleh data. 
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b) Teknik Analisis untuk i\lembandingkan l\'ilai Tcngah Dua atau 
Lcbih Populasi 

Bebcrapa analisis yang dapat dcngan reknik ini rnelipuu: 

l.Jji t-student 

Cji ini hanya bisa di�unakan untuk mcrnbandinqkan nilai tcngah 
dua populasi yang diasumsikan rnemiliki sebaran normal. Dasar 
pcngujian dari analisis ini adalah sclisih rata-rata coruoh yang 
diarnbil dari populasi pcrtanian dengan rara-raia coruoh dari 
populasi kcdua. Berdasarkan nilai selisih ini akan dipcroleh 
kcputusan mengan�gap sama aiau berbcda kedua nilai tcngah 
tcrsebut. 

2) ,\ nova (Ana(J•sis ef I 'anance} 

Pengujian dengan analisis ini digunakan untuk mernbandingkan 
nilai tcngah clua atau lebih populasi. Dasar pcngujian ini aclalah ada 
atau tidaknya keragan,an aruar nilai tcngah. Jika kcragarnan n i la i  
tcngah kccil, rnaka clikatakan nilai-nilai icngah itu tidak bcrbcda , 
tetapi jika raga1nnya besar maka berarti nilai-nilai tcngah itu 
bcrbcda. 

3 ;\ lann Whitney 

Analisis ini hanya digunakan untuk n1cmbandingkan nila i tengah 
dua populasi, dan tidak ada asurnsi sebaran. Dasar pengujiannya 
adalah pcringkat dari nilai-nilai data.Jika udak ada perbedaan nilai 
icngah maka apabila data kcdua populasi dicarnpur dan 
diperingkatkan. maka rata-raia peringkat keduanya udak akan 
berbeda, artinya data yan� bernilai kecil arau besar tidak hanya 
berasal dari salah satu populasi, narnun ierscbar merata di 
kcduanya. 

K ruskal-1\'al lis 
Analisis ini adalah perluasan dari uji Mann-whimcy, dan bisa 
diicrapkan uruuk lebih dari dua populasi, clan udak ada asumsi 
sebaran data. 

5 l.Jji Bcda Proporsi 
Pcngttiian ini digunakan untuk melihar pcrbedaan proporsi dua 
populasi. lvlisalnya ingin dibandingkan proporsi kduarga yang 
n1cngikuti progran, KB di Kabupatcn Bogorda n Kabupaicn Cianjur. 
Pengujian in bcrbasis pada sclisih proporsi dari sebuah populasi 
dcngan populasi la in .  
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c) Teknik Analisis uruuk Melihat Hubungan Dua atau Lebih Peubah. 

Teknik analisis hubungan dua peubah ini tergantung pada tipe dari 
peubah yang terlibai, apakah benipe kaiegorik dan bertipe numerik, 
serta bentuk dari hubungan yang akan dibuat. A lat analisis umuk teknik 
analisis ini meliputi: 

I) Korelasi Pearson 

Korelasi ini seringjuga disebut sebagai korelasi produk momen atau 
korelasi saja. Besarnya koefisien menggambarkan seberapa erat 
hubungan linear antara dua peubah, bukan hubungan scbab akibai. 
Peubah yang ierlibat dua-duanya bertipe numerik, dan menyebar 
normal jika ingin pengujian terhadapnya sah. 

2) Korelasi Spearman 

Koefisien ini mirip saja dengan korelasi Pearson, hanya saja dalam 
pengujian tidak mensyaratkan adanya asumsi sebaran normal. 
Di samping itu data yang digunakan bisa saja berupa data numerik 
yang merupakan pengkodean dari data ordinal. Misalkan hubungan 
antara pendaparan (numerik) dengan tingkat kesadaran politik 
(ordinal). Kesadaran poliuk dinyatakan sebagai sebuah bilangan 
terurut berdasarkan tingkat kesadarannya. 

3) Regresi Linear 

Dalam analisis ini sudah jelas mana sebagai Y dan mana sebagai X. 
Hubungan antara Y dengan X di tuliskan sebagai: 

Y=a+bX 

Interprerasi dari b adalah besarnya perubahan Y jika X naik saw 
satuan. Sedangkan a adalah besarnya nilai Y ketika X bernilai 0. 
Ukuran kebaikan model regresi dinyatakan sebagal R 2 (koefisien 
determinasi), yang besarnya dari 0°·o hingga 100%. Semakin 
rnendekati 100% maka model regresi yang didapatkan semakin 
baik. Data yang bisa dianalisis dengan regresi linear adalah Y dan 
X yang bertipe numerik, dan memiliki sebaran normal. 

4) Anova 

Dalam analisis ini, a nova diinierpretasikan untuk melihat pengaruh 
peubah yang bertipe karegorik (bukan numeriik) terhadap peubah 
yang bertipe numerik. Misalnya ingin dilihai hubungan, iepamya 
pengaruh, dari lokasi toko terhadap kemajuan usaha (diukur dalam 
rupiah). Jika ada perbedaan kemajuan usaha antara ioko di 
perumahan dan toko di tempat wisata, bisa dikatakan bahwa ada 
hubungan antara kemajuan usaha dengan lokasi toko, 
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5) Tabcl Ringkasan 

Dengan rabel ringkasan ini bisa dibahas hubungan antar pcubah. 
i\lisalnya jika kiia ringkas rata-raia pendapatan kepala keluarga 
berdasarkan pendlidikannya, kita bisa mengciahui hubungan aruara 
kcduanya. Apakah scmakin tinggi pcndidikan. tingkat 
pcndapatannya juga sernakin besar, 

6) Tabcl Kontingensi 

Tabel koruingcnsi bisa digunakan untuk mclihat hubungan dua 
pcubah kaicgorik. Contohnya diberikan tabel kontingensi antara 
pcndidikan clan penggunaan alat kornrasepsi, Dari iabcl kontingensi 
ini bisa dibuat kesimpulan apakah ada hubungan antara pendiclikan 
seseorang dcngan alat korurascpsi apa yang mercka sukai. Untuk 
mcnegaskan pernbahasan dari tabel kontingcnsi, dilakukan 
pengujian formal yang dikenal dengan uji Khi-Kuadrai (Chi-Square 

Test). 

7) Regresi Logisii k 

Tipe data dalarn analisis ini kebalikan dari upe data pada Anova. 
Yang mcnjadi peubah bcbas \V bisa bcrtipe nurnerik n1aupun 

kategorik, sedangkan yang menjadi peubah tak bebas (Y) bertipe 
kategorik. Hasil dari analisis ini berupa peluang sebuah objek rnasuk 
ke dalam suatu kategori jika dikctahui berbagai nilai pcubah X-nya. 

2. Pendekatan Kualitatif 

Pcndckatan kualitatif rnerupakan iata cara penelitian berupa data 
clcskriptif, yaiiu apa yangdinyatakan oleh rcsponden secara ierrulis atau lisan, 
clan pcrilaku nyata. Dalarn pendckatan kualitauf menckankan pada makna, 
penalaran, dcfinisi suatu situasi iertcmu (dalarn konteks tcrtcntu), lcbih 
banyak mencliu hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Pendekatan kualitatif, lcbih lanjui, memcruingkan pada proses 
dibandingkan dengan hasil akhir; olch karena itu urut-urutan kcgiatan dapai 
berubah-ubah tergamung pada kondisi dan banyaknya gejala-gcjala yang 
diicmukan. Tujuan pcnelilian biasanya bcrkaiian dengan hal-hal yang 
bcrsifai praktis. 

Dalam analisis penelitian dengan n1enggunakan pendekatan kualitatif, 
analisis datanya bersifai induktif dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya 
mcnghasilkan pengertian-pcngcrlian, konscp-konsep clan pernbangunan 
suatu icori baru, contoh dari model analisis kualitauf ialah analisis domain, 
analisis taksonomi. analisis komponensial, analisis tema kuliural, clan analisis 
komparasi konstan (grounded theory research). 
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Proscdur analisis data kualiiaiif dibagi dalarn lima langkah, yaitu: 

a. Mengorganisasi Data. 

Cara ini dilakukan dengan mcrnbaca berulang kali data yang ada 
sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan 
penclitiannya dan mcrnbuang data yang tidak sesuai; 

b. Mernbuat Kategori, i\ lcneruukan Terna, dan Pola 

Langkah ini dilakukan clengan meneruukan karegori yang 
mcrupakan proses yang cukup rumit karcna peneliii harus rnarnpu 
mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan iema 
masing-masing sehingga pola kereraturan data menjadi terlihat secara 
jelas; 

c. Menguji Hipoiesa yang Muncul dengan l\lenggunakan Data yang Ada 

etelah proses pernbuatan kategori maka peneliti melakukan pengujian 
kemungkinan berkembangnya suatu hipoiesa dan rnengujinya dengan 
menggunakan data yang tersedia; 

d. Mencari Eksplanasi Ahernaiif Data 

Proses berikumya ialah pcneliti memberikan keterangan yang masuk 
aka! data yang ada clan peneliti harus mampu menerangkan data tersebui 
cliclasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data 
tersebui; dan 

c. Laporan 

Penulisan laporan mcrupakan bagian analisis kualitatif yang tidak 
icrpisahkan. 

Model analisis lain untuk melakukan analisis data kualitatifmeliputi: 
a. Analisis Domain 

Analisis ini bcrguna uruuk rncncari dan mcmperoleh garnbaran umurn 

atau pengeriian yang bcrsifat secara menycluruh. Cara menganalisis 
metode ini dcngan menggunakan analisis sernaruis yang bersifar universal. 
Conteh: seni lukis, scni tari, scni ukir, desain kornunikasi visual. 

b. Analisis Taksonomi 

Analisis taksonomi didasarkan pada fokus terhadap salah satu domain 
(srrukiur internal domain dan pcngumpulan hal-hal/elcmen yang sama. 

c. Analisis Terna Kuliural 

Cara mclakukan analisis Lerna kultural ialah dengan rnencari bcnang 
merah yang ada yang dikaitkan dengan nilai-nilai, oriemasi nilai, nilai 
dasar/utama, premis, etas, pandangan dunia dan orientasi kognitif. 

�IODCL PERA.'ICANGAN L\'DA.'-G-l'NDASG 



d. Analisis Komparasi Konstan (Grounded Theory Research) 

Cara mclakukan analisis komparasi konsian adalah sebagai berikut: 

I) Mengumpulkan data untuk menyusun/menemukan suatu teori baru. 
2) Berkonsemrasi pada dcskripsi yang rinci mengenai sifat atau ciri 

dari data yang dikurnpulkan urnuk n1enghasilkan pcrnyataan 
teoretis secara u111un1. 

3) Mernbuat hipotesa jalinan hubungan aruara gejala yang ada, 
kemudian mengujinya dengan bagian data yang lain. 

4) Didasarkan dari akumulasi data yang telah dihipotesiskan, pencliti 
1nengen1bangkan suatu teori baru. 

Adapun ciri-ciri pendekatan kualuatif adalah sebagai berikut: 

a. Eksploratoris dan deskripuf 
b. lnduktif-dcduktif 
c. Penggunaan teori terbatas 
d. Variabel diremukan sctelah berjalannya pengolahan data 
c. Lebih terhadap kasus tertcruu 
f. Panduan/pedoman wawancara 

Analisis Data pada Penelitian Hukum 
I .  Analisis data pada peneliiian hukum empiris 

Dalam melakukan analisis data pada pcnelnian hukurn ernpms dapat 
dilakukan dengan dua rnetode pendekatan kuaruitatif dan pendekatan 
kualitatif, sebagaimana telah diuraikan pada sub judul analisis data di atas, 

2. Analisis data pada penelitian hukum nor-matif 
Teknik analisis data pada penclitian hukurn normatif adalah teknis analisis 
nor matif yang seringjuga disebut teknik analisis "kualuatif". Teknis analisis 
normatif dilakukan sesuai dengan tingkatan atau iaiaran ilmu hukum yang 
digunakan. Dcngan kata lain ieknis pengkajian ilmu hukurn discsuaikan 
dengan permasalahan yang dijabarkan dari tema pokok permasalahan pada 
tiap-tiap lapisan ilmu hukurn. Penjabaran kcriga lapisan ilmu hukurn itu akan 
meliputi: (I) untuk kajian lapisan dogmatik hukum dilakukan dengan mciode 
norrnatif dan sifat kcilinuan normauf serta eksplanasi icknis yuridis; (2) uruuk 
kajian icori hukurn dengan mctode normatif dan sifat keilinuan normatif 
empiris scrta eksplanasi analitis, dan :3) uruuk kajian filsafat hukum dcngan 
tanpa meiodc iertentu dan dengan sifat keilmuannya yang spekulatif 
dilakukan eksplanasi renektif. 
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Pada dasarnya analisis data pada penelitian hukurn normatif, tidak terlepas 
dari 5 (lima) hal, yang rneliputi: 

a. Menarik asas-asas hukum 

Analisis data dengan menarik asas-asas hukurn, dapat dilakukan 
terhadap hukum positiftertulis dan tidak tertulis. Langkah-langkah yang 
dilakukan dalarn menarik asas-asas hukum meliputi: 
I) Mernilih pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang rnengatur 

masalah tcrtentu sesuai dengan subjek penelitian; 
2) Membuat sistematika dari pasal-pasal rersebui, agar dapat dibuat 

klasifikasi; 

3) Menganalisis pasai-pasal, dengan rnempergunakan asas-asas 
hukurn yang ada; dan 

4) Menyusun konstruksi, dengan keteruuan. 

b. Menelaah sistematika peraturan perundang-undangan 
Langkah yang dilakukan uruuk rnenganalisis data dalam rnenelaah 
sisternatika peraturan perundang-undangan adalah dengan 
mengurnpulkan peraturan di bidang tertentu, atau beberapa bidang 
yang saling berkaitan yang rnenjadi pusai perhatian penelitian, yang 
rnencakup subjek hukurn, hakdan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan 
hukum dan objck hukurn. 

c. Menilai taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan 
Analisis data terhadap tarafsinkronisasi peraturan perundang-undangan 
dapat dilakukan baik secara vertikal maupun horisontal. Dalam taraf 
sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 
dua titik tolak, yaitu taraf sinkronisasi vertikal (berdasarkan hierarki 
perundang-undangan) dan horisontal (peraturan setara yang rnempunyai 
hubungan fungsional), rnenganalisisnya dapat rnenggunakan beberapa 
asas perundang-undangan, diantaranya: 

I) Undang-undang yang bersifat khusus rnengenyampingkan undang 
undang yang bersifat urnum; 

2) Undang-undang yang berlaku belakangan, mernbatalkan undang 
undang yang berlaku terdahulu; 

3) Undang-undang merupakan sarana untuk agar masyarakat dapar 
mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil semaksimal mungkin. 
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4) Pcrbandingan hukum 
Langkah yang dilakukan dalam analisis data dengan mengacu pada 

, perbandingan hukum adalah dengan melakukan identirikasi aras ciri 
ciri khas dari sistem hukum atau bidang hukum iertentu yang akan 
dipcrbandingkan. Setelah ciri khas tersebut diidentifikasi kemudian 
dianalisis persarnaan-persamaan yang dijumpai dalarn peneluian. 

5) Sejarah hukum 
Dalarn analisis data icrhadap scjarah hukum dilakukan clcngan cara 
menclaah hubungan antara hukurn dan gejala sosial lainnya secara 
kronologis. 

J. PENULISAN LAPORAN PENELITIAN 

Laporan lengkap suaiu penelitian ditulis seiclah seluruh kegiatan pcnelitian 
ter1nasuk pc1nbahasan hasilnya selesai dilakukan. Laporan penclilian diupayakan 
disusun secara sisternaiis. Unsur-unsur dalarn laporan penclitian dituliskan secara 
runtut clan saling mcrniliki pertalian satu sama lain yang saling n-1cnunjang. 
Laporan harus logis, yaitu ketcrangan dalarn laporan dapai ditelusuri asal 
usulnya dcngan dasar yang dapat ditcrima akal dan menggunakan bahasa yang 
lugas, yairu langsung diiujukan kcpada permasalahan, iidak banyak 1Tlcnggunakan 
bahasa kembangan yang bcncle-telc. 

Sistemarika pcnulisan laporan pcnelitian disesuaikan dcngan 1nasing-111asing 
instiiusi aiau pihak yang mempunyai kepentingan ierhadap pcnelitian yang 
dilakukan tanpa mcngurangi basil objektif yang ingin dicapai dari kcgiaLan 
penelitian iersebut. 
Pada umumnya pcnulisan laporan penelitian di bagi ke dalam tiga bagian, yaiiu : 

I .  Bagian awal; 
2. Bagian inti; dan 
3. Bagian akhir. 

lsi bagian-bagian dari laporan penelitian iersebut pada hakekatnya bukan 
n1erupakan scsuaiu yang baku dan n1engikat, dalarn arti tidak semua isi atau 
unsur dalarn laporan penelitian harus dirnasukkan clalam laporan, tcrgantung 
kebutuhan yang ingin clisampaikan rnclalui laporan iersebui clan kebutuhan pihak 
yang rnen1punyai kcpentingan terhadap penclitian, narnun setidaknya acla 
unsur-unsur minimal yang harus dipenuhi. Bagian dalarn laporan penelitian 
icrsebut mencakup: 

Ad. 1. Bagian awal dari laporan penelitian, biasanya terdiri dari: 
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a. Halarnanjudul 

1) Diketik seluruhnya dengan huruf besar dan tidak boleh ada 
kata yang disingkat 

2) Judul lebih dari satu baris ketikan harus dalarn bentuk pirarnida 
terbalik (HurufV) 

3) Kalimatjudul tidak perlu diiutup dengan Landa tirik atau tanda 
baca lainnya 

b. Abstrak 
c. Halarnan Kala Pengantar 

Unsur-unsur pcnting yang ierdapat dalam Bab Pengantar aruara lain: 
1) Pcmbeberan persoalan atau penegasan rnengenaijudul 
2) Pentingnya penelitian atau alasan pemilihanjudul 
3) Arti clan kedudukan penelitian sesuai tugas clan pekerjaan yang 

bersangkutan 
4) Pembata san sisternatika laporan 

d. Halaman Daftar Isi 
1) Dimaksudkan uniuk memberikan gambaran atau petunjuk 

secara global mengenai seluruh isi yang ierdapat dalam buku 
atau karya yang disajikan 

2) Daftar isi disusun secara ruruun dari halarnan pertarna sampai 
halarnan terakhir 

3) Penuli anjudul, Dafiar Isi, DaftarTabel, Daftar Grafik, Dafrar 
Garnbar clan judul masing-masing bab harus ditulis dengan 
hurufbesar semua. 

e. Halaman Daftar Tabel 

f. Halarnan Daftar Grafik 
g. Halaman Daftar Gambar 

(Halaman Daftar Tabel, halaman Daftar Grafik, halaman Daftar 
Gambar dimaksudkan untuk memberikan garnbaran secara gl bal 
clan rnempermudah pernbaca dalarn rnencari inforrnasi rnengenai 
grafik, diagram maupun gambar yang tersaji secara runtun dari 
halaman pertarna sampai halaman terakhir). 

Ad. 2. Bagian inti, biasanya mencakup : 

a. Halaman Pendahuluan 
1) Permasalahan 
2) Kegunaan/Ruang Lingkup 
3) Tujuan Penelitian 
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b. Halaman Landasan Teori 

(Tujuan pcnung dari bab ini adalah uruuk memberikan 
pcrranggungjawaban mengcnai dasar-dasar Jandasan teoritik clan 
hiporesa-hipotesa yang dijadikan pusat dari kegia,an studi atau 
penelitiaru 

c. Halaman Xleiode Penelitian 

Pada bab ini diuraikan meiodologi yangdigunakan dalarn prnelitian 
yang mcncakup: 

I) Desain Peneliuan 
2) Rencana ample dan Teknik Sampling (jika digunakan) 
3 Jenis Responden 
4 Prosedur Pengumpulan Data 
5 \'ariabel yang digunakan 
6' Teknik analisis data 

d. Halarnan Analisis Data dan Pcmbahasan Analisis Data 

Bab analisis data didahului dcngan pcnyajian bukti-bukti mengcnai 
validitas dan reliahilitas alat pengumpulan datanya,jika diperlukan. 
Unsur-unsur yang pcrlu diperhatikan uruuk bab analisis data adalah: 
1) Penjelasan basil analisis data penelitian yang dapat bcrupa 

analisis statistik, analisis kualitauf, dan/atau analisis 
komparaiif 

2) Pembcrian informasi yang diperoleh. 
3) Penyajian hasil analisis data pcnelitian (clalam bentuk diagram, 

gambar, iabcl. jika ada, atau ditcrnpatkan di halaman Dafrar 
Tabel. halarnan Daftar Grafik, halaman Dafiar Gambar) 

4 Kesirnpulan basil analisis, yaitu suatu ringkasan yang 
dimaksudkan untuk mcmbuktikan kebcnaran atau kesalahan 
pada hipotesa-hipotesa. 

e. Halarnan Kesirnpulan clan Saran 

Bab ini uruuk mcndapatkan gan1baran umurn mengenai apa sa_Ja 
yang tclah clihasilkan olch suatu penclitian. Unsur-unsur yang 
sangat cliperlukan dalarn bab ini adalah: 
I Pcngungkapan kcmbali pokok-pokok pcrsoalan. 
2 Pernyataan kembali rnetode yang digunakan. 
3 Pernyataan kernbali pe1nccahan persoalannya dan hasil-hasi! 

pcmecahan yang dipakai. 
+) aran atau rekon1rndasi. 



Ad. 3. Bagian akhir dari laporan penelitian rnernuar: 

a. Ringkasan 

b. Halarnan Dafiar Pustaka 
c. Halarnan La,npiran 

Uraian isi bagian-bagian dari laporan peneliiian di atas apabila 
dibuatkan atau dikelompokkan kc dalam sisternatika bab maka dapat 
bcrbentuk sebagai bcrikut: 

Contoh 1 
I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang. 
B. Perumusan Masalah. 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 
D. Kerangka Teori atau Kerangka Konseptual. 
E. Metode Penelitian. 
F. Pertanggungjawaban Sistematika. 

II Tinjauan Pustaka, 
A. Tinjauan literatur, yang terbagi ke dalam: 

1 .  Sumber primer 
2. Sumber sekunder 

B. nnjauan dokumen atau peraturan perundang-undangan (penelitian hukum): 
1 .  Sumber primer 
2. Sumber sekunder 
3. Sumber tersier 

Ill Temuan Lapangan 
Penjelasan/analisis temuan penelitian. 
Data primer/sekunder yang digunakan untuk mendukung argumen. 
Teknik analisis yang digunakan untuk meringkas data dan menguji hipotesa, 
antara lain dalam bentuk distribusi frekuensi, korelasi, statistik, diagram dan 
grafik 

IV Pembahasan Penelitian 
Menjelaskan arti dan temuan penelitian. 
Menjelaskan sejauh mana data yang dihimpun dapat menjawab pertanyaan 
penelitian. 
Mendeskripsikan temuan penelitian dan mensinkronkan dengan seluruh 
ketentuan-ketentuan hukum positif (penelitian hukum). 
Mendeskripsikan prinsip hukum dan asas hukum dalam sistem hukum yang 
memenuhi prinsip atau nilai keadilan (penelitian hukum). 

V Penutup 
Kesimpulan Dan Saran/Rekomendasi 

ftar Pustaka 
a u :  

L_ 
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II 
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II 

Conteh 2 

Judul 

Abstrak 

I. Pendahuluan 
A. Permasalahan 
B. Kegunaan/Ruang Lingkup 
C. Tujuan Penelitian 

II. Metodologi Penelitian 
Desain Penelitian 
Rencana Sample dan Tekhnik Sampling Oika digunakan) 
Jenis Responden 
Prosedur Pengumpulan Data 
Vanabel yang digunakan 
Tekhnik analisis data 

Ill. Hasil Dan Pembahasan 
Pemberian informasi yang diperoleh (temuan lapangan) 
Penyajian hasil analisis data penelitian (diagram, gambar, tabel dll) 
Penjelasan hasil analisis data penelitian 

IV. Penutup 
Kesimpulan dan Saran/Rekomendasl 

Daftar Pustaka 

Lampi ran 

PERPUSTAKAAN DPR RI 
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BABI 

Tujuan Penyusunan 

Naskah Akademik 

A. PENGERTIAN 

Keberadaan dan wacana tentang Naskah Akademik telah muncul sejak era 
1970-an. Hal ini tcrlihat dari beberapa penclitian yang dibuat oleh Badan 
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Namun pcnyusunan l askah Akademik 
lebih sering digunakan dalam tcks hukum di sekitar era 2000-an. etelah itu lstilah 
Naskah Akademik lazim dipakai baik dalam khasanah akademis maupun prakus, 
khususnya bagi kalangan pcnyusun peraturan perundang-undangan. 

lsulah Naskah Akademik terdiri atas 2 (dua) kata, yaitu naskah dan akademik. 
Naskah adalah rancangan1 dan akademik adalah bersifai akademis, sedangkan 
akademis mernpunyai arti bersifat ilrnu pcngelahuan2

. Dari pengertian kedua kata 
tersebui, Naskah Akadcmik dapai diartikan sebagai naskah yang memuat gagasan 
mengenai matcri pcraturan perundang-undangan yang tel ah clikaji sccara sisternik 
holistik-futuristik. Kajian dilakukan dari berbagai aspek ilmu, multidisipliner dan 
interdisipliner yang dilengkapi dengan rcfcrcnsi. Ocngan kata lain, Naskah 
Akadcrnik mernuat uraian mcngenai konsepsi yang bcrisi latar belakang, tujuan 
penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan (lingkup persoalan), jangkauan, 
objek dan arah pcngaturan rancangan peraiuran perundang-undangan yang 
disajikan dalam bentuk uraian yang sisternatis. 

Oalam bahasa Inggris istilah Naskah Akademik atau sering juga disebut 
sebagai Naskah Akadcmis diterjcmahkan dengan istilah Academic Drq/1. Akan ietapi 
dikcnal juga beragam istilah lain seperti the Concept Paper, /smes Paper, Discussion 

1 KalT'uJ Bt.SOr Bahasa tndonesw. [jakarta: Balai Pust aka, 1990), hal. 610 

ni«, ha\. 13 
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Paper, Policy Paper, Legislative Proposal. Grun Paper, IVhite Paper maupun Regulatory 
Impact Statement. Secara substansial terdapat keseragaman pengertian, baik drofl, 
paper, proposal atau statement merupakan proposal ilmiah mernuat latar belakang 
aiau urgensi pembentukan suatu peraturan pcrundang-undangan. Dilengkapi 
dengan usulan norrna atau materi muatan yang akan diatur, irnplernentasi dan 
implikasi dari aiuran yang diusulkan clan bahkan di beberapa negara clilcngkapi 
dengan penilaian dampak termasuk cost and benefits analysis. 

Merujuk pada hukum di Indonesia beberapa pcng nian mengenai Naskah 
Akademik dapat ditemukan, seperti di dalam Pasal I angka 7 Peraturan Presidcn 
Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang 
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah, clan Rancangan Peraturan Presiden. Naskah 
Akademik didefinisikan sebagai "naskah yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilrniah mcngenai konsepsi yang berisi latar bclakang, tujuan penyusunan, 
sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup jangkauan, objck atau arah 
pengaturan Rancangan Undang-Undang". 

Menurutjimly Asshiddiqie, suatu Naskah Akademik merupakan rancangan 
yang bersifat akademis yang setidaknya memenuhi tiga hal sebagai berikut3: 

a. disusun sebagai basil kegiaian penelitian yang bersifat akademis sesuai 
dengan prinsip-prinsip ilrnu pengetahuan yang rasional, kriiis, objektif, 
dan impersonal; 

b. berisi ide-ide norrnatif yang rnengandung kcbenaran ilmiah dan diharapkan 
terbebas dari kcpentingan-kepemingan yang bersifai pribadi atau kelompok, 
kepentingan poliiik golongan, kepentingan politik kepartaian, clan sebagainya; 
clan 

c. menawarkan ahernaiif rumusan normatif yang mungkin clipilih olch 
pemegang otoritas politik aras suatu Rancangan Undang-Undang. 

Hikrnahanto Juwana memberikan pcngertian yang lcbih sederhana bahwa 
Naskah Akademik dalam proses penyusunan Rancangan Undang- ndang 
merupakan potret ataupun pera tentang berbagai hal tcrkait dcngan peraiuran 
perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Sernernara itu menurut Harry 
Alexander, Naskah Akademik merupakan naskah awal yang mernuat gagasan 
gagasan pcngaturan dan maieri rnuatan perundang-undangan di bidang 
tertentu". 

:liml) Asshiddiqie, Ptnha/ l'ndang l 'ndang Uakar1a:Kons1i1usi Press, 2006), Cct. Ke -1, hal. 320-321 
1Harry Alexander. Panduan Ptrancangan Prratu,an Datrah d1 lndonr.na, (jakarta: Solusindo, 2004, hal. 
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B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 

Meskipun dalam prakrik wacana iernang penyusunan Naskah Akademik 
dalam rangka pernberuukan suatu Undang-Undang sudah secara internal muncul 
di BPHN sejak era 1970-an, namun baru pada tanggal 29 Descmber 1994 Kepala 
BPHN mengeluarkan Kepuiusan Kepala Badan Pembinaan Hukurn Nasional 
Nomor G-159.PR.09.10 Tahun 1994 Tcntang Pewnjuk Teknis Penyusunan 
Naskah Akademik Peraiuran Perundang-undangan. Oleh sebagian besar 
Departemen/Lcmbaga Pemerintah Non Dcpartcrnen (LPND), Perunjuk Teknis 
iersebut digunakan sebagai acuan dalam menyusun Naskah Akademik. Baru 
kemudian pada tahun 1998 melalui Kepuuisan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 188 Tahun 1998 temang Tata Cara Mernpersiapkan Rancangan Undang 
Undang, penyusunan suatu Naskah Akademik memiliki dasar hukum secara 
nasional. Dalam Pasal 3 Kepuiusan Presiden tersebut disebutkan: 

(!) Merueri atau Pimpinan Lembaga pernrakarsa pcnyusunan Rancangan 
Undang-Undang dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademis 
mcngenai Rancangan Undang-Undang yang akan clisusun, 

(2) Pcnyusunan rancangan akademis clilakukan olch Dcpartemen atau Lembaga 
pemrakarsa bersarna-sarna dengan Departemen Kehakiman dan 
pclaksanaannya dapat diserahkan kcpada Perguruan Tinggi atau pihak ketiga 
lainnya yang mempunyai keahlian uruuk itu. 
Narnun dcmikian dari keieniuan iersebut di alas dapat diketahui bahwa 

penyusunan Naskah Akadcmik tidak merupakan suatu kcharusan yang mengikat. 
Pendapat tersebui berdasarkan penggunaan frasa "dapat pula terlebih dahulu", 
dalam ketentuan Pasal 3 ayat (!) tersebui. Adapun dalam keteruuan Pasal 1 19 
ayat (5) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 15/DPR 
Rl/2004-2005 disebutkan bahwa "Rancangan Undang-Undang diajukan bescrta 
penjelasan, keierangan, dan/atau Naskah Akademik." 

Padatingkaran pcngaruran Undang-Undang, tepatnyadalam Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan 
tentang Naskah Akademik. Praktiknya penyusunan Naskah Akademik tetap 
mengacu kepada Peraturan Prcsiden Nomor 61 Tahun 2005 temang Tata Cara 
Penyusunan dan Pengclolaan Program Legislasi Nasional dan dalam Pcraturan 
Presiden Nomor 68 Tahun 2005 rentang Tata Cara Mernpersiapkan Rancangan 
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang, 
Rancangan Peraturan Pernerintah, dan Rancangan Peraiuran Presiden. 

Dalam Pasal 13 Peraturan Presidcn Nomor 61 Tahun 2005 disebutkan bahwa 
"Dalarn ha\ Menieri lain atau Pimpinan Lernbaga Pemerintah Non Departemen 
Lelah menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, maka Naskah 
Akaclemik tersebut wajib clisertakan dalam penyampaian perencanaan 
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pembemukan Rancangan Undang-L:ndang." Sedangkan dalam Pasal 16 
disebutkan: 

(I) Upaya pengharmonisasian, pernbulatan, dan pcmamapan konsepsi 
Rancangan Undang-Undang dilaksanakan melalui forum konsultasi yang 
dikoordinasikan olch Mcmcri. 

(2) Dalam ha! konsepsi Rancangan Undang-Undang tersebui disertai dengan 
Naskah Akadcmik, maka Naskah Akedernik dijadikan bahan pcmbahasan 
dalam forum kcnsultasi. 

(3) Dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayai (I) dapat pula 
diundang para ahli dari lingkungan pcrguruan tinggi dan organisasi di 
bidang sosial, politik, profesi atau kernasyarakaran lainnya sesuai dengan 
kebutuhan, 

Meskipun Peraturan Presidcn tersebut tidak rnensyaraikan penyusunan 
askah Akademik dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang, namun jika 

sudah dilakukan penyusunan Naskah Akademik dari suaiu Rancangan Undang 
Undang, maka Naskah Akademik tersebut wajib discrtakan dalam penyampaian 
pcrencanaan pembentukan Rancangan ndang-Undang yang bersangkuian. 
Selain itu, dalam Pasal 16 ayat (2) diteruukan bahwa Naskah Akadcmik tersebui 
menjadi bahan pembahasan dalam forum konsuhasi yang dikoordinasikan oleh 
Mcmcri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Selanjutnya dalam Pasal I butir 7 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005, 
Iaskah Akadcmik didefinisikan sebagai berikui: "Naskah Akademik adalah 

naskah yang dapai dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang 
bcrisi laiar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan 
lingkup, jangkauan, objck, atau arah pengaiuran Rancangan Undang-Undang." 
Dalam Pasal 5 disebutkan: 

{I) Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang dapai terlebih 
dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diarur 
dalam Rancangan Undang-Undang. 

(2) Penyusunan Naskah Akadcmik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Pcmrakarsa bersama-sarna dengan Departernen yang rugas 
dan tanggung jawabnya di bidang peraturan pcrundang-undangan dan 
pclaksanaannya dapai discrahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga 
lainnya yang n,empunyai keahlian untuk itu. 

(3) Naskah Akadcmik scbagaimana dimaksucl pada ayat (1) paling sedikii mernuat 
dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup rnateri yang akan cliatur. 

(4) Pcdoman penyusunan Naskah Akaclemik diatur dengan Peraturan Merueri. 
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Dalarn Peraturan Presiden tersebut tidak terdapat norma yang secara tegas 
menyatakan bahwa penyusunan Naskah Akadernik sebagai suaiu kcwajiban atau 
keharusan karcna keteruuan dalam Pasal 5 ayat (I) hanya menyarakan frasa "dapat 
terlebih dahulu" bukan kata "harus" atau "wajib", Sebaliknya di dalam lingkup 
internal DPR-Rl, pada Pasal 121 ,  Pasal 125, clan Pasal 134 Kepuiusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia C'lomor08/DPR Rl/l/2005-2006 iemang 
Peraturan Tata Tcrtib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memuat 
keteruuan tentang Naskah Akademik sebagai berikut: 

a. Pasal 12 1  ayat (5) mcnyebutkan: "Rancangan Undang-Undang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), diajukan besena penjelasan, keterangan, dan/atau 
naskah akadernik." 

b. Pasal 125 ayat (1) menyebutkan: "Rancangan Undang-Undang besena 
penjelasan, kcicrangan, dan/atau naskah akadernik yang berasal dari Presiden 
disarnpaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
dcngan Surat Pcngaruar Presiden." 

c. Pasal 134 ayat (I) mcnyebutkan: "Rancangan Undang-Undang bcsena 
penjelasan, kctcrangan dan/atau naskah akademik yang bcrasal dari DPD 
disampaikan secara rertulis oleh pimpinan DPD kcpada pimpinan DPR" 
Agak bcrbeda d ngan rumusan pasal dalarn Peraturan Prcsiden tcrscbut yang 

cenderung udak mewajibkan penyusunan Naskah Akadcrnik, clalam Keputusan 
Dewan Pcrwakilan Rakyat Rcpublik Indonesia Nomor 08/DPR-Rl/1/2005-2006 
dengan penggunaan kata "bescrta" sering ditafsirkan mengarah kepada 
"keharusan" untuk menycrtakannya. Narnun.jika dicerrnaii lcbihjauh penggunaan 
frasa "keierangan, dan/atau Xaskah Akademik", maka dapat diiafsirkan pula 
adanya dua pilihan, yaitu jika iidak berupa kctcrangan yang biasanya adalah 
keterangan perneriruah, yang disertakan dapat berupa Naskah Akadernik. 

Berdasarkan kcsepakatan Ra pat Koordinasi Prolegnas anta ra Badan Lcgislasi 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR R I  dengan Mcrueri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia scbagai wakil Pcmerirua h, pada tanggal 6 sampai 
dengan 8 Oktober 2006, discpakau bahwa Naskah Akaclcmik rnenjadi syarat ieknis 
yang "harus" dipenuhi bagi pengajuan Rancangan Undang-Undang yang akan 
menjadi prioritas. Hal ini berdampak positifbahwa program Rancangan Undang 
Undang, baik dari Pcmerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR selalu 
discrtai Naskah Akadernik bila akan diajukan sebagai prioritas tahunan. 

Di dalam prakuk, Naskah Akadernik seringkali dimiru a dalarn pembahasan 
Rancangan Undang-Undang. Pada saat ini dalam pembahasan Rancangan 
Undang-Undang di DPR hampir bisa dipasukan selalu disertai Naskah Akademik 
yang melengkapi Rancangan Undang-Undang. Hal ini teruunya sejalan dengan 
kebijakan pemerintah bahwa di tingkat perencanaan Rancangan Undang-Undang, 
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l askah Akademik dijadikan syarat oleh BPHN uruuk dilampirkan dalam 
pengajuan Rancangan Undang-Undang prioritas dari dcpartemen teknis. 

Naskah Akadernik disepakati juga disepakati uruuk dijadikan salah satu 
kriteria teknis dalam membatasi bcsarnya jumlah usulan Rancangan Undang 
Undangdari perncrintah". Sela in kriteria pernbatasan lain untuk membatasijumlah 
usu Ian dari perncrintah berupa: (i harus tel ah selesai proses harmonisasi Rancangan 
Undang-Undang di Departemen Hukum dan HA.\,[; dan (ii) sudah ada naskah/ 
draf Rancangan Undang-Undang-nya. 

C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI NASKAH AKADEMIK 

Kedudukan Naskah Akademik dalarn proses perancangan Undang-Undang 
antara lain sebagai bcrikui: 

a. bahan awal yang rnernuat antara lain latar belakang, identifikasi masalah, 
tujuan dan kegunaan, pcndekatan, ruang lingkup clan mareri muatan 

pcngaturan suatu Rancangan Undang-Undang; 

b. bahan pertimbangan yang digunakan dalarn pengajuan Rancangan 
Undang-Undang melalui Program Legislasi Nasional; dan 

c. bahan dasar atau acuan dasar bagi penyusunan atau penormaan 
Rancangan Undang-Undang. 

Fungsi Naskah Akademik adalah sebagai landasan yang dapat 
dipertanggungjav.•abkan secara akademis-itmiah usu! Rancangan Undang 
Undang. Sela in itu, Naskah Akademik juga berfungsi sebagai pctunjuk (guidance) 
yang mernberi arah kepada lembaga, para pejabat dan perancang peraturan 
perundang-undangan dalam pernbcntukan Rancangan Undang-Undang. Pejabat 
yang menduduki posisi scbagai pengambil kcbijakan (decision maker) akan 
mendapai informasi yang memadai dalam pengambilan kcputusan. Pengambil 
keputusan mengharapkan aturan hukum yang dibuat ridak ditolak oleh 
masyarakat (stakeholders), iidak berurnur pendek atau dibatalkan oleh lembaga 
yang berwenang. Bagi pcrancang peraturan perundang-undangan, 1 askah 
Akademik berfungsi scbagai acuan untuk dapat mcnentukan materi yang akan 
dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang. 

Keberadaan Naskah Akademik diperlukan umuk mcnjclaskan kepada 
pernbentuk peraturan pcrundang-undangan rnengenai rnateri rnuatan pengaturan, 
terrnasuk kerangka pikir serta tujuan adanya aiuran hukurn tersebut. Naskah 
Akademik juga mernbantu orang yang berkepemingan untuk dapai memahami 
suatu ketentuan dalarn pasal yang pada awalnya dinilai tidakjclas maknanya. 

Pedoman Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas 2007 yang disusun oleh BPHN 
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Naskah Akadcmik juga akan berguna dalam sengketa norma uji mareriil 
suatu Undang- ndang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pengadilan MK 
lazim menggunakan model penafsiran icrhadap penerapan hukum. Oleh karena 
itu dari penafsiran kalimat sarnpai dengan teleologis memburuhkan dokumentasi 
yang lengkap mengenai pembahasan hukurn". Mengingat pengelolaan dokumcn 
pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang selama ini belum begiru baik, 
maka notulensi pembahasan dan risalah rapat ataupun dokumcntasi hukurn 
seperti Naskah Akadernik akan rnernberi surnbangan yang berarti dalarn proses 
tersebut. 

D. PROSES PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 

, uaiu Naskah Akademik selayaknya dihasilkan melalui proses penyusunan 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses penyusunan awal 
dapat dilakukan mclalui penelitian Rancangan Undang-Undang, pengkajian 
dan penganalisaan isu hukum terteruu yang akan disusun dalarn suatu 
Naskah Akadcmik. Penelitian dilakukan dcngan menggunakan metode penelitian 
yang ditekankan kepada penelnian hukurn, baikjenis penelitian hukurn norrnatif 
ataupun jenis penclitian hukum crnpirik (sosiologis). 

Narnun dernikian, tidak rnenutup kcmungkinan dilakukan pcnelitian lain 
ierkait dcngan subsiansi atau rnateri rnuatan serta isu yang akan diaiur dari suaiu 
Rancangan Undang-Undang. Penelitian tersebut dapat dilakukan sendiri secara 
langsung oleh rim penyusunan dan perancangan Rancangan Undang-Undang, 
namun dapat pula menggunakan hasil peneliuan dari pihak lain. 

uatu Naskah Akademik hcndaknya dapai benar-benar menjembatani 
pemangku kepcruingan (stakeholders) dengan perancang clan pcmbentuk kcbijakan. 
Pernangku kepemingan adalah kelompok-kelompok tertentu di masyarakat 
yang akan terkena dampak langsung dari suatu kcbijakan. Pernangku kcpentingan 
bisa berbeda-beda, tergantung pada kebijakan yang diarnbil. M isalnya, pemangku 
kepentingan dalarn Undang- ndang tcruang Kewarganegaraan, aruara lain 
adalah mereka yang melakukan perkawinan campuran, yakni aruara Warga 
Negara Indonesia dengan Warga J\cgara Asing dan anak-anak hasil perkawinan 
campuran. Terlibatnya (baik langsung maupun tidak langsung) pemangku 
keperuingan sebagai "pihak" dalarn pembentukan kebijakan sangai penting 
karena sesungguhnya pemangku kepeminganlah yang bisa mcmbantu pernbentuk 
kebijakan dan perancang untuk memutuskan apakah memang suatu peraturan 
itu dapat dilaksanakan (applicable) atau tepai sasaran'. 

�Bi\ itriSusanu, ·'Naskah Akadeouk, Dokun1en Kcbijakan,dan Pcmangku Kepenungan't.. ;\lakalahdisampaikan 
dalarn Pcngantar Diskusi dalam Lckakarya Penetapan Naskah Akademik sebagai Prasyarat Penyusunan RUU 
dan Raperda, diselenggarakan oleh Bappcnas. Jakana. 19 Desernber 20071. hnp://pcrancangprogrcsif.blogspot. 
com/200i/ 12/naskah-akadc1nik-dokumcn-kebijakan-dan.html, diunduh 5 September 2008. 

1/bid. 
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Selain itu ada alasan ideologis yang mendudukkan penungnya posisi 
stakeholder dalam proses penyusunan suatu Naskah Akademik. Dilihat dari suatu 
cara pandang, hukum dinilai sebagai sesuaiu yang tidak mungkin netral. Bias 
dalam pembemukannya merupakan hal yang tidak dapat dielakkan. Hal ini 
mungkin terjadi karena kepentingan langsung berupa perhitungan kerugian dan 
keuntungan pribadi aiau kelompok ataupun karena adanya asumsi kuat mengenai 

kesarnaan sernua orang tanpa memperhatikan adanya kekhususan kondisi 
kelompok iertemu yang disebabkan oleh kondisi struktural, Cara pandang 
yang melihat hukum sebagai sesuatu yang netral menimbulkan konsekuensi dalam 
pembentukan hukum. Hukum harus dibcntuk dengan memperhatikan konteks 
yang m lingkupi masyarakat yang hendak diaturnya. ebab akan selalu ada 
kelompok yang mendominasi karena kekuatan politik dan ekonomi. Justru 
hukumlah yang rnesti berupaya menyeimbangkan kondisi terdominasi ini, salah 
satunya dengan cara mcrnperhatikan sernua pernangku kepcnlingan ini8. 

Bedanya dengan akademisi, pakar araupun tokoh, mereka diundang untuk 
mcmberikan masukan berdasarkan keahlian dan pengamatan serta ketokohannya. 
Scbaliknya para pcmangku kcpentingan ini berbicara dalam bahasa penuturan 
dan yang tak tergantikan adalah pengalaman yang dialami langsung. Pengalaman 
ierhadap sesuatu yang dialami clan dirasakan, tcntunya tidak bisa diceritakan oleh 
seseorang yang tidak mengalaminya, mcski ia mcmbaca puluhan buku dan 
mengikuti puluhan diskusi mcngenai ha! itu. Pengalarnan seorang pcngcmis tidak 
akan bisa diceritakan dengan baik oleh "pakar pengemis", melainkan oleh pengernis 
itu sendiri9. 

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik di lingkungan pemerintah 
(eksekuiif) biasanya dilakukan oleh I nstansi pemrakarsa bcrsama-sama 
Depanemen Hukum dan Hak Asasi l\lanusia atau pelaksanaannya dapai 

diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lain yang mempunyai 
keahlian untuk itu. Namun dalarn perkembangannya, masyarakat baik rnelalui 
organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau organisasi 
masyarakat lainnyajuga mcmbuat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 
sebagai bentuk partisipasi publik. Naskah Akademik yang dibuat oleh masyarakat 
ini disalurkan mclalui lcmbaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 
inisiatif atau prakarsa pcmbemukan RUU, yaitu DPR clan Pemerintah. Naskah 
Akadcmik partisipatifini tidak bersifat mengikat bagi pcmrakarsa pernbuat RUU. 

Di lingkungan DPR (legislarif), Iaskah Akadcmik dapat disusun oleh Komisi/ 
Gabungan komisi atau a lat kelengkapan lainnya yang mengusulkan suatu RU U. 
Selain disusun oleh tim pendukung yang dibemuk untuk penyusunan dan 
perancangan suatu RUU, DPR juga dapat menerima Naskah Akademik yang 
berasal dari unsur masyarakai seluruh atau sebagian. 
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E. SUBSTANSI/MUATAN NASKAH AKADEMIK 

Oalam keteruuan Pasal 5 ayat (3) Pcraiuran Presiden Nomor 68 Tahun 2005, 
Naskah Akademik paling sedikii mernuat: 

I .  dasar filosofis; 
2. dasar sosiologis; 
3. dasar yuridis; dan 
4. pokok dan ruang lingkup matcri yang akan diatur. 

Menurut Hikmahantojuwana suaru Naskah Akademik sebaiknya mernuat: 

I. Lujuan dibuatnya RUU 
2. politik hukurn 

3. iujuan aiau alasan yang rnuncul dibalik pemberlakuan suaiu peraiuran 
4. pembahasan Lemang apa yang akan diatur 
5. faktor berjalannya RU U 
6. penelusuran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perpnJian 

i nternasional 

7. rujukan. 
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I 

BAB II 

Materi Muatan 

Naskah Akademik 

Bab ini menguraikan mengenai rnareri muatan yang harus ada dalarn sebuah 
Naskah Akademik. Mareri rnuatan tersebui bukan merupakan format atau sisternauka 
dalam Naskah Akademik tetapi mcnjadi acuan dalam penyusunan Naskah Akademik. 
Materi muatan Naskah Akademik meliputi: 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Latar bclakang berisi pokok-pokok pikiran yang mendorong disusunnya 
suaru masalah yang penung dan mendcsak diatur dalam suatu Undang 
Undang. Pokok-pokok pikiran tersebut menguraikan mengenai alasan-alasan 
yang mendasari pentingnya materi hukum yang bersangkutan segcra diatur 
dengan l.Jndang-Undang. Penuli an latar belakang disusun dalam beniuk 

uraian atau narasi yang mernuat pokok-pokok pikiran secara sistcmatis dan 
runtut sehingga tergambar alasan clan urgensi disusunnya suatu Naskah 
Akadcmik. 

Conteh: 

Latar Belakang Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Asel, 
menguraikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 
a. kekayaan negara dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. 

I 
b. korupsi masih berlangsung dalam skala kecil, menengah, maupun besar, namun 

penyelesaiannya belum maksimal. 
c. diratifikasinya Konvensi PBB Anti Korupsi (The United Nations Convention Against 

Corruption!UNCAC) tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 

�IODL'L II: PENYU Ui':AN :'."JASKAH AKADE�IIK l IS 



d. dalam upaya memberi landasan hukum bagi pemberantasan korupsi, khususnya 
terhadap perampasan dan pengembalian kerugian negara perlu pengaturan yang 
komprehensif dalam bentuk suatu Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan 
A set. 

2. ldentifikasi Masalah 

ldentifikasi masalah dilakukan untuk merumuskan permasalahan yang 
mendasari perlunya disusun suatu Rancangan Undang-Undang. Idemifikasi 
masalah dilakukan dengan cara memilih atau menyeleksi bahan hukum atau 
isu hukum yang relevan dengan rnateri Rancangan Undang-Undang yang 
bersangkutan. Hasil identifikasi masalah tersebut menjadi landasan untuk 
dibuatnya ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang yang akan disusun. 

Conteh: 

ldentifikasi Masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang 
Perampasan Asel adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ketentuan dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 
terkait perampasan aset hasil korupsi dapat dituangkan dalam sistem hukum 
nasional? 

2. Bagaimanakah mekanisme perampasan aset hasil korupsi yang akan diatur dan 
dituangkan dalam Undang-Undang? 

3. Bagaimanakah koordinasi antar lembaga dan/atau aparat penegak hukum dalam 
pemberantasan korupsi? · 

4. Apakah perlu dibentuk lembaga atau badan khusus yang mengurus perampasan aset 
hasil korupsi? 

3. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan memuat uraian mengenai arah yang ingin dicapai, yakni sebagai 
bahan masukan bagi penyusunan suatu Rancangan Undang-Undang. 
Selain itu, tujuan juga memberikan pembenaran secara akademik-ilmiah 
rerhadap pemecahan masalah. Tujuan memiliki pengertian sesuatu yang ingin 
dicapai melalui pembentukan suatu Undang-Undang. Secara holistik dan 
futuristik diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan memenuhi 
kebutuhan hukum masyarakat, yang dapat dikategorikan menu rut waktu dan 
tempat atau wilayah. Tujuan ini juga untuk menjamin terwujudnya Undang 
Undang yang baik, aspiratif, responsif, dan efektif, terkait dalam sistem hukum 
nasional serta bervisi jauh ke depan. 

Kegunaan dari penyusunan I askah Akademik adalah manfaat yang 
didapat dari penyusunan Naskah Akademik. Kegunaan pada umumnya 
dapat dibedakan atas kegunaan teorius dan kegunaan praktis. 
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Contoh: 

Tujuan dan Kegunaan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang 
Perampasan Asel adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan 
Tujuan dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Asel 
ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menelaah ketentuan-ketentuan dalam UNCAC terkait perampasan aset hasil 
korupsi yang dituangkan dalam sistem hukum nasional. 

b. Untuk menelaah mekanisme perampasan aset hasil korupsi yang akan diatur dan 
dituangkan dalam undang-undang. 

c. Untuk menelaah koordinasi antar lembaga dan atau aparat penegak hukum dalam 
pemberantasan korupsi. 

d. Untuk menelaah kemungkinan perlunya pembentukan lembaga atau badan khusus 
yang mengurus perampasan aset hasil korupsi. 

2. Kegunaan 
Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Asel ini 
diharapkan secara praktis dapat memberikan masukan dan menjadi dasar dalam 
merumuskan ketentuan-ketentuan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan 
Asel. 

4. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan adalah cara yang dipakai dalam pengkajian untuk 
memecahkan permasalahan. Penyusunan Naskah Akademik didasarkan 
subsiansi/materi hukum dengan menggunakan beberapa metode pcndekatan, 
yaitu: pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan undang-undang 
(statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pcndckatan 
sosial budaya (social-cultural approach), dan pendekatan perbandingan 
(comparative approach). Keseluruhan pendekatan akan digunakan secara 
simultan dengan penarikan kesimpulan secara induktif dan dcduktif. 

Conteh: 

Metode pendekatan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang 
Perampasan Asel adalah sebagai berikut: 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan economic legal research. Cara yang ditempuh 
dalam pengumpulan data primer tersebut adalah melalui studi kepustakaan dan penelitian 
lapangan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai bahan kepustakaan yang 
terkait dengan perampasan aset (asset recovery) baik berupa peraturan perundang 
undangan, Jiteratur, maupun hasil penelitian terdahulu. Penelitian lapangan dilakukan 
dengan menghimpun pendapat dan persepsi dari berbagai pihak yang terkait, baik praktisi 
hukum maupun akademisi. 
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B. LANDASAN PEMIKIRAN 

Pemikiran tentang landasan perlunya suatu Undang-Undang dibentuk, 
paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, clan yuridis. Landasan lain 
dapat ditambahkan apabila perlu. Penulisan landasan pernikiran disusun dalam 
bcntuk uraian atau narasi secara sisternatis dan ruruut sehingga tergarnbar 
landasan baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis dalam suatu Naskah Akademik. 

I. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis rnemuat pandangan hidup, kesadaran, clan ciia moral 
yang meliputi suasana kejiwaan serta falsafah bangsa Indonesia yang 
bersumber dari Pancasila. Dengan kata lain, cita filo ofis masyarakat dan 
bangsa Indonesia tercerrnin dalam nilai-nilai yang tcrkandung dalarn 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar egara Republik Indonesia Tahun 
1945, berupa cita hukum (rec/11.sidee) dan cita negara (staat.sidee). 

Coruoh: 

Landasan Filosofis dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang 
Perampasan Asel menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara 
serta menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

b. Kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi telah merugikan masyarakat 
dan merampas kesejahteraan umum sehingga hal tersebut bertentangan dengan 
prinsip dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

c. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dan strategis 
dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

d. Tugas dan tanggung jawab pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berada 
pada negara sejalan dengan tujuan pembentukan negara Republik Indonesia yang 
dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sesuai juga dengan 
Pasal 281 ayat (4) UUD 1945. 

2. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis merupakan cerminan terhadap gejala-gejala sosial 
ekonomi politik yang berkembang di rnasyarakat dan memuat analisis 
kccenderungan sosiologis futuristic tentang sejauh mana tingkah laku sosial 
itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional. Pada 
akhirnya diharapkan agar peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat pada di masa yang akan darang, 

Landasan sosiologis suatu Naskah Akademik harus dapat menerangkan 
bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam Rancangan Undang- 
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Undang mcnccrrninkan kcbutuhan masyarakat scsuai dengan rcalitas 
kesadaran hukum rnasyarakat aiau dengan kata lain landasan sosiologis 
harus rncnguraikan rnengenai rcalitas masyarakat yang mcliputi kebutuhan 
hukum masyarakat,kondisi masvarakai dan nilai- nilai yang hidup dan 
brrkcmbang (rasa kcadilan masyarakai . 

Conioh: 

Landasan Sosiologis dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang 
Perampasan Asel menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Dana publik di Indonesia yang hilang akibat korupsi sangat besar. Pada tahun 1995, 
menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terjadi kebocoran dana negara 
senilai Rp.1.062 triliun. 

b. Selanjutnya, pada tahun 1996 BPK melaporkan adanya kebocoran dana pada 22 
departemen dan lembaga pemerintah non-departemen dengan total nilai sebesar 
Rp. 322 miliar. 

c. Pentingnya pengembalian aset, didasarkan pada kenyataaan bahwa: 
1) tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan Negara, sementara sumber 

daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat 
melalui pembangunan berkelanjutan. 

2) pengembalian aset diperlukan pula dalam rangka untuk melindungi keberadaan II 
pihak ketiga serta bertujuan agar harta sitaan tidak berpindah tangan kepada 
orang lain. 

d. Selain itu, sepanjang tahun 1995/1996 ditemukan 18.578 kasus korupsi dan I\ 
penyelewengan dana senilai Rp. 888,72 miliar. 

==__JI 

3 .  Landasan Yuridis 

Landasan yuridis mcrupakan suaiu rinjauan subsiansi terhadap suatu 
Cndang-Undang yang ada kaiiannya dengan Naskah Akademik dengan 
mr-mpcrhati kan hierarki pcraturan perundang-undangan drngan puncaknya 
pada Undang-Cndang Dasar '.\'cgara Rcpublik Indonesia Tahun 1945 
UUD 1945). 

Landasan yuridis Naskah Akadernik mencaruumkan kcteruuan dalarn 
CUD 1945 dan kereruuan Cndang-Undang yang dijadikan rujukan clalam 
mcnyusun rnateri Rancangan Undang-Undang. Ketcntuan tersebut dapai 
didasarkan kcpacla perintah UUD 1945, perintah undang-undang tertentu 
atau dibcnruk herdasarkan n-levansi maicri muaran dari UUD 1945 dan 
Undang-Unclang. 

Dalarn bagian 1111 Juga diuraikan landasan yuridis yang bcrasa l dari 
peraturan perundang-undangan Jain yang ierkait dcngan materi R .. ancangan 
Unclang-Undang. 
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Conteh: 

Landasan yuridis dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menguraikan hal-hal 
sebagai berikut: 

Pembentukan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada mandat konstitusi sebagai hukum 
dasar, baik sebagai hukum dasar dalam kaitan dengan kewenangan pembentukan undang 
undang maupun sebagai hukum dasar dalam kaitan dengan materi muatan undang 
undang Khusus yang terkait dengan materi muatan undang-undang, pembentukan 
Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah didasarkan pada pasal-pasal dalam UUD 1945 (Hasil Amandemen), khususnya 
Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 18 ayat 
(3) yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

C. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka mernuat deskripsi kepustakaan terkaii perrnasalahan 
dalam hubungan dengan ieori, asas, gagasan, konsepsi, dan hukum posirif dari 
berbagai aspek yang relevan dengan Rancangan Undang-Undang. Di samping 
itu kepustakaan dapai berasal dari hasil penclitian atau observasi yang bersifat 
ernpiris atau norrnatif uruuk menetapkan model pengaturan dan rnateri muatan 
Rancangan Unclang-Undang. Analisis disajikan dalam bcmuk uraian secara 
sistematis clan dapat dikuatkan clengan data kuantitatifjika diperlukan. 

Konsep pengaiuran dirumuskan setelah mengetahui clan mempelajari 
idernifikasi permasalahan dan merupakan embrio (cikal bakal dibemuknya 
Naskah Akadernik, kcmudian disusun konscpsi pengaturannya dengan 
merumuskan : 
a. urgcnsi dan tujuan penyusunan 
b. sasaran yang ingin diwujudkan 
c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur 
cl. jangkauan serta arah pcngaturan'", 

D. RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIK RAN CAN GAN 
UNDANG-UNDANG 

a. Konsep Awai Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

111Aan Eko \\'idi.1rto, "Metcde dan Teknik P('n, usunan Naskah Akadenuk," hup://v. \\ v..hul..un1online/, 
hal. 1 1 - 12.  dtunduh 27 Agustus 2008 
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Konscp awal Naskah Akadcmik Rancangan Undang-Undang adalah 
dasar untuk menyusun norma yang akan diiuangkan di dalarn draf 
Rancangan Undang-Undang. Adapun sisternauka konsep awal lingkup 
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ierdiri dari : 

I .  Konsiderans 

Mernuat uraian singkat rnengcnai pokok pikiran yang rnenjadi laiar 
belakang dan alasan pcmbuatan Rancangan Undang-Undang yang 
tcrdiri dari unsur filosofis, sosiologis, clan yuridis. 

Conteh: 
Konsiderans Naskah Akadernik Rancangan Undang-Undang iemang 
Perubahan Atas ndang-Undang 'omor 31 Tahun 2004 icmang 
Perikanan. 

a. Unsur filosofis 

Perairan I ndoncsia scbagai potensi alarn yang bcsar bagi 
pcn,bangunan nasional rnclipuri wilayah kcdaulaian Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Ekslusif 
Indonesia, pernanfaatannya harus diarahkan pada pcnclayagunaan 
surnber daya ikan dengan 111cmpcrhatikan..daya dukung yang ada 
clan kclestariannya uruuk 111cningkatkan kescjahteraan rakyat 
scbagain,ana dia,nanatkan oleh Pancasila clan Undang�Undang 
Oasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945. 

b. Unsur sosiologis 
Pernanfaatan sumbcr daya pcrikanan bclun, mernbcrikan 
pcningkatan raraf hidup yang bcrkelar\jutan dan bcrkcaclilan 
melalui pcngclolaan perikanan, pcnga,vasan, dan sistern pcncgakan 
hukurn yang optimal. 

c. Unsur yuridis 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pcrikanan, yang 
diharapkan marnpu n1enganlisipasi pcrkcrnbangan kcbutuhan 
hukum serta perken1bangan icknologi dalarn rangka pcngelolaan 
sumber daya ikan, belum sepcnuhnya dapat n,cningkatkan 
pemanfaata n poicnsi kclauian. 

2. Dasar Hukum 
Dasar hukum mernuat dasar kc"•enangan pembuatan undang 

undang clan peraiuran perundang-undangan yang memerinta hkan 
pembuatan undang-undang iersebui 1 1

•  

t'Lnmpiran Xomor 26 Cndang-Cnd,tng Xomcr 10 Tahun 2004 tcntang Pc1nbcntuk,u1 Pcraturan Pcrund,1ng 
Undaugnn. 
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Conteh: 

Dasar hukum pernberuukan Rancangan Undang-Undang tentang 
Pengadilan Pcrikanan adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang 
Undang Nemer 31 Tahun 2004 tcnlang Pcrikanan (Lcrnbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200+ Nomor 1 18 ,  Tarnbahan Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4433). 

3. Ketentuan Umum 

Bagian ini merurnuskan mengenai ketentuan urnum yang berisikan 
pengertian atau definisi, singkatan atau akronirn, dan hal-hal lain yang 
bcrsifat umum rang bcrlaku bagi pasal-pasal berikutnya. Bagian 
kctcntuan umum ini menccrrninkan asas, maksud, dan tujuanll, yang 
dituangkan dcngan mernaparkan beberapa aliernauf rurnusan. 
a. Pengertian atau Definisi 

Comoh: 
Dalam Naskah Akademik ini kctcruuan umum yang dituangkan 
mcrupakan pengertian atau clefinisi yang bcrsifai pokok dan 
penting dalam Rancangan Undang-Undang tcntang Penga,vasan 
Obat clan Makanan, arnara lain: 

I) Obar adalah bahan aiau zat yang berasal dari tumbuhan, 
hcwan, mineral rnaupun zat kimia tertcntu yang dapai 
digunakan uruuk rnengurangi rasa sakii, memperlambat proses 
penyakii, clan atau rncnyembuhkan penyakir, dengan jenis 
jenis sebagai bcr-ikut: 

a Obar Bebas adalah obai yang dapat dibeli tanpa rescp 
dokter, Pada kernasan ditanclai dengan lingkaran hitarn, 
mengelilingi bulatan berwarna hijau. Dalam obat 
discrtai brosur yang berisi narna obat, narna clan isi zat 
berkhasiai, indikasi. dosis dan aturan pakai, nomor batch, 

nomor registrasi, nama clan alarnai pabrik serta cara 
penytrnpa nannva 

b Obar Bcbas terbatas adalah obai yang digunakan uruuk 
mengobari penyakir ringan yang dapat dikcnali olch 
penderita sendiri. Obar bebas terbatas terrnasuk obai keras 
dimana pada setiap takaran yang digunakan diberi batas 
clan pada kemasan ditandai dengan lingkaran hitam 
mengelilingi bulatan berwarna biru. Sesuai dengan Surat 

l1Limpiran nomor 74 l'ndan'l'-L'ndang xcmor JO 'Jahun 2001 tfntan'l' P<"mhf'ntulan Peraturan Pcrundang l'ndangan. 
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Kepuiusan Menkcs Nomor. 6355/Dirjen/ K/69 
tanggal 5 overnbcr 1975 tcrdapai ianda peringman 
P. Nornor I sampai clengan P. Nomor 6 clan harus diiandai 
clcngan etiket atau brosur yang menyebuikan nama obat 
yang bersangkutan, dafiar bah an berkhasiat serta jumlah 
yang digunakan, nornor batch, ianggal kadaluarsa, 1101nor 

registrasi, nama dan alamat pabrik erta cara 
pcnyimpanannya. 

c) Obar keras adalah obat yang hanya bolch cliserahkan 
clcngan resep dokter, dimana pada bungkus luarnya dibcri 
tanda bulatan dengan lingkaran hitarn clcngan clasar 
rnerah yang didalamnya icrdapat huruf "K" yang 
menyentuh lingkaran hi tan, tcrscbut. Terrnasukjuga sernua 
obat yang dibungkus scden1ikian rupa yang digunakan 
sccara parenteral baik dcngan cara suruikan n,aupun 
dengan cara pcmakaian lain dcngan jalan mcrobek 
jaringan. 

d) Sedangkan pengcrtian obai tradisional berdasarkan pasal I 
angka 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 temang 
Kesehatan adalah bahan atau ramuan bahan yang 
berupa bahan rumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, 
sediaan sarian (galenik) atau carnpuran dari bahan 
icrsebut secara turun ternurun telah cligunakan uruuk 

pcngobatan berdasarkan pengalaman. 
2) Pengenian makanan sclarna ini bclum dapai didefinisikan 

dengan baik. Sclama ini banyak cligunakan pengenian pangan 
sebagaimana yang telah dirumuskan didalam ndang 
Undang Nomor 7 Tahun 1996 icruang Pangan, yaiiu segala 
sesuatu yang berasal dari surnber hayati clan air, baik yang 
cliolah maupun ticlak cliolah, yang diperuntukkan sebagai 
makanan aiau rninuman bagi konsurnsi rnanusia, termasuk 
bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain 
yang cligunakan dalam proses pcnyiapan, pengolahan, clan 
atau pembuatan rnakanan aiau minurnan. Uruuk Pangan 
olahan dirnaksudkan sebagai makanan atau minuman hasil 
proses dcngan cara atau metode tcrteruu dcngan atau ianpa 
bahan iarnbahan 

b. Asas dan tujuan 

Asas clan tujuan bersun,ber pada nilai-nilai yang terkandung di 
dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945. Asas dan tujuan dapat berupa nilai 
nilai seperti pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, 
kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan 
kedudukan dalam hukurn dan pernerirnahan, ketertiban dan 
kepastian hukurn, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan 
keselarasan, serta asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan 
perundang-undangan yang bersangkuran". 

Asas dan tujuan undang-undang yang akan dibuat berupa nilai-nilai 
dasar yang akan rnengilharni norma pcngaturan selanjutnya. 
Dengan de,nikian ruang lingkup pengaturan pcraturan perundang 
undangan yang akan disusun tidak tcrlepas dari asas dan tujuan 
dari peraturan perundang-undangan itu scndiri". 
Conteh: 

Asas dan tujuan dalarn Naskah Akademik Rancangan Undang 
Undang tentang Perampasan Aset. 
I) Asas 

Asas-asas yang menjadi asas operasional yang akan digunakan 
dalam RUU Perampasan Aset ini amara lain : 
a) Asas Manfaat, yaitu upaya perarnpasan aset harus 

didasarkan kepada rnanfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kernakmuran rakyat; 

b) Asas Kepastian Hukum, yaitu perarnpasan aset 
dilaksanakan atas dasar ketaatan pada hukurn/peraturan 
perundang-undangan; 

c) Asas Akuntabilitas, yaitu kegiatan pengclolaan hasil 
perampasan aset yang dapai dipenanggungjawabkan 
kepada publik, dan laporan pengelolaan dipublikasikan 
kepada masyarakai; 

d) Asas Transparansi, yaitu adanya kctcrbukaan kepacla 
publik, terbukanya akses publik dalam memperoleh 
informasi maupun dalam melaksanakan pengawasan; 

e) Asas Efisiensi, yaiiu diarahkan sesuai batasan dengan 
pcnggunaan standar mencapai sasaran hasil yang 
optimal, hemat, biaya yang rendah; 

f) Asas Kcpa Lian Nilai, yaitu mencerrninkan kepasrian nilai, 
ketepatan, kewajaran dari aset hasil perampasan, baik 
dalam penyusunan laporan, neraca rnaupun potensi 
rampasan asei yang diperoleh; 

"Pasa! 6 Undang·Undang Nomor 10 Tahun 2004 1c1uang Pcmbcntukan Pcraturan Perundang-Undangan. 
11Aan Eko \Vidiano, Op. cu., hal. 9. 
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g) Asas Berkclanjutan, yaitu mengandung pengcrtian bahwa 
pcmberdayaan fungsi penegakan hukum dilakukan secara 
berkelanjutan dan dapat menumbuhkan sistem ekonomi 
pembangunan maupun memulihkan pendapatan negara 
secara berkelanjutan; 

h) Asas Keierpaduan, yaitu bahwa dalam pelaksanaan 
perampasan aset dilakukan secara Lerkoordinasi antar 
lembaga rerkaii dengan memperhatikan kepentingan 
nasional. 

2) Tujuan 
Tujuan pelaksanaan perampasan aset diarahkan untuk: 

a) mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang 
berkeadilan sesuai dengan arnanat UUD 1945; 

b) mengembalikan asei negara hasil tindak pidana korupsi; 
c) mcngurangi pcrbuatan tindak pidana korupsi; 
d) menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme berdasarkan prinsip raia kelola pemer-intahau 
yang baik. 

4. Materi Pokok yang Akan Diatur 

Bagian ini menguraikan rumusan materi pokok (muatan) Undang 
Undang yang perlu diatur. Materi pokok dituangkan dalam bernuk 
rumusan norma beserta alternatifnya clan sedapat rnungkin telah disusun 
secara sistemaiik dalam bab pengaturan. Sistematika dari pengaturan 
pokok tersebui misalnya terdiri dari pcngaturan hak dan kcwajiban, 
pengaturan kewenangan clan kelembagaan, pengaruran mekanisrne, clan 
pengaturan larangan-larangan. 

Ketentuan mengenai sanksi adrninistratif aiau sanksi keperdataan 
dapat dituangkan dalam materi rnuatan suatu Rancangan Undang 
Undang jika diperlukan, tcrutama apabila terjadi pelanggaran norma 
tcrhadap rnateri pokok yang diatur. Sanksi adrninistratif dapat berupa, 
antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian 
sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. anksi 
keperdataan dapat berupa, antara lain ganti kerugian. 
Coruoh : 
Materi pokok yang akan diatur dalam R U Kawasan Ekonomi Khusus 
Indonesia (RUU KEK l ) :  
I .  Kedudukan dan Fungsi Kawasan Ekonorni Khusus Indonesia 

Pengaturan mengenai kedudukan dan Fungsi kawasan ekonomi 
khusus indonesia adalah : 
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a. Kawasan Ekonomi Khusus merupakan wilayah hukum Negara 
Kesaiuan Republik Indonesia yang pembcmukannya dengan 
Undang-undang. 

b. Dalam ha) sebagian wilayah Kabupaten/Kota iercakup dalam 
Kawasan Ekonomi Khusus, maka tugas clan ,vewenang 
pemerintahan dalam fungsi-fungsi yang Lelah ditetapkan bagi 
suatu Kawasan Ekonomi Khusus tidak lagi berada di bawah 
cakupan Pemerintahan Dacrah ierkait. 

c. Dalam ha) seluruh wilayah Kabupaten/Kota tercakup dalam 
Kawasan Ekonomi Khusus, maka tugas dan wewenang 
pemerintahan dalam fungsi-fungsi yang tidak ditetapkan bagi 
suatu Kawasan Limas Batas berada di bawah cakupan 
Pemerimahan Daerah Provinsi terkait sebagai penyelenggaraan 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip oconomi. 

2. Sementara fungsi Kawasan Ekonomi Khusus adalah sebagai berikut : 
a. Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai fungsi sebagai tempat 

umuk mengembangkan usaha-usaha lintas-batas di bidang 
perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan cnergi, 
perhubungan, rnar-itim, pas dan telekomunikasi, perbankan, 
asuransi, pariwisara dan bidang-bidang lainnya. 

b. Fungsi sebagaimana dimaksud di atas dapat meliputi kegiatan: 
I) konsolidasi clan dekonsolidasi kargo; penyortiran, 

pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan 
pengepakan ulang atas barang clan bahan baku dari 
dalam clan luar negeri, 

2) manufaktur, rancang bangun, perekayasaan dengan 
bahan baku dari dalam clan luar negeri, 

3) perbaikan atau rekondisi clan peningkatan mutu peralaran 
dan mesin dari dalam dan luar negeri; 

4) MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) atau 
rapat-rapat, rekreasi dan hiburan, konvensi-konvensi, 
pameran-pameran dengan peserta dari dalam dan luar 
negerr; 

5) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air 
dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan darat, 
laui, dan udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan 
telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya. 
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3. Prmbrntukan danjangka \Vaktu kawasan Ekonomi Khusus 

a. Pembcntu kan Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan dengan 
111engikutsrrtakan dacrah yang bersangkutan, dalam ha! 
pcrcncanaan, pclaksanaan, pcrncliha raan , clan pcrnanfaatan. 

b. Darrah dapai rncngusulkan pc111bentukan Kawasan Ekonorni 

Khusus srbagain1ana dimaksud di atas kcpada Dewan Kawasan. 

c. Tata cara pengusulan pcrnbentukan Kawasan Ekonomi Khusus 
diieiapkan olch Dewan Kawasan. 

d. Jangka waktu suaiu Kawasan Limas Batas adalah 50 (lima 
puluh) rahun icrhiiung scjak diretapkan scbagai Kawasan 
E.konon1i Khusus, clan dapai dipcrpanjang scsuai kebutuhan. 

4. Kclcrnbagaan dalarn Kawasan Ekonomi Khusus 

a. Dewan Kawasan Nasional 

I) Dewan Kawasan diberuuk di tingkat nasional clan 
berkedudukan di ibukota ncgara R .. cpublik Indonesia, 
ditcrapkan olch Prcsidcn. 

2) Dewan Kawasan Nasional terdiri dari rerdir] dari Mcnicri 
Koordinasi bidang Ekonorni sebagai Keiua, clan anggota 
anggota yang tcrdiri dari i\lenteri Pcrdagangau, Mcrueri 
Pcrindustrian, Mcntcri Kcuangan, Merueri Luar Negeri, 
Menicri Pr-kerjaan Umum, .\lcntcri Pcrhubungan, Menteri 
Hukurn clan 1-IAi\l)  Mcrucri Kelauian clan Pcrikanan aiau 
Merueri lain yang dianggap perlu olch Prcsidcn. 

5. Dewan Kawasan 
a. Dewan Kawasan ierdiri dari Guhernur-Gubernur, Bupati 

Bupati dan atau \Valikota-\Valikota yang di dalam wilayahnya 
u-rdapar Kawasan Limas Batas. 

b. Dewan Kawasan clibentuk ditingkat nasional dan berkecluclukan 
di Kawasan Ekonomi Khusus. 

6. Baclan Pcngusahaan Kawasan 

a. Badan Prngusahaan Kawasan yang sclanjutnya discbui Badan 
Pcngusahaan, ditctapkan olch Presiden dcngan n1cn1perhatikan 
pcrtimbangan Dewan Kawasan. 

b. Badan Pengusahaan dipimpin olch scorang Kcpa!a dibantu 
oleh tidak lcbih da ri 3 (tiga) Dcpuii yang masing-rnasing 
mcrnimpin bidang tcru·ntlf sesuai dengan kchutuhan, dcngan 
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masa kcrja sclarna 5 lima iahun dan dapat cliangkat kcmbali 
hanya uruuk I (satu) kali masa jabatan bcrikumya. 

c. Kepala dan Dcpuii Badan Prngusahaan dapai clipilih dari luar 
kalangan pcgawai negcri sipil. 

cl. Kepala clan Dcputi Badan Pcngusahaan aclalah Pcjabat 
Prn)1clcnggara Negara scbagairnana dirnaksud dalarn Pasal 
2 Ayat (6) Unclang-Unclang Republik Indonesia Nornor 28 
Tahun 1999 trntang Prn)clrnggaraan Negara yang bcrsih dari 
Korupsi, Kolusi clan Ncpousmc, clan kctcntuan pclaksanaannya. 

c. Kcpala dan Dcputi Badan Prngusahaan ridak boleh merangkap 
jabaian pcmcriruahan atuu non-pcrncriruahan la in, clan harus 
Iulus ujian kclayakan clan kcparuasan (fit and proper test) yang 
rnelipuu aspek visi clan misi, moral clan akhlak, kcmampuan 
uknis clan profcsional, 

7. �l'ugas clan \\e,venang 

a. Dewan Kawasan �asional rncrnpunyai iugas dan ,ve,vcnang: 

I) rnenctapkan kcbijaksanaan, pernbinaan, pcngawasan, clan 
pengkoorclinasian sccara un1u111 kegiatan-kcgiatan Dewan 
Ka,vasan; 

2) mengupayakan kesepakatan bilateral dengan negara 
tcrtangga terkaii untuk rncnctapkan bat as-baras Area 
Khusus Pcrdagangan Terbaras; 

3) mcncniukan kriteria rcknis peneiapan suaiu wilayah 
menjadi Kawasan Ekonomi Khusus; 

4 mcngkaji karakteri1itik wilayah yang berpoicnsi sebagai 
Kawasan Ekonomi Khu�us; 

.5) mcnciapkan iatacara pcngusulan dari Dacrah untuk 
pcmbcntukan Ka,vasan Ekonomi Khusus; 

6) mcnciapkan tatacara pen,ilihan pirnpinan Dewan Kawasan; 
7) rnenctapkan rincian tugas clan wewcnang Dewan kawasan; 
8) Dewan Kawasan Nasional benanggungjawab kcpada 

Presidcn, clan wajib mcnyarnpaikan laporan tahunan 
kcpada Prcsidcn. 

b. Dewan Kawasan mcrupunvai tugas dan wewcnang : 

pcrnbinaan, pcngawasan, clan pengkoordinasian sccara 
u111un1 kcgiatan-kcgiatan Badan JJrngusahaan; 

2) mcnctapkan t.uacara pcmilihan pimpinan Badan Pc.:ngusahaan; 
3 rncnetapkan rincian tugas dan "e,,·cnang Badan Pengusahaan; 
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4 Dewan Kawasan bertanggung jawab kepada Dewan 
Kawasan Nasional, clan wajib menvarnpaikan laporan 
rahunan kepada Dewan Kawasan Nasional. 

c. Badan Pcngclola Kawasan Limas Batas mernpunyai tugas clan 
wewcnang: 

mcnyusun rcncana kerja, mclaksanakan pcngelolaan, 
pengernbangan, pombangunan dan pcngcndalian 
Kawasan Ekonomi Khusus scsuai dcngan fungsi-fungsi 
yang ditetapkan: 

2) menetapkan kctcnluan-kctcrnuan sepanjang tidak 
bertentangan dengan pcraturan perundang-undangan 
yam; bcrlaku; 

3) mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang 
diperlukan bagi para pcngusaha yang mendirikan dan 
n1cnjalankan usaha di Kawasan Ekonorni Khusus melalui 
pelirnpahan wcwcnang scsuai dengan pcraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

4) n1engkoordinasikan seluruh perangkat Perncriruah Pusat di 
dalam Kawasan Ekonomi Khusus, clan aiau 

111cnyelcnggarakan urusan pemerintah yang dilimpab kan 
aiau ditugaskan olch Pemerintah Pusat kcpada Badan 
Pcngusahaan, scsuai ketentuan pcrundang-undangan 
yang berlaku; 

5) mcmbcntuk badan usaha, baik yang produktif maupun 
untuk pclayanan u111un1, scpanjang bcrtujuan 
mcmpcrlancar pclaksanaan tugas dan meningkatkan daya 
saing Kawasan Ekonorni Khusus; 

6) rincian lllgas dan wcwcnang Badan Pengusahaan 
ditetapkan olch Dewan Kawasan, 

7) Badan Pengusahaan bcrtanggungja,vab kepada Presidcn 
melalui Dewan Kawasan dan wajib menyampaikan 
laporan iahunan kepada Presidcn melalui Dewan Kawasan. 

d. Fasiluas KEKI 
Fasilitas isiimewa clan insentif khusus bagi suatu Kawasan 
Lintas Batas diictapkan sesuai potensi clan fungsinya, yaitu 

aruara lain: 
penetapan sebagai kawasan yang terpisah dari daerah 
pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak 
Periambahan Nilai, Pajak Penjualan at as Barang Mewah, 
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dan Cukai, dcngan tujuan memperlancar arus keluar clan 
masuk barang di Kawasan Limas Batas dari dan kc luar 
Indonesia, 

2) pernbebasan Bra Masuk. clan atau Pajak Pcrtarnbahan 
�ilai, dan aiau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan 
atau Cukai atas barang clan atau jasa tertentu, dengan 
iujuan memperlanrar arus rnasuk barang modal dan 
bahan baku yang akan dimanfaatkan atau diolah di 
Kawasan Limas Batas; 

3) pcmbebasan jcnis-jcnis pajak tertcntu (lat-holiday) uruuk 
jangka waktu rcrternu bagi jenis usaha tcrteruu, dengan 
tujuan meningkarkan daya saing Kawasan Liruas Batas 
dalarn menarik investasi; 

+ kemudahan keimigrasian bagi orang asing dari negara 
tcricruu untuk masuk ke Kawasan Ekonorni Khusus 
dcngan iujuan mernperlancnr arus keluar clan masuk 
orang asing dari ncgara yang tcrkaii dcngan Kawasan 
Ekonomi Khusus. 

6) Fasiluas-fasilitas istirnewa clan insentif-insentif khusus 
bagi suatu Kawasan Ekonorni Khusus diictapkan dalarn 
l.Jndang-undang Pembemukan Kawasan Ekonomi Khusus. 

7) Tanpa mengurangi makna pcnctapan fasilitas-fasilitas 
isiimcwa clan insentif-insemif khusus iersebut di atas, 
Pcmerintah dan Daerah dapat mernberikan fasilitas 
fasilitas isrirnewa dan inseruif-insemif khusus lain, selain 
yang iclah ditrtapkan dalam Undang-undang 
Pemberuukan Kawasan Ekonorni Khusus. 

e. Surnber Pendapatan dan Pembiayaan 

I) Baclan Pengusahaan rncngusahakan pendapatan sendiri 
uruuk membiayai rumah-tangganya. 

2) Badan Pcngusahaan dapat n1en1pcrolch sumbcr-sumber 
pcndapatan yang berasal dari sumbcr Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pcndaparan 
dan Bclanja Dacrah, serta sun1bcr-sun1ber lain yang tidak 
bertentangan dengan peraturan pcrundang-undangan 
yang berlaku. 

3) Badan Pengusahaan wajib mengelola kcuangan sesuai 
dengan peraiuran prrundang-undangan yang bcrlaku. 

4 Setiap tahun Sadan Pengusahaan wajib rnenyusun 
Anggaran Pendaparan dan Belanja yang disahkan oleh 
Dewan Kawasau. 
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e. Setiap iahun Laporan Keuangan Badan Pengusahaan 
diperiksa oleh lembaga pemeriksa keuangan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 

f. Lalu lintas Barang, Karantina, Devisa, Keimigrasian, 
Pelayaran dan Penerbangan. 

I) Lalu lintas Barang 

Barang-barang yang terkena keteruuan larangan, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dilarang dimasukkan ke dan dikeluarkan 
dari Kawasan Ekonomi Khusus. 

Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari 
Kawasan Ekonomi Khusus hanya dapat dilakukan 
oleh pengusaha sehubungan dengan kegiatan 
usahanya, dan yang ielah mendapat izin usaha dari 
Badan Pengusahaan. 

Dalam hal suatu Kawasan Ekonomi Khusus 
dinyatakan sebagai di luar Daerah Pabean maka atas 
pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari 
Kawasan Ekonomi Khusus ke Daerah Pabean 
diberlakukan tata laksana kepabeanan dan cukai di 
bidang impor dan ekspor. 

Dalam hal suatu Kawasan Ekonomi Khusus 
dinyatakan sebagai di luar Daerah Pabean maka 
pernasukan barang konsurnsi dari luar Oaerah Pabean 
uruuk kebutuhan penduduk di Kawasan Ekonomi 
Khusus diberikan pembebasan bea masuk, pajak 
pcrtambahan nilai, pajak penjualan atas barang 
mewah, dan cukai, sesuai jumlah dan jenis yang 
ditetapkan oleh Badan Pengusahaan. 

2) Karantina 
Peraturan perundang-undangan karantina manusia, 
hewan, ikan dan iumbuh-tumbuhan untuk wilayah 
Indonesia tetap berlaku di dalam Kawasan Ekonomi 
Khusus. 
Badan Pengusahaan dapat bekerjasama dengan 
pejabat-pejabat instansi yang bcrwenang, untuk 
melancarkan pemeriksaan d_an kerja sama lainnya. 
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3 Devisa 

Mata uang Rupiah adalah ala, pembayaran yang sah 
di seluruh Kawasan Ekonomi Khusus. 

Pemasukan dan pengeluaran rnata uang Rupiah 
aruar Daerah Pabean ke dan dari Kawasan Ekonomi 
Khusus iunduk pada peraturan-penuran yang 
diterapkan Perncrimah, sedangkan pemasukan dan 
pengeluaran mata uang Rupiah antar Kawasan 
Ekonomi Khusus dengan luar negeri tunduk kepada 
peraturan umum yang berlaku di Daerah Pabean . 

.\lata uang asing dapat diperjualbelikan di Kawasan 
Ekonomi Khusus melalui Bank atau pedagang 
valuta asing yang rncndapat izin sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Di dalam Kawasan Ekonomi Khusus, sernua transaksi 
perdagangan internasional dalam valuta as1ng 
dilakukan oleh bank yang mendapat izin sesuai 
peraiuran perundang-undangan yang berlaku. 

4) Keimigrasian 

Peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 
Republik Indonesia tetap bcrlaku di dalam Kawasan 
Limas Batas, tanpa rnenghilangkar, makna penetapan 
fasilitas istimewa kein1igrasian dalam Undang-Undang 
Pembentukan Kawasan Limas Batas. 

5) Transportasi 

I .  Transporrasi Darat 

Penetapa n kcteru uan-ketemuan 
I 
pengadaan prasa ra na 

dan sarana, serta pcneiapan tarif untuk segala macam 
jasa atas transport darai pada Kawasan Ekonomi 
Khusus harus rnenunjang mobilitas dari dan ke 
Kawasan Ekonomi Khusus, dengan menirnbang 
kesepakaran kerjasama bilateral, ASEA?\' dan atau 
kesepakatan kerjasarna rnulrilateral Jain. 

2. Transponasi Udara 

Pcneiapa n keteru ua n-ketent ua n, pcngadaa n prasara na 
dan sarana, scrta penetapan rarif'untuk segala rnacam 
jasa atas transport udara pada Kawasan Ekonomi 
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Khusus harus menunjang mobiluas dari dan ke 
Kawasan Ekonorni Khusus, dengan rncnimbang 
kesr-pakatan kcrjasarna bilateral, ASEt\N dan atau 
kesepakatan kcrjasama multilateral lain, serta 
kcicntuan intcrnasional yang berlaku, sesuai dengan 
peraturan pcrunclang-undangan )ang bcrlaku. 

3. 1 .. ransporiasi Laut 

Pcnctapa n kctcru ua n-kcteruua n, pengadaan 
prasarana dan sarana, sorta penctapan tarif untuk 
::icgala rnacarn jasa atas transport laut pada Kawasan 
Ekonorni Khusus harus menunjang mobilitas lintas 
baras dari clan ke Kawasan Ekonorni Khusus, dengan 
menimbang kesepakatan kcrjasarna bilateral, ASEJ"\N 
clan atau kescpakatan kerjasarna multilateral lain, 
serta keu-ntuan internasional :ang bcrlaku, sesuai 
dcngan pcraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kawasan Ekonomi K husus clengan pcrbaiasan laut 
harus memiliki Satuan Pen�a,,al Laut dan Paruai 
yang merupakan bagian dari sisiern nasional otoritas 
rnar-itim di perairan pantai dan laut (Archipelagic 
State) di bidang keselamatan dan keamanan maruim, 
penegakan hukum di laut, dan pcrlindungan 
lingkungan laut, dengan tugas clan wewenang sesuai 
keteruuan-kctenruan imcrnasional mariurn yang 
ielah cliratifikasi Pemcr-imah Indonesia, sorta 
ketcniuan pcrundang·undangan nasional terkait. 

Pelabuhan laut dalarn Kawasan Ekonorni Khusus 
adalah pelabuhan bersratus imcrnasional. dcngan 
rcrrninal-tcrrninal pclavanan untuk pclayaran 
dorncsuk (lokal) Ian liruas-batas (bilateral). clan atau 
regional clan atau intcrna�ional. 

Penctapan batas-balas wilayah kerja pelabuhan, 
,, ilayah layanan, pcrnban�unan favilitas, 
pcnyelcnggaraan jasa layanan, pengu,;;ahaan, 
prngclolaa n, penanganau kosr-lamatan clan kca ma nan, 
clan adrninist rasi pernerjnta ha n pclabuhan laut 
dilakukan scsuai kct<'ntuan-krtentuan rnariiim 
imernasional yang tclah dirat ifikasi Pemerintah 
Indonesia (anuu-a lain mclipuii-tapi ticlak hanya- 
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UNCLOS 1 1 1 - 1982,  SOLAS 1974 yang ielah 
diamandemcn icrrnasuk ISPS Code 2002) serta 
keteruuan perundang-undangan nasional terkair 
(aruara lain mcliputi -iapi tidak hanya- Undang 
undang Nomor 6 Tahun 1996 rcruang Perairan 
Indonesia, Ordonansi Laut Terirorial 1939 (TZi\IKO). 

Pclabuhan laui intcrnasional dipirnpin olch 
Syahbanclar sebagai oioritas pelabuhan (Port State), 

dengan tugas clan ,,·c,venang sesuai ketemuan 
keternuan maririm iruernasional yang telah diratifikasi 
Perncriruah I ndonesia, serta ketentuan perundang 
undangan nasional tcrkait. 
Dalam rncnjalankan tugas clan wcwcnangnya 
Syahbandar rnclakukan koordinasi clan rncrnberikan 

inforrnasi dengan Sadan Pengusahaan, tanpa 
mengabaikan clan n1clanggar kerernuan perundang 
undangan yang menjadi dasar tugas clan 
wewcnangnya. 

5. Ketentuan Pidana 

Bagian keteruuan pidana dirumuskan di dalarn sisternatika konsep 
awal Rancangan Undang-Unclang. Kcternuan pidana iidak harus ada 
dalam seriap Undang-Unclang. Apabila di clalam materi pokok yang 
diatur terdapai hal-hal yang clirumuskan berkaitan dengan larangan, 
kewajiban, atau keharusan, maka dapat dirurnuskan ketentuan 
pidananya. Kctcmuan ini bertujuan agar matcri rnuatan Rancangan 
Undang-Undang dapat bcrlaku sccara cfektif dcngan rncncrapkan suatu 
unsur paksaan dalarn bcruuk sanksi piclana. 

Selain itu, pada bagian in i  scbaiknya menjciaskan parameter atau 
acuan dala,n rnencmukan disparitas pidananya. Hal ini untuk 
mernudahkan pernbuat kcbijakan dalan11nencntukan besaran pidana baik 
piclana pcnjara maupun dcnda. Salah satunya clcngan cara 
n1en1bandingkan besaran pidana pada jcnis tindak pidana dalarn 
Undang-Undang yang rnatcri muatannya rncmpunvai kesa,naan. 

�lisalnya: �lcnrntukan besaran pidana dalam Rancangan nclang 
Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dcngan 
membandingkan besaran pidana dalam nclang- ndang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Pcnghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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Conioh : 
Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengclolaan 
Sampah ditemukan sanksi pidana ierhadap larangan yang diatur dalam 
U U ini, yang meliputi : 
a. Pelanggaran terhadap larangan import sampah atau bahan sisi 

dengan nama apaupun yang diduga scbagai sampah adalah tindak 
pidana yang yang diancam hukuman pidana dan/atau denda. 

b. Pelanggaran ierhadap larangan membuang (dumping) sampa h atau 
bahan sisa dengan dengan nama apapun di perairan Indonesia 
adalah suaiu rindak pidana yang diancam dengan pidana pcnjara 
dan /atau dcnda. 

c. Pelanggaran terhadap larangan mcmbuang sarnpah atau bahan 
sisa dcngan dengan narna apapun selain diternpat yang ielah 
discdiakan adalah suaiu iindak pidana yang diancam dengan idana 
penjara dan/atau dencla. 

6. Ketentuan Peralihan 

Mcmuat penycsuaian ierhadap peraiuran perundang-undangan 
yang sudah ada pada saai pcraturan pcrundang-undangan mulai 
berlaku, agar peraiuran perundang-undangan tersebut dapat 
berjalan dengan lancar clan tidak menimbulkan perrnasalahan hukurn 
di kernudian hari15

. 

Contoh : 
Keieruuan pcralihan pada Naskah Akadcmik Rancangan ndang- 

ndang reruang Pengadilan Perikanan, memuat peralihan tentang 
pcmcriksaan bagi undak pidana pcrikanan yang ierjadi sebelum 
Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Perikanan berlaku, 
penuntutan clan pemcriksaan di sidang pengadilan ierhadap perkara 
tindak pidana perikanan yang sedang dipcriksa bcrdasarkan Undang 
Unclang Nornor 31 Tahun 2004 teruang Pcrikanan tetap clilanjutkan 
berdasarkan Undang-Undang tersebut sampai memperoleh kekuatan 

hukum tctap. 

7. Kete ntuan Penutup 

Mernuat ketentuan n,engenai penunjukan organ atau alat 
perlcngkapan yang melaksanakan peraiuran pcrundang-undangan, 
nama singkat, status peraiuran perundang-undangan yang sudah ada, 

1
'Lampiran Nemer 100 Undang· ndang Iomor IO'fahun 2004 tcntang Pemberaukan Peraruran Perundang 

Undangan 
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dan saai mulai berlaku peraturan perundang-undangan beseria 
ahcrnarifnya" 

Conteh : 

Kctentuan Penutup yang akan dituangkan dalam Rancangan L:ndang 
Undangtemang Perarnpasan Asct yaiiu bahwa pada saat Undang-Undang 
ini rnulai beriaku, sernua pcraturan pclaksanaan yang berkaitan dengan 
perarnpasan aset hasil korupsi yang ielah ada tetap bcrlaku sepanjang 
iidak bcrtcntangan dan bclum diganti bcrdasarkan Undang-Undang ini. 

b. Usulan Sistematika Rancangan Undang-Undang 

Baglan usulan sistemarika dari suaiu Rancangan Undang-Undang 
bertujuan untuk rnernudahkan pcrnbaca mcngetahui garis besar mengenai 
sistcrnaiika dan rnateri-matcri muaian yang cliatur dalarn suatu Rancangan 
Cndang-Undang. 

Bcrikut ini adalah conroh usulan sisiemauka dari Rancangan Undang 
Undang Kawasan Ekonomi Khusus I ndoncsia: 
I .  Ketcntuan Umurn. 

2. Asas dan Tujuan. 
3. Kedudukan dan Fungsi Kawasan Ekonomi Khu us Indonesia. 
4. Pembemukan danjangka \Vaktu Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia. 
5. Kelcmbagaan dalam Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia: 

a. Dewan Kawasan Nasional; 
b. Dewan Kawasan; dan 
c. Badan Pcngusahaan Kawasan. 

6. Tugas dan \ Vewenang: 

a. Dewan Kawasan Nasional; 
b. Dewan Ka,vasan; dan 
c. Badan Pengusahaan Kawasan. 

7. Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia: 

a. pcrraman; 
b. kepabeanan: 
c. perpajakan; 
d. keimigrasian; 
e. ketenagakerjaan; dan/atau 
f. pertanahan. 

I Lampiran nomor 1 1 1  L'ndani,;-l'ndang Xomor 10 ·1 ahun 200 � tenlang Pembemukan Peraturan Perundang 
Lndangan . 
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8. Sumber Pcndapatan clan Pcmbiayaan. 

9. Kompensasi. 
IO. Lalu liruas Barang, Kararuina, Devisa, Keirnigrasian, Pelayaran, clan 

Pencrbangan. 

1 1 .  Keteruuan Pidana. 

12. Keteruuan Peralihan. 

13. Keieruuan Penuiup. 

E. PENUTUP 

Dalam suatu penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, 
penutup rnerupakan bagian akhir dari suatu Naskah Akademik yang mcmuat 
kcsimpulan clan rekomcndasi. 

I. Kesimpulan 

Pada bagian ini mcmuat kesimpulan atas jawaban dari permasalahan 
dalam Naskah Akadernik yang telah dianalisis dalam pembahasan bab-bab 
sebelurnnya, yang aniara lain bcrisi: 
a. perlunya pengaturan berikut argumentasi; 

b. relcvansi antara lingkup mareri dengan peraturan perundang-undangan 
terkait; dan 

c. pokok-pokok materi yang perlu diatur. 

Contoh: 
Kcsimpulan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang 
Pencegaban clan Pemberantasan Pcmbalakan Liar adalah sebagai berikut: 
Dari uraian diaras dapai disimpulkan bcberapa hal terkaitdengan penccgahan 
clan pembcrantas pembalakan liar sebagai berikut : 
I .  Upaya yang komprehensif yang dilakukan dalam rangka penccgahan 

clan pcmberantasan pembalakan liar dilakukan mulai dari upaya 
pencegahan yakni dcngan mengeluarkan kcbijakan pcncegahan 
yang sifatnya mendcsak dcngan sasaran jangka pendck. Kcbijakan 
kebijakan ini ierkait dengan pengamanan pasokan kayu legal di tingkat 
nasional melalui rasionalisasi industri pcngolahan kayu yang juga 
didukung dengan kebijakan guna mengantisipasi akibat langsung 
dari kebijakan rasionalisasi iersebut. Selain itu dilakukan pula upaya 
pencegahan pcmbalakan liar yang dilakukan secara reguler clan 
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bcrkesinan,bungan untuk rneghilangkan kesempatan terjadinya 
pembalakan liar. Upaya ini rneliputi penjagaan dan pemantapan kawasan 
hucan, pemberdayaan rnasyarakai serta meningkatkan penyuluhan. 

elain upaya pencegahan juga dilakukan upaya pcrnberaruasan 
yang dilakukan melalui penegakan hukum pemberantasan pembalakan 
liar dengan membuai norrna-norma larangan yang rnenyangkut kegiaian 
pembalakan liar baik yang dilakukan oleh perseorangan, badan hukum 
terrnasuk korporasi maupun pcjabai yang melakukan atau terlibat 
pembalakan liar. paya yang kornprchensif ini juga dilengkapi dengan 
pcngaturan mengenai hukum acara mulai dari hukurn acara penyidikan, 
penumuian dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Upaya lain 
yang dilakukan adalah dengan kerjasama internasional dalam 
pencegahan dan pemberantasan pembalakan liardengan mengedepankan 
prinsip resiprokal aiau iimbal balik dan itikad baik sesuai dengan 
ketemuan hukurn internasional yang berlaku dalarn kerjasarna 
internasional serta menggiatkan peran serta masyarakat. Dalam rangka 
meningkatkan peran serta masyarakai dan seluruh pihak yang berjasa, 
maka upaya penccgahan dan pcrnberaruasan pembalakan liar juga 
menganui sistern reward dcngan mernbcrikan penghargaan atau insentif 

2. Bentuk kelembagaan yang tepat sebagai penanggungjawab upaya 
pembalakan liar secara nasional yakni suaiu bentuk koordinasi antar 
lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan yang tegas danjelas 
baik daJam melaksanakan fungsinya sebagai kelembagaan yang 
mcngkoordinasikan pencegahan dan pcmbcrantasan pcrnbalakan liar 
maupun dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum yakni melakukan 
penyclidikan dan penyidikan . Kelcmbagaan tersebut di beruuk di tingkai 

pusat dan di tingkac daerah sehingga dalam penanganan illegal logging 
dapai dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. 

3. Pcngaturan sanksi yang dilakukan dalam pcmbcrantasan pembalakan 
liar menggunakan bentuk sanksi minimal dan maksimal dan dengan 
konsep penjatuhan sanksi ini diharapkan dapai menirnbulkan efek 
jera tcrhadap pelaku kejahatan pembalakan liar. Selain itu dalam 
pengaiuran dan disparitas sanksi juga didasarkan pada kriteria atau 
standarpenghuku man, akibat ti ndakan bahkan keterlibatan u nsurpejabat. 
Selain penjatuhan sanksi pidana, dikenakan juga uang pengganti, dan 
apabila cidak terpenuhi, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman 
badan. Sedangkan untuk pelaku badan hukum atau korporasi yang 
melakukan pembalakan liar dan mcngakibatkan kerusakan lingkungan 
clikenai pula sanksi administratif seperti paksaan pemcriruah, uang 
paksa dan pencabuian izin. 



2. Saran atau Rekomendasi 

Bagian ini dapat mcmual saran atau rekomcndasi. Saran mernuat 
usulan ierhadap permasalahan dari Naskah Akademik Rancangan ndang 
Undang sedangkan rekomendasi memuat bahan pcrtimbangan praktis 
bagi pembentuk ndang-Undang. 

Contoh saran: 
Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penccgahan 
dan Pernberaruasan Pembalakan Liar mernberikan saran sebagai bcrikut: 
Naskah Akademik ini mcmandang perlu dibentuknya Undang-Undang 
tcruang Penccgahan dan Pe1nberantasan Pembalakan Liar yang dalarn 
pembentukan dan penyusunannya sebaiknya memperhatikan konsep 
pembuatan hukum yang efckiif 

Contoh rekomendasi: 
Dalarn Naskah Akademik Rancangan ndang-Undang tentang Pcngawasan 
Obat dan Makanan membcrikan rckomendasi sebagai berikui: 
Berdasarkan naskah akadernis yang dibuat maka rekornendasi yang dapat 
diberikan adalah perlu dibentuknya Undang- ndang tcruang Pengawasan 
Obar dan Makanan. 

F. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka mcrupakan suatu daftar kcpustakaan yang digunakan sebagai 
acuan dalam Naskah Akademik yang disusun. Dafrar pustaka dapat digunakan 
sebagai rujukan dari muaian suaiu Naskah Akadernik yang bersifat akadcmis, 
menclusuri kebenaran tulisan aiau pcndapat yang dikutip, clan mernperkuai 
keilmiahan dari suatu Naskah Akademik. 

Daftar pustaka terdiri dari 17: 

a. buku 
b. arukel; 

I .  majalah 
2. harian 
3. skripsi/tesis/disertasi 

4. makalah 

11Sri �lamudji, TtkniA 1\-ftnyusun Karya llmiah, Bahan Kuliah Metode Pcnclitian dan Pcnulisan Hukurn, 

(Jakarta: Cnivcrsitas Indonesia. 2000, ha!. 5 
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c. peraturan perundang-undang (penulisan sesuai dengan hierarki peraturan 
perundang-unclangan, yaitu: Undang-Undang Dasar, Undang-Undang/ 
Peraturan Pemerintah Penggarui Undang-Undang, Peraturan Pcmerimah, 
Pcraturan Presiden, dan Peraturan Daerah). 

d. bacaan pendukung lain yang terdapat dalam: 
I .  uebsiu/, rucrnet; 

2. kamus 
Daftar Pustaka mempunyai fungsi": 

a. sebagai alai untuk melihai kembali surnber asli oleh ilmuwan lain, sehingga 
ilrnuwan lain dapat melihat benar atau tidaknya pengutipan pernyataan di 
dalam bahan pustaka yang digunakan atau bahkan dapat digunakan scbagai 
alat untuk rnelihat perkembangan i lrnu . 

b. untuk mengetahui lebih jauh temang sumber acuan yang terdapat dalam 
sebuah catatan kaki. 

c. uruuk rnelihai cakupan keilrnuan seluruh isi tulisan ilrniah sebagai indikator 
rnutu isinya dengan catatan bahwa semakin terspesialisasi bahan pustaka 
yang digunakan rnaka semakin tinggi nilai tulisan ilrniah. 

d. untuk mengetahui darnpak ilmiah dari tulisan ilmiah. 

G. LAMPIRAN 

Larnpiran mernuat beberapa hal, antara lain: 
a. pcraturan perundang-undangan; 

b. hasil penelitian atau rnakalah; dan 

c. daftar label, gambar, grafik. 

111 R. Socdrajad, 7i.knilc 1Henul1.S Karya llmUUI, Uember: UniversiiasJember, 2001,, ha!. 15. 
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BAB III 

Teknik Penulisan 

Naskah Akademik 

Dalam bab mengenai teknik penulisan ini dijelaskan bcberapa hal yang sifamya 
teknis. Teknik penulisan sangat diperlukan clan menjadi hal yang harus mendapatkan 
perhatian khusus, mengingat akan dipakai sebagai acuan/standar baku di lingkungan 
DPR. 

A. COVER/SAMPULJUDUL 

Cover/sampul judul 
I .  menggunakan hurufkapital denganjenis huruf Arial. 

2. besar huruf 16. 
3. spasi 1,5. 
4. susunan margin: 

a. margin kiri = 4cm 
b. margin kanan = 3cm 
c. margin at as = 4cm 
d. margin bawah = 3cm 

Conteh: 

NASKAH AKADEMIK 

RANCANGANUNDANG-UNDANG 

TENTANG 

RUMAH SAKIT 
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Judul bab ditulis di bagian tengah atas dengan huruf kapital, tidak 
digarisbawahi,tidak ditulis diantara tanda kutip dan diikuti dengan angka romawi. 

Judul bab juga tidak diakhiri dengan tanda titik. 

Judul sub bab ditulis di bagian kiri margin dengan huruf 
Conteh: 

B A B !  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Alinea adalah rangkaian kalimat yang mempunyai satu pengenian. Jika 
masih merupakan satu pengertian jangan sekali-kali pindah alinea baru. 
Ada beberapa kata yang tidak dapat dipakai sebagai awaJ alinea, sepeni "namun", 
"meskipun", "dan", dan lain sebagainya tetapi ada kata transisi dalam suatu alinea 
yang dapat dipakai seperti: 

Transisi tambahan: lebih lagi, tarnbahan, selanjutnya, di samping itu, dan 
sebagai nya. 

Transisi keterangan: tetapi, namun, bagaimanapun, walaupun, dan lain 
sebagainya yang dapat dipakai antar kalimai dalam satu alinea. 

B. ISI/BATANG TUBUH 

I .  menggunakan hurufkapital denganjenis huruf Arial 
2. besar huruf 12 
3. spasi 1,5 

Jarak antara baris dengan baris mempergunakan spasi rangkap (dua spasi). 
Sedangkan untuk catatan kaki, bibliografi, dan kutipan langsung yang lebih 
dari empat baris dipergunakan spasi rapat (satu spasi). 
4. susunan paragraph'P: 

a. margin!tepi kiri = 4cm 
b. margin/tepi kanan = 2,5 cm 
c. margin/tepi atas = 4cm 
d. margin/tepi bawah = 3 cm 

5. alinea menjorok ke dalam 2 cm 
6. nomor bab diketik 6,5 cm dari margin/tcpi atas dan judul bab dimulai 

8 cm dari margin/tepi atas. 

19Sri J\ilamudji. Op. cit. hal. 5 
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C. HURUF MIRING 

Hurufmiring berfungsi menggami garis bawah. 

Huruf miring biasanya digunakan untuk: 

I .  penekanan sebuah kata atau kalirnat; 

2. menyatakan judul buku atau majalah; dan 

3. menvatakan kata atau frasa asing. 

D. PENULISAN ANGKA 

Umuk penulisan angka dalam karangan, perlu diperhatikan keteruuan 
penulisan sebagai berikut: 

I .  bilangan dibawah seratus, yang terdiri dari satu atau dua kata, bilangan 
seratus dan kelipaiannya, seribu dan kelipatannya ditulis dengan huruf. 

2. bilangan terdiri dari dua kata atau lebih, ditulis dengan angka. 

3. bilangan pecahan biasanya ditulis dengan huruf, kecuali pecahan dari 
bilangan yang besar; 

4. presentase tetap ditulis dengan angka; 
5. nomor ielepon, nomor jalan, tanggal clan nomor halaman ditulis dengan 

angka; 

6. angka iidak boleh dipergunakan untuk mengawali sebuah kalimat. 

E. ORGANISASI TULISAN ILMIAH 

Tulisan ilmiah, urnumnya disusun berdasarkan suatu tata urutan yang 
baik yang disebut dengan Organisasi Tulisan. Organisasi tulisan berfungsi 
untuk memudahkan pembaca mendalami apa yang diiulis oleh penulis. 
Organisasi tulisan dalam penulisan ilmiah dibedakan menjadi dua tipe, yaitu 
tipografi angka-huruf dan tipografi kesatuan desimal. 

1. Tipografi angka-huruf 

Tulisan ilmiah dengan ripe tipografi angka-huruf, disusun sebagai berikut: 
judul bab diberi nomor dengan angka Rornawi, sub bab ditulis dengan 
huruf kapiial, sub-subbab ditulis dengan angka Arab, perincian yang 
Jebih kecil lagi ditulis dengan huruf kecil, apabila masih mempunyai 
bagian penring maka digunakan angka Arab berkurung uuup dan diikuti 
dengan huruf kecil berkurung tutup, dan seterusnya. · 
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Contoh tipografi angka huruf 

Bab I. ·· · .. · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · .. · ·· · ·· · ·· · · 

A. . . 

I .  

2. 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

a. 

b. 

. .  · · · · · · · · · · ·  .  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

I) 

2) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  - 

a) 

b) 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . . . . . .  "  .  

(I) 

(2) 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

(a) 

(b) 

· · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

2. Tipografi Kesatuan Desimal 

Tulisan ilmiah dengan tipe tipografi kesatuan desimal, disusun sebagai 
berikut: semua perincian bab menggunakan angka Arab, kecuali pada 
judul bab menggunakan angka Romawi. Tipografi ini akan memudahkan 
pcmbaca memahami apa yang ditulis olch peneliti. 

Conteh tipografi kesatuan desimal 

Bab . 
1.1 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . .  

1 .2 · · · · ·  • · · ·  .  

l .2 . 1 .  .  

l.2.2 . 

1 .2.2.1  .  

1.2.2.2 , .  

1.2.2.3 . 

1 .3 .  

1 . 3 . 1 .  "  "  · · · · · ·  .  
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1 . 3 . 1 . 1  .  

1 . 3 . 1 . 2  .  

1 . 3 . 1 . 3  .  

dan seierusnya 

Catatan : 

l 
=========== d 

· · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

I .  Tulisan ilrniah sclain isinya bcrsifar ilrniah rnaka tulisan harus terlihat 
indah dalarn organisasinya. Oleh karena itu, coruoh organisasi di atas 
hanya dapat digunakan sebagai patokan. 

2. Rincian terkecil diharapkan tidak lcbih dari 3 desimal. sehingga apabila 
memungkinkan dapat menggunakan kombinasi dari kedua upe 
organisasi penulisan di atas. 

F. KUTIPAN
20 

1. Penulisan kutipan 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, seorang penulis sering rneminjarn 

pendapat. atau ucapan orang lain yang ierdapat dalam buku. majalah, 
bahkan bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu 
seorang penulis harus rnemperhatikan beberapa prinsip, yaitu21 

: 

a. tidak ,nengadakan pcng;ubahan naskah asli yang dikurip. Kalaupun 
perlu mengadakan pengubahan, maka seorang pcnulis harus memberi 
kererangan bahwa kutipan iersebut telah diubah. Caranya adalah 
dengan membcri huruf iebal. atau mcmberi kcterangan dcngan 
ianda kurung scgi ernpat; 

b. Bila dalam naskah asli ierdapat kesalahan. penulis dapat membcri 
tanda (sic!) langsung di belakang kata yang salah. l-!al iru berani 
bahwa kcsalahan ada pada naskah asli dan penulis tidak bertanggung 
jawab aras kesalahan tcrsebut; 

c. Apabila bagian kuiipan ada yang hilang, penghilangan itu dilakukan 
dengan cara membutuhkan tanda ellipsis (clengan riga titik . 
Penghilangan bagian kutipan udak boleh mcngakibatkan pcrubahan 
makna asli naskah yang dikuiip. 

'\\'idodo, Ctrdik .\ltfl)'U.Slm Proposal Pmehnan, Jakana:'.\la�na Script, 200+ hal. 10. 
1'/b1d. 
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2. Cara mengutip22
: 

a. Kutipan langsung terdiri dari tiga baris atau kurang 

Cara menu I is kutipan langsungyang panjangnya sampai dengan tiga 
baris, adalah sebagai berikut: 

!) kutipan diintegrasikan dengan naskah; 
2) jarak antara baris dengan baris 1,5 (satu setengah) spasi; 
3) kutipan diapit dengan tanda kutip; 
4) akhir kutipan diberi nomor urut penunjukan yang dikerik 

setengah spasi sampai ke atas. 

b. Kutipan langsung terdiri lebih dari tiga baris 

Sebuah kutipan langsung yang terd.iri lebih dari tiga baris, ditulis 
sebagai berikut: 

!) kuripan dipisahkan dari naskah dengan jarak 3 spasi; 
2) jarak antara baris dengan baris satu spasi; 
3) kutipan bisa diapit tanda kutip, bisajuga tidak; 
4) akhir kutipan diberi nomor urut penuajukan yang diketik 

setengah spasi ke atas; 

5) seluruh kutipan dikerik menjorok ke dalam antara 5-7 ketikan. 
Contoh: 

Dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang 
Undang, menyebutkan Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa 
penyusunan Rancangan Undang-Undang dapat pula terlebih dahulu 
menyusun rancangan akademik mengenai Rancangan Undang-Undang 
yang akan disusun, 

Sedangkan pada ayat (3) disebutkan penyusunan rancangan akademik 
dilakukan oleh Departemen atau Lembaga pemrakarsa bersama-sama 
dengan Departemen Kehakiman dan pelaksanaannya dapat diserahkan 
kepada Perguruan Tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai 
keahlian untuk itu. 

c. Kutipan tidak langsung 

Dalam kutipan tidak langsung penulis tidak mengutip naskah 
sebagaimana adanya, melainkan mengambil sari dari tulisan yang 
dikutip. 

Cara menulis kutipan seperti ini adalah sebagai berikut: 

1'2Sri �lamudji, Op. ell. 
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t 

1) kutipan diimegrasikan dengan naskah; 
2) jarak antara baris dua spasi; 
3) kuupan tidak diapii dengan tanda kutip; 
4) akhir kutipan diberi nomor urut penunjukkan yang diketik setengah 

spasi ke aias. 

3. Penulisan Sumber Kutipan 

Cara penulisan sumber kutipan, anrara lain: 

a. American Psychological Associations Manual (APA) 

Mcncamumkan langsung sumbcr kuiipan di akhir kuiipan yang 
diiulis dalam ianda kurung. 

Coruoh: (1-likmahantojuwana, 2006: 23) artinya: 

Kuiipan icrsebut diarnbil dari buku karangan Hikmaharuo jtl\vana 

yang terbii tahun 2006 pada halaman 23. 

Dalam penulisan sumber semacam ini, iidak mudah umuk langsung 
mcncrnukan dari sumber mana/apa kutipan icrsebut diambil pernbaca 
sulit mcngetahuijudul buku yang dikutip. Scyogianya pada sctiap akhir 
bab dibuat dafiar pustaka. Cara menuliskan dafiar pustaka dengan cara 
ini ialah: I) nama pengarang; 2) tahun terbit 3) judul; 4)cetakanl 
edisi;  5)nama kota; 6) nama penerbit; 

ontoh: 

N. 1-1. T. Siahaan, 2002. "Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan." 
Cet.1.Jakana: Pusiaka inar 1-larapan. 

b. Modern Languange Associations Handbook (MLA) 

Penulisan sumber kuupan dilakukan dengan cara memberi nomor 
urut pada setiap akhir kuiipan, kernudian menulis sumber kutipannya 
di akhir bab, pada lcmbar khusus yang disebut "Caraian". Cara 
rncnuliskan surnbcr kutipan sarna seperti mcnulis cataian kaki. 

Catatan 

'Sudharto P Hadi. Aspek osial AMDAL, Sejarah, Teori, dan 
Metode, (Yogyakana: Gajah Mada University Press, 2002), hal. 28. 

'KGPH Haryornataram, Pengantar Hukum Humaniter, Uakana: 
Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 45. 

3Sukardi. 11/egal Logging dalam Prespektif Politik Hukum Pidana 
Kasus Papua. (Yogyakana: Universitas Atmajaya, 2005), hal. 65. 
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G. Notasi Ilmiah 

I. Footnote/catatan kaki 

I) Tanda.footnole diletakkan di ujung (akhir) kalimat yang dikutip. 

2) 1empergunakan angka arab I ,  2, 3, dan seterusnya yang diketik naik 
setengah spasi. 

3) Tiap bab diberi nomor urut, mulai angka I dan seierusnya dan digami 
dengan nomor I lagi pada bab-bab berikutnya. 

4) Ditulis dalam I spasi dan dimulai dari pinggir (margin) kiri. 
5) judul buku ditulis dalam bentuk italic (cetak miring) 
6) Besar huruf IO 
Contoh: 

'.Jimly Asshiddiqie, Format Ke/embagaan Negara don Pergeseran Kekuasaan 
dalam UUD 1915, (Yogyakarta, FH- II Press, 2005), hal. 91. 

Perlu pula dikemukakan di sini bahwa fungsi catatan kaki selain untuk 
menulis sumber kutipan, kadang-kadang penulis juga ingin menerangkan 
suatu tulisan yang bukan menjadi konteks pcnulisan, scperti dicontohkan 
di halaman berikut. 

... Strategi tersebut pelaksanaannya diawali dengan melibatkan berbagai unsur 
aparatur pemerintah dan pihak swasta dalam suatu jaringan operasional 
yang terpadu. Pada akhlrnya kelembagaan seperti ini sangat menyokong 
program tadi menuju sasaran. Sasaran tersebut memang tidak semata-mata 
merupakan objek yang pasif, melainkan sebagai objek pelaku yang 
menentukan sesuai dengan asas prakarsa swadaya. Hasil yang berbentuk 
fisik akan lebih diharapkan dari Jangkah-Jangkah pembangunan perumahan 
kola, pembangunan perumahan desa, pembangunan asrama mahasiswa, 
pembangunan rumah susun dengan sistem pemilikan bersama (condominium) 
dan perbaikan kampung23. 

H. Pengulangan 

Dalam pengctikan sumbcr kutipan 
pengulangan sumber kutipan. Dengan 
penggunaan singkatan seperti di bawah ini: 
I. Ibid 

pada catatan kaki sering terjadi 
demikian perlu memperhatikan 

singkatan dari ibidem, yang memilik arti pada tempat yang sama. 

"Bcedi Harsono "Berbagai t\1asalah Hukum Bersangkutan dengan Rumah Susun dan Pemilikan suatu 
Rumah Susun," dalam Hukum dan Pembangunan No. 6 Tahun XVI, Desember 1986: 617 
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Ibid digunakan apabila caratan kaki yang berikut menunjuk kepada 
sumber yang ielah discbut dalarn catatan nornor sebclumnya.Jika halarnannya 
sama pcrgunakan singkatan Ibid saja, narnun bi la halarnannya bcrbcda serelah 
singkaran Ibid dicaruumkan nomor halamannya. 

Comoh: 
'Benyamin Asri, Tanya [auob Hukum Perkaunnan Islam Bandung: Tarsito, 1988,, 

hal. 15. 

' Ibid. 

3 lbid., hal. 3+. 

2. Op. cit. 

ingkatan dari opera ritato, artinya pada karya yang telah dikutip. 
Digunakan apa bila sumbcr pertarna akan diulang, padahal ada sisipan 
dari sumber Jain. 

Contoh: 
1\\'i,jono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdaia Bandung: Sinar 

Bandung, 1980,, hal. 20. 
1 iocrjcno Sockamo, Faktor-Faktor _yang /\le111pengand1i Penegakan Huknm, 

.Jakarta: Rajawali, 1983), h,1142. 

'Prodjodikoro, 0/i. cit., hal. 5 1 .  

3. Loe. cit. 

Singkatan dari /ococitalo, artinya pada tempat yang tel ah dikutip. Hal 
ini cligunakan apabila sumber pcrtarna (yang berupa buku drngan halarnan 
yang sama diulang, padahal ada sisipan dari surnbcr lain. Tciapi ada juga 
yang mcrnakainya khusus untuk artikel majalah, harian, aiau ensiklopedi. 

Contoh : 
'Arnilia Hi111C:l\Vali ct. al., J'isi Demokrasi .\linus Jakarta: Institute .for 

Policy Studies, 2006). hal.65. 

:.!R ... \I .  uryodiningrat, Asas-Asas Huku111 Perikatan (Bandung: Ta rsiro, 
1982), hal. 59. 

J Amalia Himawari. Loe. cit. 

1 Suryodiningrat, Loe. cit. 

Catatan: 
Penggunaan hurufmiring (italic), clapat cliganti dcngan garis bawah. 
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Conteh: 

Jimly Asshiddiqie. Penhal U11dang-U11da11g, Jakarta: Konstitusi Press, 
2006. 

Dapat ditulis: 

Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 
2006. 

I. PENULISAN DAFTAR PUSTAKA 

a. Pcnyusunan daftar pusiaka dilakukan rncnurut urutan abjad (alfabetis) narna 
pengarang Dalam hal ini penulisan nama pcngarang dibalik susunannya, 
yaiiu dimulai dcngan Narna keluarga diikuu tanda baca korna, 

b. Nama keluarga disini terrnasuk nama orang tua atau narna suarni. Bagi 
pengarang yang tidak mcmpunyai nama kcluarga, rnaka penulisan narna 
diawali dcngan menuliskan nama tcrakhir pengarang tersebut. 

c. Cara menyusun penulisan dcskripsi dafiar pusiaka, baik untuk model 
�ILA maupun Turabian sama, yaitu: 1) nama pengarang; 2) judul; 3) 
cetakan/edisi; 4) nama kota; 5) nama penerbit; dan 6) tahun 
terbit 

d. Jarak aruara baris adalah saiu spasi, scdangkan jarak antara satu surnber 

dcngan surnber yang lainnya clua spasi. Pcngetikan dirnulai pada margin 
kiri clan baris selanjutnya dikctik mcnjorok kc dalam 3-5 kctikan. 

c. Bila acla lebih dari satu pusiaka yang dikarang oleh scorang pengarang 
yang sarna, maka narna pengarang tersebut tidak perlu diulang. Pengulangan 
narna pcngarang dapat diganti dengan membubuhkan sebuah garis panjang, 
sepanjang 5-7 ketikan yang diakhiri dengan sebuah titik. Selanjumya data 
bibliograli ditulis scperu biasa. Namm, pcrlu diperhatikan bahwa urutan 
penulisan karya pengarang ierscbut d i lakukan secara kronologis menurut 
tahun clitcrbitkannya karya-karya terscbut. 

Berikut ini dibcrikan contoh cara penulisan cataian kaki dan bibliografi (daftar 
pustaka. Uruuk mempermudah pengertian dan mengetahui perbedaan antara cara 
penulisan catatan kaki clan bibliografi, pembcrian contoh disusun secara berurutan, 
yaitu urutan pertarna adalah caiatan kaki dan urutan kedua bibliografi. 
A. BUKU 

1. Satu Orang Pengarang 

Catatan Kaki: 
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'Soerjono, Soekaruo, Fakun-Faktor _vang .\lempen.�aruhi Penegaka» 
Hukum, Jakarta: Rajawali, 1983, hal +2. 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 
Soekaruo, oerjono. Faktor Faktor _van.� .\fempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta: Rajawali, 1983. 

2. Dua Orang Pengarang 

Catatan Kaki: 
:James AF. Stoner dan R. Edward Freeman. 1\la11aje111e11 Uakana: 

I mermedia. 199 f ,  hal. 5. 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 
A.F. Stoner, Jan1e� clan R. Edward Freeman. Manajemen. Jakarta 

I nierrnedia, 199 f. 

3. Tiga Orang Pengarang 

Catatan Kaki: 
3ArifBudijamo, Siswandi udijono, dan Agus Purwadiaruo., Ktjaha/an 

Seks dan Aspek .\ledikolegal Canggua11 Psikoseksual Jakarta: Kalman � leclia 
Pusaka, 1982), Hal. 14-15 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 
Budijamo, Arif: Siswandi Sudijono; dan Agus Purwadiamo. Ktjahatan 

Seks dan Aspek .\ledikolegal Cangguan Psikoseksual. Jakarta: Kalman 
Media Pusaka, 1982. 

4. Lebih Dari Tiga Pengarang 

Catatan Kaki: 

+Ami l ia  Himawati Et Al., l'isi Demokrasi Xlinus {jakarta: lnstitutefar 

Poliry tudies, 2006 . hal. 65. 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 
Hirnawati, Arnilia Et Al., J'isi Demokrasi ,l/i11us.Jakana: Institute for Policy 

Studies, 2006. 

5. Editor (Penyunting)/Penghimpun 

Catatan Kaki: 
' uliau Rachmat, Ed., Pengantar Hukum Petburuhan (Jakana: 

Djambatan. 1987 hal. 1-5. 



Bibliografi (Daftar Pustaka): 
Rachrnar, Suliau, Ed., l:,engantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djarnbatan, 

1987. 

6. Terjemahan/Saduran: 
Catatan Kaki: 

"J.C. \'an Der Vlies. Buku Pega11ga11 Perancany Peraturan Pen111da11g- 
1111da11ga11 [Handboek I I 'etgeui11g]. Ditcrjernahkan oleh Linus Doludjawa. 

Jakarta: DirektoratJenderal Peraturan Pcrundang-undangan Dcpartemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005. 
Bibliografi (Daftar Pustaka): 
Van Der \!lies, J.C. Buku Pega11ga11 Pera11cang Peraturan Per1111da11g-1111da11gan 

[Handboek 1 1 'etgeuing}. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa.Jakana: 
Direktorai Jenderal Pcraturan Perundang-undangan Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005. 

7. Bab/chapter dari buku yang merupakan kumpulan karangan: 
Catatan Kaki: 

7Hasballah Tabrany, istem Kesehatan Nasional: Sebuah Rancangan'; 
dalam Kumpulan Makalah dan Tanggapan Fraksi-Fraksi DPR Rf Mengenai 
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, (Forum 
Parlemen Indonesia dan Kependudukan Pembangunan, Jakarta: 
September 2004), hal. 65. 
Bibliografi (Daftar Pustaka): 
Tabrany, Hasballah. Sistem Kesehatan .Vasional: Sebuah Rancangan. dalam 

Kumpulan Maka/ah dan Tanggapan Fraksi-Fraksi DPR RI Mengenai 
Perubahan (,'ndang-/.:ndang J\'iJ111or 23 Tahun 1992 le11tang Kesehatan. 
Forum Parlemen Indonesia dan Kependudukan Pembangunan, 

Jakarta: September 2004. 
8. Bad·an korporasi: 

Catatan Kaki: 
8Komisi Hukum Nasional, Transisi di Batoal: Bqyang-Baya11g Negara. 

Uakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2002), hal. 47. 
Bibliografi (Daftar Pustaka): 
Komisi Hukum :\Tasional, Transisi di Batoan Bayang-Bqya11g Negara. Jakarta: 

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2002. 



B. ARTIKEL 

1. Majalah 

Catatan Kaki: 

'M Agung Riyadi, RUU Pornograji: Pro-Kontra Alas Nama Perempuati 
danAnak, Garra (25 September-I Oktober 2008): hal. 80-81. 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 

Riyadi, M Agung. RUU Pornograji: Pro-Kontra Alas Kama Perempuan 
don Anak, Gatra 25 September-I Okiober 2008. 

2. Harian 

Catatan Kaki: 

ro Frans H \Vinarta . .11asyarakat don Penegakan Hukum, Kompas 
(23 September 2008), hal. 6. 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 

\Vinarta, Frans H. Masyarakatdan Penegakan Hukum. Kompas, 23 September 
2008. 

C. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI 

Catatan Kaki: 

"Bagus Prascryo. "Tinjauan Yuridis Tcrhadap Kesepakatan Kerja 
Waktu Terteruu (Studi Kasus pada PT Asuransi Astra Buana Tbk. ,'' Skripsi 
Sarjana Universitas Pancasila),Jakana, 2002, hal. 65. (Tidak diterbitkan) 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 

Prasetyo, Bagus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kesepakatan Kerja \VakLU 
Tcrteruu (Studi Kasus pada PT Asuransi Astra Buana, Tbk.)", (Skripsi 
Sa,jana Universitas Pancasila),Jakana, 2002. 

D. MAKALAH 

Catatan Kaki: 

11Sri Hariningsih, "Sejarah Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 
di Indonesia", (1\lakalah disampaikan pada Diklai Jabatan Fungsional 
Perancang Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pertarna Departemcn 
Hukurn dan HAM Republik lndonesia),Jakana 24- Mei 2008, hal. 29. 
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Bibliografi (Daftar Pustaka): 

Hariningsih, Sri. " ejarah Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 
di Indonesia", (Makalah disampaikan pada DiklatJabatan Fungsional 
Perancang Peraruran Perundang-undangan Tingkat Pertama 
Departernen Hukum clan HAM Republik Indonesia), Jakarta 24 Mei 
2008. 

E. KAMUS 

Catatan Kaki: 

" Black, Henry Campbell. Black's Law Dictionary. St. Paul, Minn.: 
West Publishing, 1968. 
Bibliografi (Daftar Pustaka): 

Henry Campbell Black. Black's Law Dictionary. St. Paul, Minn.: West Publishing, 
1968. 

F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Catatan Kaki 

"Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
pasal. 33. 

"Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, VU I o.20, 
L No. 78 tahun 2003, TLN. No. 4301, ps. 36. 

"Kitab Undang Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan 
oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (jakarta: Pradnya Paramita, 
1976), ps. 1338. 
Bibliografi (Daftar Pustaka) 

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Indonesia. Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UV No.20, L 

No. 78 tahun 2003, TL . No. 4301. 
Ki.tab Undang Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboekj. Diterjemahkan oleh 

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Get. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 
1976. 

G. INTERNET: 

Catatan Kaki: 

"RUV KUHAP Mengatur Perluasan Penetapan Alar Bukti", 
http://www.tempointeraktifcom/news/433.htm, diunduh 21 September 2007. 
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I 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 

Adi Supriadi. "RUU Pcnyadapan Mcnuai Kriuk", <hnp://www. 
kabarincloncsia.com/343.hLm>, diunduh 18Juni 2008. 

CONTOH BIBLIOGRAFI (DAFTAR PUSTAKA) 
MODEL MODERN LANGUAGE ASSOCIATION HANDBOOK (MLA) 

DAN CHICAGO MANUAL OF STYLE (KATE L. TURABIAN) 

Abdocl Djamali, R. Pengantar Hukum Jndonesia,JakarLa: Raja Grafindo Persacla, 
2003. 

Asri, Benyamin. Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam. Bandung. Tarsiio, 
1988. 

Atarnimi, A. Hamid S. "Pcranan Kcputusan Presiden Republik Indonesia 

dalarn Pcnyclenggaraan Pemer-iruahaan Negara." Diseriasi Doktor 

Universitas I ndonesia,Jakarta, 1990. 

Hadi, Sudharto P. Aspek SosialAMDAL, Sejarah, Teon, don Metode. Gajah Mada 
University Press, 2002. 

Haryomataram, KG PH .  Pe11ganlar Hukum Humaniter, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2005. 

Sukardi. illegal Logging dalam Prespektif Politik Hukum. Pidana (Kasus Papua), 
Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005. 

CONTOH PEMBUATAN CATATAN KAKI 
DAN DAFTAR KHUSUS 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

UNDANG-UNDANG 

Catatan Kaki: 

'Indonesia. Undang-Undang tentang Kete11agakerjaan. U U No. 13 Tahun 2003 
LN No . 39 Tahun 2003, TL:\' :\'o . 4279. 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 

Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Peru11da11g-U11da11ga11, 
UU No. 10 Tahun 2004, LN No.53 Tahun 2004, TLN No. 4389, 
Pasal. 44. 
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PERATURAN PEMERINTAH 

Catatan Kaki: 

'Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Label Dan lklan Pangan, PP No. 69 
tahun 1999, LN Nomor 131  Tahun 1999, TLN Nomor 3867, Pasal 7. 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 

Indonesia. Peraiuran Pemerintah teruang Pembagian Urusan Pemerimaha n 
Amara Pcmeriruah, Pcmerintahan Daerah Provinsi clan Perncrintahan 
Daerah Kabuparerr/Koia, PP Nomor 38 Tahun 2007, (LN Nomor 82 
Tahun 2005, TLN 4737). 

KEPUTUSAN PRESIDEN 

Catatan Kaki: 

'Indonesia, Keputusan Presiden tentang Kebija/csanaan mengenai 
awah, Kepres No. 54 tahun 1980, Lernbaran Lepas 1980, ps. 5. 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 

1 ndonesia, Keputusan Presiden tentang Kebijaksanaan nzengenai Pencetakan Sauiah, 
Kepres No. 54 tahun 1980, Lembaran Lepas 1980. 

PERATURAN PRESIDEN 

Catatan Kaki: 

"Indonesia. Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan dan 
Pengclolaan Program Legislasi Nasional, Perpres Nomor 61 Tahun 2005. 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 

Indonesia. Peraturan Presiden tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan, Perprcs M Nomor I Tahun 2007. 

PERATURAN MENTER! 

Catatan Kaki: 

'Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Ke,ja Tim Pemlai 
Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Permen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor M. 0 1 .  PR. 0810, Tahun 2005. 
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Bibliografi (Daftar Pustaka): 
Indonesia. Departemen Hukum dan Hak Asasi Xlanusia, Peraturan .\1enteri Hukum 

dan Hak Asasi J1a1111sia tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim 
Penilai 1l11gka Kredit Perancang Peraturan Penmdang-Undanga11, Permen Hukum 
don Hak Asasi ,\far111sia .\"omor .'vf. 

KEPUTUSA MENTER! 

Catatan Kaki: 
"Dcpartemcn Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keputusan Menteri Tenaga 

h.f!,ja dan Transmigrasi tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar .1\'egen·, 
Kcpmcn Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-104A/'.\lE:\/2002. 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 
Dcpartcrnen Kopcrasi dan Pembinaan Pengusaha Kccil. Keputusan Mmteri 

Ko/,erasi dan Pembinaan Pmgusaha Kecil tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penggabungan dan Peleburan Koperasi. Kepmen Koperasi dan Pembinaan 
Pcngusaha Kecil Nomor: 36/KEP/'.\l/11/1998. 

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 

Catatan Kaki: 
'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kcpala Badan 

Kepegawaian i\cgara, Surat Keputusa11 Bersama Menten HuA11m dan Hak .lsasi 
Manusia don Kepala Badon hepegawaian Xegara tentang Petunjuk Petoksanaan fabatan 

Fungsional Perancang Peraturan Peru11dang-undanga11 dan Angka Kredunya. SKB 

Merueri Hukurn dan Hak Asasi �Lanusia dan Kcpala Badan Kepcga,vaian 
:'\egara Nomor :\1.390-KP.04.12 Tahun 2002. 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 
Xlentcri Agarna, l\lenLcri Tenaga Kerja clan Transrnigrasi , clan Merueri 

Pcndayagunaan Aparatur :\'cgara, Surat Kcpuiusan Bersama Mcnieri 
Agan,a, Merueri Tenaga Kerja dan Transn,igrasi. dan Menreri 
Pendayagunaan Aparatur Negara iemang Hari-Hari Libur Nasional 
clan Cuti Bersama Ta bun 2008. KB I\ Ierueri Agama, '.\ Ierueri Tenaga 
Kcrja dan .. Iransrnigrasi, dan Mcrueri Pendayagunaan Aparaiur Negara 
Nomor: SKB/03/ i\ I .  PA:\/5/2007. 
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SURATEDARA 

Catatan Kaki: 

8Badan Pengawas Pasar Modal, Surat Edaran Kctua Badan Pengawas 
Pasar Modal tenLang Penyarnpaian Laporan Kcuangan Tahunan, 
SE No. SE-05/PM/1992, butir 2. 

Bibliografi (Daftar Pustaka): 

Badan Pengawas Pasar Xlodal.Surat Edaran Ketua Badan Pcngawas Pasar 
Modal tentang Pcnyampaian Laporan Keuangan Tahunan 
SE No. SE-05/PM/1992. 

PERATURAN DAERAH 

Catatan Kaki: 
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BABI 

Kerangka Undang-Undang 

� 

A. JUDUL 

I .  Judul Undang-Undang memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun 
pengundangan atau penetapan, dan narna Undang-Undang. 

2. l ama Undang-Undang dibuat sccara singkat, menggunakan satu kara atau 
lebih dari satu kata (frasa) yang maknanya mencerminkan isi Undang-Undang 
yang bersangkutan. 
Undang-Undang yang mcnggunakan satu kaia. 

Conteh 1: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 23 TAHUN 2007 

TENTANG 
PERKERETAAPIAN 

Conteh 2: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 30 TAHUN 2007 

TENTANG 
EN ERG\ 
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Undang-Undang yang menggunakan lebih dari satu kata (frasa). 
Contoh: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 2008 

TENTANG 
PARTAI POLITIK J 

3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tcngah 
marjin tanpa diakhiri tanda baca clan tidak boleh ditambah dengan singkatan 
atau akronirn, 

Contoh yang kurang tepat karena dengan penambahan singkatan: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR . . .  TAHUN . . .  

TENTANG 
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

(PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD) 

Sebaiknya: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR . . .  TAHUN . . .  

TENTANG 

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH 

Contoh yang kurang tepat karena menggunakan akronim: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR . . .  TAHUN . . .  

TENTANG 
PROLEGNAS 

Sebaiknya: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR . . .  TA HUN . . .  

TENTANG 
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL 
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4. Jika ada delegasian dari UD 1945, makajudul Undang-Undang dclegasian 
sebaiknya ditulis sesuai dengan delegasian dari UUD 1945 iersebut. Materi 
muatan ndang- ndang delcgasian harus disesuaikan dengan apa yang 
didelegasikan dari U D 1945. 

Contoh yang kurang tepat: 
Pasal 238 tentang Hal Keuangan UUD 1945, berbunyi: 
"Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang", tetapi 
Undang-Undang delegasian berjudul Undang-Undang tentang Mata Uang. 

Contoh yang tepat 
Pasal 16 Bab Ill tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara UUD 1945, 
berbunyi: 
"Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan 
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam 
Undang-Undang. 
Undang-Undang delegasian adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 
tentang Dewan Pertimbangan Presiden. 

5. Pada judul Undang Undang perubahan ditambahkan frasa PERUBAHAN 
ATAS di depan nama Undang-Undang yang diubah. 

Contoh 1 :  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2004 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 

TENTANG YAYASAN 

Contoh 2: 
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39 TAHUN 2007 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 
TENTANG CUKAI 
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6. Jika Undang-Undang Lelah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata 
PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan keterangan yang menunjukkan 
berapa kali perubahan tcrsebut Lelah dilakukan, tanpa merinci perubahan 
sebelumnya dan nomor Undang-Undang yang dicamumkan adalah nornor 
Undang-Undang yang penarna. 
Conteh 1: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9 TAHUN 2005 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 36 TAHUN 2004 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 

Conteh 2: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 6 TAHUN 1983 

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 

= 

7. Jika ada suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 
Lelah ditctapkan menjadi Undang-Undang kemudian dilakukan perubahan 
Lcrhadap Perpu iersebui, maka judul dari pcrubahan Perpu tersebut harus 
dicaruurnkan secara lengkap. 

Conteh: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG ... SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN 
MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH 
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PENGGANTI UNDANG-UNDANG 
NOMOR ... TAHUN ... MENJADI UNDANG-UNDANG 

8. Jikaada beberapa Perpu telah diictapkan menjadi Undang-Undangdalamsatu 
Undang-Undang kemudian dilakukan perubahan ierhadap salah satu 
Perpu tcrsebut, 1nakajudul dari perubahan Perpu tersebut harus dicarnumkan 

sccara lengkap. 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1960 

TENTANG PANITIA URUSAN P\UTANG NEGARA 
SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN 

MENJADIUNDANG-UNDANG 
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 

TENTANG PENETAPAN SEMUA 
UNDANG-UNDANG DARURAT DA 
SEMUA PERATURAN PEMER\NTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA 
SEBELUM TAHUN 1961 

MENJADI UNDANG-UNDANG 

9. Jika Undang-Undang yang diubah mempunyai nama singkat, Undang- 
Undang perubahan dapat mcnggunakan nama singkat ndang-Undang 
yang diubah. 
Misalnyajudul Undang-Undang yang akan diubah berbunyi sebagai berikut: 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Periambahan 

Nilai Ba rang dan Jasa dan Pajak Penjualan aias Ba rang Mewah. Kemudian 
dalam Keteniuan Penutup dibcri nama singkat Pajak Pcnambahan Nilai 
1984, maka dalarn judul Undang-Unclang perubahan dapat ditulis scbagai 
berikut: 

Contoh: 
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONES\A 

NO MOR . . .  TAHUN . . .  
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 
PAJAK PERTAMBAHAN NILA\ 1984 
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Penggunaan nama singkat yang terdapat dalam ketentuan penutup suatu 
Undang-Undang sebagai judul dalam Undang-Undang Perubahan, hanya 
ditemukan dalam contoh di alas dan tidak lazim digunakan. 

10. Padajudul Undang-Undangpencabutan ditambahkan kata PE CA BUT AN 
di depan nama Cndang Undang yang dicabut. 

= 
Contoh 1: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 10 TAHUN 1985 

TENTANG 
PENCABUTAN UN DANG-UN DANG NOMOR 4 TAHUN 1970 

TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG 

Contoh 2: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 26 TAHUN 1999 

TENTANG 
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 PNPS TAHUN 1963 

TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI 

1 1 .  Pada juclul Perpu yang diterapkan mcnjadi ndang-Undang, ditambahkan 
kara PE ETAPAN di dcpan nama Undang Undang yang ditetapkan clan 
diakhiri dengan Irasa MENJADI UNDANG-UNDANG. 

Contoh 1: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 10 TAHUN 2005 

TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG 
NOMOR 2 TAHUN 2005 

TENTANG 
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN 

KEHIDUPAN MASYARAKAT i eROV'"S, _,,GGROS AC'" DAR"SSACAM DA, 
KEPULAUAN NIAS PROVINS! SUMATERA UTARA 

MENJADI UNDANG-UNDANG 

�������- =��� 
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Contoh 2: 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NO MOR 48 TAHUN 2007 
TENTANG 

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 2 TAHUN 2007 
TENTANG 

PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM 
DALAM RANGKA PELAKSANAAN 

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN 
MASYARAKAT DI PROVINS! NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN 

KEPULAUAN NIAS PROVINS! SUMATERA UTARA 
MENJADI UNDANG-UNDANG 

12. Pada judul Undang-Undang pengesahan perjanjran atau persetujuan 
internasional, diiambahkan kata PENG ESA HAN di depan nama perjanjian 
atau pcrsciujuan intcrnasional yang akan disahkan. 

13. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional Bahasa Indonesia 
digunakan sebagai teks resmi, maka narna perja1�ian atau persetujuan 
internasional ditulis dalam Bahasa Indonesia yang diikuti oleh teks re mi 
bahasa asing yang ditulis dengan huruf cctak miring dan diletakkan di antara 
randa baca kurung. 

Contoh 1: 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 2007 
TENTANG 

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA 

TENTANG KEGIATAN KERJASAMA 
DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
OF IN DONES/A AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 

OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES 
IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY) 
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Contoh 2: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 47 TAHUN 2007 

TENTANG 

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA 
DAN AUSTRALIA 

TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN 

�GREEMENTBETWEEN 
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA 

ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION) 

14. Jika dalam perjanjian atau perseiujuan imcrnasional, Bahasa Indonesia tidak 
digunakan scbagai ieks resmi, maka nama perjanjian atau persetujuan ditulis 
dalam Bahasa I nggrisdengan huruf cetak mi ri ngdan diikutioleh terjemahannya 
dalam Bahasa Indonesia yang diletakkan di aruara tanda baca kurung. 

Contoh 1: 

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) 

Contoh 2: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 2006 

TENTANG 
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION 

AGAINST CORRUPTION, 2003 
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003) 

====:!! 

Contoh 3: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 2008 

TENTANG 



PENGESAHAN /LO CONVENTION NO. 185 

CONCERNING REVISING THE SEAFARERS' 

IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 

(KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN 
DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958) 

L 

B. PEMBUKAAN 

Pcmbukaan terdiri atas: 
I .  Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa''; 

2. Jabatan Pembentuk Undang-Undang; 

3. Konsiderans; 

4. Oasar Hukum; 

5. Oiktum. 

Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" 

I .  Pada pembukaan suatu Undang-Undang, di aruara judul Undang- ndang 
dan narna jabatan pernbeniuk Undang-Undang (dalam hal ini Presiden 
Rcpublik Indonesia) dicantumkan frasa DENGAN RAHMAT TUHAN 
YANG �lAHA ESA yang dirulis scluruhnya dcngan huruf kapital, dikctik 
denganjarak 2 spasi di antaranya dan diletakkan di tengah marjin. 

Conteh: 

L 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 21 TAHUN 2008 

TENTANG 
PERBANKAN SYARIAH 

DEN GAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

2. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, maka irah-irah "Dengan 
Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" iersebut diperlukan dalam setiap Undang 
Undang. Hal ini sesuai dengan sila pertarna dari Pancasila yakni "Kctuhanan 
Yang Maha Esa", 

Jabatan Pembentuk Undang-Undang 

I .  Setiap peraturan perundang-undangan wajib dicantumkan pcjabat yang 
membentuk pcraiuran perundang-undangan. Untuk Undang-Undang, 
pcjabat yang dicantumkan adalah Presiden Rcpublik Indonesia. 
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2. Jabatan PRESIDE r REPUBL!K INDONESIA ditulis seluruhnya dengan 
hurufkapital, diletakkan di tengah marjin dan diakhiri tanda baca korna. 

3. Jabatan PRESIDEN REP BLIK I DONESIA dileiakkan setelah 
frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, sebelum 
konsiderans menimbang. 

Contoh: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 40 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERSEROAN TERBATAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa . . .  ;  

4. Undang-Undang tidak mencarnumkan Dewan Perwakilan Rakyat Rcpublik 
Indonesia (DPR RI) sebagai pejabat yangjuga mernbentuk Undang-Undang. 

Konsiderans 

I .  Konsiderans mcmuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang 
menjadi latar belakang dan alasan pembentukan Undang-Undang. 

2. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, 
dan yuridis yang menjadi latar belakang pembernukan Undang-Undang. 

Filosofis: Undang-Undang yang dibuai haruslah berlandaskan pada cita 
keadilan dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian 
ekosistem, dan peningkatan supremasi hukum. Undang-Undang sebagai 
cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan 
filosofis yang hendak diwujudkan. 

Sosiologis: ndang-Undang yang dibuat muncul dari harapan, aspirasi, 
dan sesuai dengan konteks kebutuhan sosial rnasyarakat. Unsur sosiologis 
mernuat pertimbangan yang bcrsifat empiris sehingga gagasan norrnatif dari 
suatu Undang-Undang benar-benar didasarkan pada kenyataan yang hidup 
dalam kcsadaran hukum masyarakat. 

Yuridis: Undang-Undang yang dibuat menjunjung tinggi supremasi dan 
kepasiian hukum serta tidak bcncntangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan ndang-Undang 
lainnya. 
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3. Konsidcrans diawali dengan kata Menimbang, yang ditulis dengan huruf 
kapiral M pada awal kata, seclangkan yang lainnya huruf kccil, kcrnuclian 
diantara kara Mcnirnbang clan pokok-pokok pikiran ditulis tanda tirik dua (:). 

4. Konsidcrans Menirnbang dileiakkan dianta ra Jabatan PRESIDEN 
REPUBLIK lNDONESlA clan dasar hukum. 

5. Jika konsiclerans rnemuai lebih dari saiu pokok pikiran, iiap iiap pokok 
pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalirnat yang merupakan kesaiuan 
pengeruan. 

6. Tiap-tiap pokok pikiran cliawali dengan huruf abjad, diiulis dengan huruf 
kecil (a, b, c dan seterusnya), clan dirumuskan clalarn satu kalirnat yang diawali 
dengan kata "bahwa" clan diakhiri clengan tanda baca utik korna (;). 

7. Konsiclerans ditutup clengan kalirnat yang menyirnpulkan bahwa berdasarkan 
pcnimbangan-pcnirnbangan yang telah clisebutkan sebelumnya, rnemang 
cliperlukan pernbemukan Undang-Unclangclimaksucl. Sehingga butirterakhir 
dari konsiclcrans berbunyi: 
"bahwa berdasarkan perrimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf. . .  ,  
huruf . . .  ,  huruf . . .  ,  clan huruf . . .  perlu mcmbemuk Undang-Undang tentang 

" 

Catatan: Bunyi 
pernbemukan 
pencabutan. 

butir ierakhir konsidcrans tersebui juga 
Undang-Undang perubahan clan 

digunakan umuk 
Undang- nclang 

Conteh 1: 
Konsiderans dalam Undang-Undang Nornor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menirnbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional 
Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil 
dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, 
dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada 
nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan 
yang sesuai dengan prinsip syariah; (unsur filosofis) 

b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa 
perbankan syariah semakin meningkat; (unsur sosiologis) 

c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan 
dibandingkan dengan perbankan konvensional; (unsur 
sosiologis) 



d. bahwa pengaluran mengenai perbankan syariah di dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 lenlang Perbankan 
sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu 
dialur secara khusus dalam suatu Undang-Undang 
lersendiri; (unsur yuridis) 

e. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
membenluk Undano-Undana tentano Perbankan Svariah: 

Conteh 2: 

Konsiderans dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 lenlang 
Perseroan Terbatas 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan 
berdasar alas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjulan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesaluan ekonomi 
nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian 
yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat; (unsur filosofis) 

b. bahwa dalam rangka lebih meningkalkan pembangunan 
perekonom ian nasional da n sekal igus memberikan la ndasan 
yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi 
perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa 
mendatang, perlu didukung oleh suatu Undang-Undang 
yang mengalur lentang perseroan terbatas yang dapat 
menjamin lerselenggaranya iklim dunia usaha yang 
kondusif; (unsur sosiologis) 

c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar 
pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan 
landasan hukum unluk lebih memacu pembangunan 
nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar 
alas asas kekeluargaan; (unsur yuridis) 

d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 lentang 
Perseroan Terbatas dipandang sudah lidak sesuai lagi 
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( 

dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat 
sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang 
baru; (unsur yuridis) 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; 

====a!] 

8. Dalam Undang-Undang PENETAPAN, Konsiderans diuuup dengan 
kesimpulan bahwa berdasarkan penimbangan-pertimbangan yang Lelah 
disebuikan sebclurnnya, mernang perlu rnenerapkan Pcraiuran Pemerirnah 
Penggami Undang-Undang menjadi Undang-Undang dimaksud. Sehingga 
buiir ierakhir dari konsiderans berbunyi: 
"bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf . . .  ,  
huruf . . .  

1  

huruf . . .  ,  dan huruf . . .  perlu menetapkan Peraturan Pemeriruah 
Pengganti Undang-Undang mcnjadi Undang-Undang tentang . . .  ;" 

Contoh: 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi 
Undang-Undang. 

PRESIDEN REPUBLIK IND ONES I A ,  

Menimbang: a. bahwa ; 

b. bahwa ; 

c. bahwa ; 

d. bahwa ; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan 
Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan 
Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi 
Undang-Undang; 



9. Dalam Unclang-Unclang PENCE AHAN, Konsiderans diuuup clengan 
kesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah 
discbutkan scbelumnya, memang perlu mengesahkan Perjanjian I nternasional 
climaksud. ehingga butir terakhir dari konsiderans bcrbunyi: 

"bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf . . .  ,  
h u r u f .  . .  ,  huruf . . .  ,  clan huruf . . .  perlu mengesahkan . . .  dengan Undang 
Undang;" 

Contoh: 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengesahan /LO Convention 
No. 185 Concerning Revising The Seafarers' Identity Documents Convention, 
1958 (Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen 
ldentitas Pelaut, 1958). 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa ; 
b. bahwa ; 
c. bahwa ; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengesahkan 
/LO Convention No. 185 Concerning Revising The 
Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi 
ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen 
ldentitas Pelaut) dengan Undang-Undang; 

10. Dalam menyusun konsiderans, harus disusun dalam bemuk alinea dan harus 
dibuat secara run tut dan mcngalir, 

1 1 .  Dalam praktik penyusunan rancangan suatu Undang-Undang belum 
ada kesepakatan atau keharusan adanya pcngurutan yang konsisien bahwa 
unsur filosofis didahulukan daripada unsur sosiologis clan yuridis. Jadi urutan 
penernpatan pertimbangan unsur filosofis, kemuclian sosiologis, dan yuridis di 
atas bukan mcrupakan patokan baku dan belum sepcnuhnya dilakukan 
sccara konsistcn oleh pcrancang. Namun demikian akan lebih baik jika 
n1asing-n1asing perancang rnulai mempraktikannya secara konsisten sehingga 
alur pikiran dalarn konsiclcrans ini lcbih mengalir dan mudah dipahami. 

Dasarhukum 

I .  Dasar hukum mernuat dasar kewenangan pembemukan Undang-Undang 
dan peraturan pcrundang undangan yang rnemeriruahkan pernberuukan 
Undang-Undang tersebut. 

2. Dasar hukum mcnempatkan UUD 1945 dan Undang-Undang lain yang 
menjadi dasar dibentuknya suatu Undang-Undang. 
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3. Dasar hukurn suatu Undang-Undang 
dibentuknya Unclang-Undang ierscbui. 

rnerupakan 
baik yang 

landasan 
bersifai 

yuridis 
formal 

I 

konsrirusional n1aupun material konsritusional. 

L Yang dimaksud dcngan landasan formal konsriiusional adalah pernberian 
legitirnasi prosedural kepada pcmberuukan suatu peraturan perundang 
undangan. Dasar hukurn formal yang rnerupakan kewenangan pernbentukan 
Undang-Undang: 

a. apabila RUU berasal clari usul Prcsidcn, mencanturnkan Pasal 5 ayat I) 

clan Pasal 20 U U D  1945. 

b. apabila RU U bcrasal dari usu I Dl'R RI baik sccara kelembagaan maupun 
anggoia DPR, mcncantumkan l'asal 20 clan Pasal 21 UUD 19 �5. 

c. apabila RUU bcrasal dari usu I OPR RI  sccara kclcmbagaan, 
mcncantumkan Pasal 20 UUD 1945 . 

.>. Dasar hukurn mencaruumkan pula pasal-pasal dalam UUD 1945 yang 
secara regas memer-inta hkan pernbcruukan suatu ndang-Undang. 

Contoh: 
Dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi mencantumkan Pasal 24C UUD 1945. 
Dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah 
Agung mencantumkan Pasal 24A UUD 1945. 
Dasarhu kum U ndang-U ndang Nomor 10 Tahun 2004 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan mencantumkan Pasal 22A UUD 1945. 

Keriga pasal UUD 1945 icrscbut dengan icgas mcndclcgasikan pembcntukan 
Undang-Undang tentang keuga rnateri Undang-Undang icrscbut. 

6. Yang dimaksud dengan landasan material konsutusional adalah pembcrian 
sinyal bahwa pcraturan pcrundang-undangan ierscbut mcrupakan penjabaran 
(pelaksanaan) dari pasal-pasal dalarn UUD 1945. Landasan material 
konstirusional ditandai dengan dicantun1kannya pasal-pasal dalarn 
UUD 19 t5 scsuai dengan substansi yang ierkait atau rnaicri yang akan diatur 
lebih lanjut dengan Unclang-Undang tersebut. 

Contoh: l 
Dalam pembentukan Undang-Undang dibidang ekonomi mencantumkan 
Pasal 33 UUD 1945 dalam Dasar Hukum, misalnya Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. 

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran 

I Terbatas: = 
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Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dalam pembentukan Undang-Undang tentang lembaga yang 
menjalankan kekuasaan kehakiman mencantumkan Pasal 24 UUD 
1945 dalam Dasar Hukum, misalnya Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah 
Agung: 

Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 248, dan 
Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . . . .  ;  

7. Di samping landasan formal dan material konstiiusional, dalarn dasar hukurn 
ditambahkan surnber hukum atau landasan yuridis yang mcrupakan keteruuan 
dalam Undang-Undang yang sccara tegas memcrintahkan dibcruuknya suatu 
Undang-Undang. 

Contoh: 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan alas Undang 
Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang memerintahkan pembentukan Undang-Undang tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi. 

8. Peraturan pcrundang-undangan yangcligunakan scbagai dasar hukurn hanya 
Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 

Jadi uruuk dasar hukum suatu Undang-Undang, hanyalah UUD 19<f5 dan 
Undang-Undang. 

9. Jika jumlah pcraturan pcrundang-undangan yang dijadikan dasar hukum 
lebih dari saiu, urutan pencamuman perlu mernpcrhatikan tata uruian 

peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara 
kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penctapannya. 

10. Undang-Undang yang akan dicabut dengan Undang-Undang yang akan 
dibentuk atau Undang-Unclang yang sudah diundangkanteiapi belurn 
resmi berlaku tidak boleh dijadikan dasar hukum. 

1 1 .  Penulisan dasar hukun, rncrnuat lcbih dari satu Peraturan Perundang 
undangan, tiap dasar hukurn diawali dengan angka Arab I ,  2, 3, dan 
sererusnya, dan d iakhiri clengan tanda baca tiuk koma (;). 
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I Contoh: I ... ,, n qat: 1. 

2. 

3. 

Pasa' 5 ayat I' ), Pasal Zu dan Pasal SS Undanq- Uodaog """' I Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

12. Dasar hukum yang diambil dari satu atau lebih pasal dalam U U D  1945 
ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang berkaitan. Frasa 
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" ditulis 
sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf i'u" ditulis dengan huruf 
kapiial "U". 

�: Mengingat: 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3527); 

======= 

Mengingat: 1. 

2. 

L- 

13. Dasar hukum yang bukan UUD 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, teiapi 
cukup mcncamumkan judul Undang-Undang. Penulisan Undang-Undang, 
kedua huruf "u" ditulis dengan huruf kapital "U" dan dilcngkapi dengan 
pencantuman Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia dan Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia yang cliletakkan di antara tancla baca 
kurung. 

II Contoh: 

14. Dasar hukurn yang bcrasal dari peraturan perundang-undangan 
zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonia! 
Belanda sarnpai dengan tanggal 27 Descmber 1949, diiulis Iebih dulu 
terjemahannya dalam Bahasa [ ndonesia dan kemudian judul asli Bahasa 
Belanda clan dilengkapi dengan iahun dan nomor Staaisblad yang diceiak 
miring di antara tanda baca kurung. 

\lcontoh �====== 
Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23 ); 

2. 
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15. Pcnulisan tcrhadap Cndang-Cndang scbagai dasar hukum yang merupakan 
Undang-Undang pcrubahan yang baru satu kali diubah cukup dcngan 
mencamumkan Undang-Undang yang lama _yang diubah dan Undang 
Undang Perubahannya bescna Lernbaran Negara Republik Indonesia dan 
Tarnbahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia yang diletakkan di antara 

randa baca kurung. 

Contoh: 

Mengingat : 1 .  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun II 
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3790); 

16. Penulisan umuk ndang-Undang pcrubahan yang telah cliubah bcberapa 
kali maka cukup dengan mencanturnkan Undang-Undang yang lama 
.rang diubah dan Undang-Undang pcrubahan yang terakhir kali bcserta 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia dan Tambahan Lembaran egara 
Rcpublik Indonesia yang clilctakkan di aruara Landa baca kurung. 
Contoh: 

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 

�==" 

a. kata i\lEl\l UTUSKAN; 

b. kata i\ lenctapkan; 

c. nama Undang-Undang. 

Diktum Memutuskan dan Menetapkan 

I .  Dikturn terdiri atas : 



L 

2. Pada Undang-Unclang, scbclum kata MEi\lUTUSKAN clicarnumkan frasa 
"Dengan Perseiujuan Bersama DEWAN PER\\'AKJLAN RAKYAT 
REPLJBLIK I:S:DO:S:ESIA dan PRESIDEN REPUBLIK I:S:DONESIA' 
dan dilctakkan di tcngah margin. 

=== 

Conteh: 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: II 

=== === �===== �=== =====11 
3. Kata \JE\IUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapiial tanpa spasi 

di antara suku kata dan diakhiri dengan ianda baca titik dua (: , serta diletakkan 
di tengah margin. 

4. Kata Menetapkan clicantumkan scsudah kata M EMUTUSKAN yang 
disejajarkan ke bawah dengan kaia \1cnimbang clan \'lengingat. Huruf awal 
kata \ lcnetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda 
baca titik dua (:). 

5. :S:ama yang tercaruurn clalamjuclul Undang-Undang dicantumkan lagi sctelah 
kata vlenerapkan dan didahului dcngan pencantuman Undang-Undangtanpa 
frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan 
diakhiri dcngan tanda baca iit ik (.). 

I Conteh 1: ����������������� 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH. 
Conteh 2: (Undang-Undang Perubahan) 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG 
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. 

ii- 

Contoh 3: (Undang-Undang Penetapan) 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN 
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN 
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN 

==== 
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KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINS! NANGGROE ACEH 
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINS! 
SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG. 

�--- 

-- - 

Contoh 4: (Undang-Undang Pengesahan) 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KYOTO 

PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK 
CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PROTOKOL KYOTO 
ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN 
BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM). 

- 

Contoh 5: (Undang-Undang Pencabutan) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG UNDANG TENTANG PENCABUTAN UNDANG 
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM. 

C. BATANG TUBUH 

I .  Batang tubuh merupakan inti dalam suatu Undang-Undang, yang di dalam 
mernuat semua seluruh keteruuan matcri yang dirumuskan dalam bemuk 
pasal-pasal. 

2. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh suatu Undang-Undang 
dikelompokkan ke dalam: 

a. Kerentuan Umum; 
b. Materi Pokok yang Diaiur; 
c. Ketemuan Pidana (jika diperlukan); 
d. Keteruuan Peralihan (jika diperlukan); 
e. Kerentuan Penutup, 

3. Dalam pengelompokkan substansi suatu Undang-Undang sedapat mungkin 
dihindari adanya BAB KETENTUAN LAIN-LAIN atau sejenisnya. Umuk 
itu maka rnateri yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam bab 
yang ada, atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang 
sesuai dengan materi yang diatur. 

4. Pengaturan berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas 
pelanggaran suatu norrna, dirurnuskan menjadi satu bagian atau berada di 
bawah pasal atau pasal-pasal yang mengatur norrna sanksi administratif atau 
sanksi keperdataan tersebut. 
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5. Jika pcngaturan yang memberikan sanksi administratif atau keperdaiaan 
tcrdapai Jcbih dari satu pasal. maka sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian atau pasal tersebut. Conteh: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 61 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: 

Pasal62 

menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perUndang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum. d. 

c. 

a. b. 

I Set,ap orang yang melanggar ketentuan sebaga,mana dimaksud dalam 
�

Pasal 61, dikenai sanksi admlnlstratif Pasal63 Sanks, acrninistratif sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; 
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. 

6. Hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, 
sanksi perdata, dan sanksi adrninistratif dalam satu bah. 

7. Bentuk sanksi administratif aruara lain : 

a. pencabutan izin; 
b. pen1bubaran; 
c. penga\vasan; 
d. pc1nbcrhentian semcntara; 
e. denda ad1ninistratif; dan/atau 

f. daya pa ksa pol isional. 
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8. Beruuk sanksi keperdataan, antara lain ganti kerugian. 

9. Pengelompokan materi dalam suatu Undang-Undang dapat disusun secara 
sisternatis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Sedangkan apabila Undang- 

ndang tersebut memiliki materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan 
mempunyai banyak pasal, pasal atau pasal-pasal tersebui dapat dikelompokkan 
menjadi buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf, yang 
dilakukan aras dasar kesarnaan rnateri. 

10. Urutan pcngelompokan adalah sebagai berikut: 

a. bab dengan pasal atau pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf; 
b. bab dengan bagian dan pasal atau pasal-pasal tanpa paragraf; atau 
c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau pasal-pasal. 

1 1 .  Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat clan judul yang seluruhnya 
ditulis dengan huruf kapiial. 

Contoh: 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

BUKU KEDUA 
KEJAHATAN 

I 

12 . Bab dibcri nomor urut dengan angka Rornawi dan judul bab yang seluruhnya 
ditulis dengan huruf kapital. 
Contoh: 

BAB!  
KETENTUAN UMUM 

13 . Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf 
dan diberi judul. 

14. Hurufawal kata bagian, urutan bilangan, dan sciiap kata padajudul bagian 
ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak 
ierletak pada awal frasa. 

Contoh: 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 
Bagian Kesatu 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 

15. Paragraf diberi nomor urui dcngan angka Arab clan diberi judul. Huruf awal 
dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dcngan huruf 
kapital, kecuali huruf awal kata panikel yang tidak terletak pada awal frasa. 
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Conteh: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Paragraf 2 Tugas dan Wewenang 
====�====================1] 

l 

f 

16. Pasal merupakan satuan aturan dalarn Undang-Undang yang 111en1ua1 suatu 
norrna dan dirumuskan dalarn satu kalimat yang disusun secara singkat.jelas, 
dan lugas, tanpa anak kalimat. 

17. Matcri rnuaran Undang-Undang sebaiknya dirurnuskan dalarn banyak pasal 
yang singkat dan jelas daripada hanya dalam bcberapa pasal terapi tiap 
pasal memuai ban yak ayat, kccuali jika materi pengaruran yang menjadi isi 
pasal itu merupakan saiu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 

18. Pasal dibcri nornor urut dengan angka Arab. Huruf awal kata pasal yang 
digunakan scbagai acuan ditulis dengan hurufkapital. 

�toh ==i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah II Pasal 46 Khusus untuk daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, ketentuan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat 
II !1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 32 merupakan [Lkewenangan pemerintah daerah provin�s=i·== 

19. Pasal dapat dirinci ke dalarn bcbcrapa ayat. Setiap ayat diberi nornor urui 
dengan angka Arab di aruara tanda baca kurung tanpa diakhiri ianda baca 
tiiik. 

==; Conteh: Pasal ... 
(1) . 

(2) . 

e-Gl . 
20. Saiu ayat hcndaknya hanya memuat satu norma yang dirurnuskan dalam satu 

kalirnai utuh, 

21. l-luruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan dirulis dengan huruf kecil. 

Conteh: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Elektronik Transaksi \ 



Pasal 17 

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup 
publik ataupun privat. 

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau 
pertukaran lnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama 
transaksi berlangsung. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

22. Jika suatu pasal atau ayat rnemuat rincian unsur. maka di sarnping dirumuskan 

dalarn bcruuk kalirnai dcngan rincian, dapat pula dipertimbangkan 
penggunaan rurnusan dalam bernuk tabulasi. 
Conteh: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 

Pasal 28 

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana 
perkeretaapian tidak memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenai sanksi administratif berupa 
teguran tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin operasi. 

lsi pasal tersebut dapat akan lebih mudah dipahami jika dirumuskan dalam 
bentuk tabulasi, seperti contoh di bawah ini: 

Pasal28 

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana 
perkeretaapian tidak memenuhi standar kelaikan operasi saran a perkeretaapian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenai sanksi administratif berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. pembekuan izin; dan 
c. pencabutan izin operasi. 

23. Dalam rncrnbuat rurnusan suatu pasal atau ayat dcngan bentuk tabulasi 
hendaknya diperhaiikan hal-hal sebagai berikui: 

a. setiap rincian harus dapar dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan 
frasa pernbuka; 

b. setiap rincian diawali dengan huruf 'abjad) kccil dan diberi tanda baca 
uuk koma (;); 

c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan hurufkecil; 



r 

d. jika suatu rincian dibagi lagi kc dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur 
tersebut dituliskan masuk kc dalam; 

e. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi 
ianda baca iirik dua (:); 

f. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) diiulis dengan abjad 
kccil yang diikuti dcngan Landa baca t it.ik (.); 

g. angka Arab cliikuti clcngan ianda baca tirik (.); 
h. abjad kecil clengan ianda baca kurung tlllup [()]; 
1. angka Arab clcngan Lancia baca kurung tutup [()]; 
J pembagian rincian henclaknya tidak mclebihi ernpat iingkat; clan 
k. jika rincian melebihi cmpat ringkat, pcrlu diperiirnbangkan pemecahan 

pasal yang bersangkutan ke clalam pasal atau ayat lain. 

24. Jika unsur atau rincian dalam rabulasi climaksudkan sebagai nncian 
kumulatif, ditarnbahkan kata "dan", serta diletakkan di belakang rincian 

kedua dari rincian terakhir. 

25. Jika rincian dalarn rabulasi din,aksudkan sebagai rincian ahernatif 
clitambahkan kata "atau", serta clilctakkan di belakang rincian keclua clari 
rincian terakhir. 

26. Jika rincian dalarn tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulaiif dan 
alternatif, ditambahkan kata "dan/atau'' yang diletakkan di belakang rincian 
kedua dari rincian terakhir. 

27. Kata dan, aiau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir scuap unsur atau 

rincian. 

Contoh: 

a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya. 
Contoh: 

Pasal 9 
(1) 

(2) 

a. 

b. . . .  ;  (dan, atau, dan/atau) 
c. 

b. Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan 
angka Arab 1, 2, dan seterusnya. 
Contoh: 

Pasal 12 
(1) 
(2) 

a. 

b. . . .  ;  (dan, atau, dan/atau) 
c. 
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1. 
2. . .  .  ;  (dan, atau, dan/atau) 
3. 

c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, 
rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya. 
Conteh: 

Pasal 20 
(1) 
(2) 
(3) 

a. 

b. . . . ;  (dan, atau, dan/atau) 
c. 

1. 
2. . .  .  ;  (dan, atau, dan/atau) 
3. 

a) 
b) . . .  ;  (dan, atau, dan/atau) 
c) 

d. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan nncian yang mendetail, 
rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya. 

Conteh: 

Pasal 22 
(1) . .  

(2) 
a. 
b. . .  .  ;  (dan, atau, dan/atau) 
c. 

1. 
2. . .  .  ;  (dan, atau, dan/atau) 
3. 

a) 

b) . . .  ;  (dan, atau, dan/atau) 
c) 

1) ; 
2) ; (dan, atau, dan/atau) 
3) . 

Ketentuan Umum 

I .  Ketentuan umum diletakkan dalam BABI. Jikadalamsuatu Undang-Undang 
tidak dilakukan pengelompokan bab, ketcntuan umurn diletakkan dalam 
pasal-pasal awal. 

2. Kcieruuan umum dapat mernuat lebih dari satu pasal. 

3. Ketentuan umum bcrisi: 
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a. batasan pengertian atau definisi; 

b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam Undang-Undang; atau 

c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau pasal-pasal 
berikutnya antara lain ketentuan yang mencerrninkan asas, maksud, dan 
tujuan. 

Contoh: 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia 

Pasal 2 

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia 
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 
sebagai warga negara. 

Pasal 3 

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan 
persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. 
Dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 di alas tercermin bahwa Undang-Undang 
Kewarganegaraan mengandung asas ius senqutnts (menentukan 
kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan) dan ius soli secara 
terbatas (menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara 
tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak). 

4. Dalam pcmbuka keteniuan umum suaiu Undang-Undang dicantumkan frasa 
"Dalarn Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:" 

5. Jika keteruuan urnurn suatu Undang-Undang mernuai batasan pengerlian 
atau definisi, singkatan aiau akronim lebih dari satu, maka masing-masing 
uraiannya dibcri nornor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf 
kapiial serta diakhiri dengan Landa baca titik. 

Contoh: 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Peyelenggaraan lbadah Haji. 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1 .  lbadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban 

sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. 
2. Penyelenggaraan lbadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan 

pelaksanaan lbadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan 
perlindungan Jemaah Haji. 
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3. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan lbadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 
4. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia. 
5. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia. 
6. 

6. Kala aiau istilah yang dirnuat dalam ketentuan urnum suatu Undang 
Cndang adalah kata atau ist ilah yang digunakan berulang-ulang di dalam 
pasal-pasal selanjumya. 

7. Jika kata atau istilah yang hanya digunakan satu kali, namun kata atau 
istilah itu diperlukan pengeniannya umuk suatu bab, bagian, atau paragraf 
tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi dcfinisi. 

8. Jika suatu batasan pengertian atau definisi dalam suatu Undang-Undangperlu 
dikuiip kcrnbali di dalarn ketentuan urnum undang-undang Jainnya, maka 
rumusan baiasan pcngertian atau definisi di dalan, undang-undang yang 
merujuk harus sarna (sinkron) dengan rumusan batasan pengertian atau 
definsi yang terdapai di dalam undang-undang yang dirujuk. 

J Contoh: 
Pengertian "Daerah Otonom" pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sama dengan pengertian "Daerah Otonom" pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. 

�==== 

9. Karena batasan pengcrtian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi 
untuk menjclaskan makna suaru kata atau istilah rnaka barasan pengertian 
atau dcfinisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan 
karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa schingga udak mcnimbulkan 
pengertian ganda. 

10. Untuk pencaruuman dcfinisi yang merupakan singkaian atau akronim, 
digunakan frasa " ... yang selanjutnya disingkat ... " setelah penyebutan 
(rasa yang akan dibcri dcfinisi. 

Ftoh � 
1 II Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

Pasal 1 
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan ,/ dasar Partai Politik. Ji 



l l .  Untuk pencantuman dcfinisi yang rner-upakan singkatan arau akronim, 
digunakan [rasa " ... yang selanjutnya disebut ... " sctelah pcnytbutan 
[rasa yang akan diberi definisi. 

rcontoh: 
Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah 

Pasal 1 
12. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

12. Urutan penempatan kaia atau istilah dalam kcrentuan umum mengikuti 
ketcruuan scbagai berikut: 

a. pengcriian yang mcngatur ientang lingkup umum dirempat kan Jcbih 
dahulu dari yan� bcrlingkup khusus; 

b. pengcnian yang terdapat lebih dahulu di dalam rnaieri pokok yang diatur 
diiempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; clan 

c. pengertian yang mernpunyai kaiian dengan pengrrlian di arasnya 
dilerakkan berdckatan secara bcrurutan. 

Materi Pokok yang Diatur 
l .  Materi pokok yang diatur dircmpatkan langsung setclah bab kctcntuau urnurn, 

dan jika tidak ada pengclompokkan bab, materi pokok yarn; diatur clilctakkan 
sctelah pasal-pasal keientuan umum. 

2. Pembagian materi pokok ke dalarn kclornpok yarn� lebih kccil dilakukan 
rnenurut kriteria yang dijadikan dasar pernbagian. 

Conteh: 
a. pcmbagian bcrdasarkan hak aiau kepentingan yang dilindungi, seperti 

pembagian dalam Kuab ndang-Unclang Hukum Pidana: 

I kejahatan tcrhadap keamanan ncgara; 
2 kejahatan terhadap martabat Presidcn; 
3 kejahatan terhadap ncgara sahabat dan wakilnya; 
+ kejahatan rcrhadap kewajiban clan hak kencgaraan; clan 
5) kejahatan ierhadap ketertiban umum clan scterusnya. 

b. pcmbagian bcrdasarkan urutan/kronoloE;"i'i, scperti pcn1bagian dalarn 



hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
dan pemcriksaan di sidang pengadilan tingkat pcrtama, tingkai banding, 
tingkai kasasi, dan peninjauan kembali. 

c. pcmbagian berdasarkan urutan jenjang jabaian, sepeni Jaksa Agung, 
Wakiljaksa Agung, danjaksa Agung Muda. 

Ketentuan Pidana 

I .  Keteruuan Pidana dimuat dalam ndang-Undangjika diperlukan. 

2. Apabila pasal-pasal sebelumnya rnencantumkan norma larangan atau 
perintah, dapat dimuat ketentuan pidana, baik diatur dalam bab tersendiri 
maupun melekat pada pasal yang 1ncngatur norma larangan atau pcriruah. 

3. Ketentuan pidana mernuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana 
atas pelanggaran terhadap kereruuan yang berisi norma larangan atau 
perintah. 

4. Dalam merumuskan kerentuan pidana dalam suatu ndang-Undang perlu 
diperhatikan asas-asas urnurn kercruuan pidana yang rerdapat dalam Buku 
Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam 
Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana rnenurut 
pcraturan pcrundang-undangan lain, kecuali jika olch Undang-Undang 
diiemukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

Conteh yang tidak selaras dcngan KUHP: 

Dalam pembcrlakuan pidana ierhadap pelaku terorisme yang terdapai dalam 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tcmang Pcnetapan Pcrpu Nomor 
I Tahun 2002 teruang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Mcnjadi 
Undang-Undang, menyampingkan asas non-retroaktif (tidak berlaku surut) 
dalam Pasal I ayat (1) Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. · 

5. Berdasarkan kereruuan Pasal 10 KUHP, Pidana terdiri atas: 

a. pidana pokok: 

I) pidana mati; 
2) pidana penjara; 
3) pidana kurungan; 
4) pidana clenda; 

b. pidana tarnbahan 

I) pcncabuian hak-hak tertentu; 
2) perarnpasan barang-barang terteruu; 
3) pengumuman putusan hakim 
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6. Dalam rnenernukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu 
mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam 
masyarakat seria unsur kesalahan pelaku. 

7. Untuk ukuran pidana, bisa membandingkan dengan ancaman pidana 
yang ditentukan dalam KUHP, Undang-Undang lain, atau konvensi 
iruernasional. Klasifikasi ancaman pidana dapai dilakukan dengan memilah 
milah macarn tindak pidana, seperti tindak pidana terhadap nyawa, badan, 
clan barang. Sekadar untuk dibandingkan dengan KUHP, jika menentukan 
pidana dalam suatu Undang-Undang (di luar KUHP): 

a. makar = 15 tahun - seurnur hidup-rnati; 
b. pemberontakan = 15 tahun; 
c. pcmbubaran rapat resmi negara = 9 tahun; 

d. tindak pidana ketertiban umurn = 6 bulan - 7 tahun; 
e. tindak pidana mernbahayakan keamanan urnum (membakar, 

meledakkan) = 12 tahun - seumur hidup; 
f undak pidana terhadap penguasa urnurn (penghinaan) = I tahun; 
g. sumpah palsu atau keteranan palsu = 7 tahun; 
h. pemalsuan mata uang clan uang kertas = 15 tahun 
1. pernalsuan materei dan merek = 7 tahun; 
J· pemalsuan surat = 6 tahun; 
k. melanggar kesusilaan di muka umum = 2 tahun 8 bulan; 
I. pemerkosaan = 9 tahun; 
m. mernaksa berbuat cabul = 9 tahun; 
n. menelantarkan orang yang perlu ditolong = 2 tahun 8 bulan; 
o. penghinaan = 9 bulan - I tahun 4 bulan; 
p. membuka rahasia = 9 bulan; 
q. tindak pidana terhadap kebebasan orang (perbudakan) = 12 tahun; 
r. tindak pidana ierhadap nyawa = 15 tahun - scumur hidup - rnati; 
s. penganiayaan = 2 tahun 8 bulan - IO tahun; 
t. pencurian = 5 tahun - 7 tahun; 
u. pernerasan clan pengancaman = 9 bulan - 4 tahun; 
v. pcnggelapan = 4 iahun; 
w. penipuan = 4 tahun; 
x. penghancuran atau perusakan barang = 2 tahun 8 bulan; 
y. tindak pidana jabatan (penyalahgunaan wewenang) = 4 tahun - 7 

tahun; 

Untuk piclana kurungan, telah clitentukan pengaturannya oleh KUHP (Pasal 
18-Pasal 23). Pidana kurungan diancamkan I hari - I tahun clan pacla 
umumnya uruuk tindak pidana pelanggaran/bukan kejahatan (tindak pidana 
ringan). Pidana kurungan merupakan pengganti pidana denda, begitu 
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sebaliknya. Kecuali dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, pengganti 
denda bisa dijaiuhi pidana penjara pengecualian). 

Untuk pidana denda, ukuran jumlah yang akan diancamkan digunakan 
rupiah, bukan emas atau dolar. 

l KETENTUAN UMUM 

Apabila Kereruuan Pidana diternpatkan dalam bab tersendiri, letaknya 
sesudah rnateri pokok yang diaiur aiau sebelum BAB KETENTUAN 
PERALIHAN.Jika BAB KETENTUAN PERA LI HAN tidak ada, letaknya 
adalah sebelum BAB KETENTUAN PEN TUP. Conteh dari penernparan 
BAB KETENTUAN PlDAf\:A sebagai berikut: 

BAB!  

8. 

BAB . . .  

BAB . . .  

BAB . . .  
KETENTUAN PIDANA 

BAB . . .  

KETENTUAN PERALIHAN 

BAB . . .  

KETENTUAN PENUTUP 

9. Apabila dalam Undang- ndang tidak ada pengelompokan bab, ketemuan 
pidana ditempaikan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal pasal) 
yang berisi keteruuan pcralihan. 

10. Apabila tidak ada pasal yang berisi kereruuan pcralihan, ketemuan pidana 
diletakkan sebelurn pasal penurup. 

1 1 .  Pengaturan tcntang ketemuan pidana hanya dirnuat dalam Undang-Undang 
dan Peraturan Daerah. Hal ini terkait dcngan pcngekangan kebebasan 
seseorang yang melakukan tindak pidana. Umuk itu diperlukan persetujuan 
dari rakyat (melalui wakilnya) dalam penemuan pidana. 



12. Dalarn merumuskan keteruuan pidana harus rnenyebutkan sccara iegas 
norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menycbutkan pasal (pasal) 
yang memuat norma rersebur, Dengan demikian dalam mcrumuskan 
kcternuan pidana, pcrlu dihindari: 

a. pcngacuan kcpada ketentuan pidana Undang-Undang lain; 

b. pengacuan kcpada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen 
atau unsur-unsur dari norrna yang diacu tidak sama; atau 

c. penyusunan rumusan sendiri yang berbcda aiau tidak terdapat di norrna 
norma yang diatur dalam pasal (-pasal) scbelumnya, kccuali untuk 
Undang-Undang tindak pidana khusus. 

Conteh yang kurang tepat: 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Publik 

Pasal 51 

Infer ••• , I 

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan lnformasi Publik secara 
melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

Conteh yang tepat: 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Pasal69 

(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan 
perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

13. Ketemuan pidana yang berlaku bagi siapapun maka subjek dari keteruuan 
pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang. Pcngertian setiap orang 
mencakup orang perseorangan arau badan hukurn. Olch karena iiu, dalam 
merumuskan ketentuan pidana yang bcrlaku bagi siapapun cukup ditulis 
setiap orang yang ... , tidak perlu sccara cksplisit mcnyebutkan setiap orang 

atau badan hukum. 

Conteh: 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban: 
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Pasal40 

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya hak-hak 
Saksi dan/atau Karban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau 
Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Karban memberikan kesaksian yang 
benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 

I R 100.000.000,00 seratus ·uta ru @!!). 

14. Sehubungan dengan adanya perkembangan kenyataan bahwa yang dapai 

melakukan tindak pidana tidak hanya orang perorangan dan badan hukum 
tetapi juga badan usaha yang bukan badan hukum, maka pada aat ini 
pengertian setiap orang diperluas yang dirumuskan sebagai berikut: 

a. orang perorangan dan korporasi; atau 

b. orang perorangan dan badan usaha baik yang bcrberuuk badan hukurn 
maupun bukan badan hukurn. 

15. Dalarn ha) keicruuan pidana hanya berlaku bagi subjek tertentu, perumusan 
subjek dituliskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi. 

!I Contoh: 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Alas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata 
Cara Perpajakan 

Pasal 41 

(3) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban 
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp25.000.000,00 {dua puluh lima juta rupiah). 

16. ehubungan adanya pernbcdaan arnara tindak pidana kcjahatan clan tindak 
pidana pelanggaran di dalarn Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka 
rumusan kereruuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan 
yang diancarn dcngan pidana uu dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau 
kejaharan. Pernbedaan aruara pelanggaran clan kejahatan dijelaskan dalam 
tabel berikut: 

NO. KEJAHATAN 

' Sifat melawan hukum telah ada 
sebelum dinyatakan dalam Undang 
Undang 

PELANGGARAN 

I Sifat melawan hukum harus 
dinyatakan oleh Undang-Undang 
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NO. KEJAHATAN PELANGGARAN 

2 Sanksi yang dijatuhkan relatif lebih Sanksi yang dijatuhkan relatif lebih 
be rat ringan 

3 Alternatif perumusan delik lebih Perumusan delik lebih sederhana 
komplek, ada beberapa jenis seperti 
delik kesengajaan atau kelalaian 

4 Oiancam dengan pidana penjara Lazimnya tidak diancam dengan 
bahkan dengan hukuman mati pidana penjara tetapi dengan pidana 

kurungan 

5 Percobaan dan penyertaan kejahatan Percobaan dan penyertaan 
diancam dengan hukuman pelanggaran tidak diancam dengan 

hukuman 

6 Ada delik aduan Tidak ada delik aduan 

7 Perbarengan kejahatan dengan Perbarengan pelanggaran dengan 
pidana penjara dapat dikenakan pidana denda dikenakan kumulasi 
kumulasi terbatas tidak terbatas 

8 Daluarsa: tergantung pada jenis Daluarsa: lebih singkat hanya 2 
kejahatan yang dilakukan tahun baik untuk penerapan atau 

pelaksanaan pidana 

9 Aturan residivis lebih umum Perkara residivis diatur tersendiri 

10 Penyelesaian di luar pengadilan tidak Penyelesaian di luar pengadilan 
dimungkinkan dimungkinkan 

Contoh: 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

Pasal43 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, 
dan Pasal 42 adalah kejahatan. 

17. Dalarn rnerurnuskan ketentuan pidana harus dinyatakan secara tegas apakah 
ancaman pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, ahernarif, atau kurnulatif 
aliernatif Secara lebih rinci seiiap sifat ancaman pidana dijelaskan dalam 
contoh di bawah ini: 
a. Sifat kumulatif, dirumuskan ancaman pidananya dengan menggunakan 

kata "dan". 

Contoh: 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan 
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Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia 

Pasal 23 

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

b. Sifat alternatif, dirumuskan ancaman pidananya dengan menggunakan 
kata "atau". 

Contoh: 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Alas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan 
Tata Cara Perpajakan 

Pasal41C 

(3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan 
informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 

c. Sifat kumulatif alternatif, dirumuskan ancaman pidananya dengan 
menggunakan frasa " dan/atau". 

Contoh: 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai 

Pasal58A 

(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik 
yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang 
cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1 .000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

18. Dalarn rnerurnuskan keieruuan pidana, hindari rurnusan ketentuan pidana 
yang tidak menunjukkan denganjelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana 
bersifat kurnulauf atau allernatif. 
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Contoh: 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12, Pasal 13, dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 
(sepuluh) bulan. 

19. Jika suaiu Undang- ndang yang rnemuat kctcruuan piclana akan 
diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, rnengingat 
adanya asas umum dalarn Pasal I ayai (!) Kiiab Undang-Undang Hukum 
Pidana yang menyatakan bahwa kcLe!lluan pidana tidak belch berlaku surut. 

Contoh: � 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 II 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan 
menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. 

Pasal46 
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini 
dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu 
sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersendiri. 

20. Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap 
kegiatan bidang ekonorni dapat ridak diaiur rerscndiri di dalam Undang- 

'ndang yang bersangkutan, tciapi cukup mengacu kepada Undang-Undang 
yang mengatur mengenai tindak pidana ekonorni, misalnya, Undang-Undang 
Nomor 7 Ort. 1 .. ahun 1955 teruang Pengusuian, Pcnuntutan, clan Peradilan 

Tindak Pidana Ekonomi. 
21 .  Tindak pidana dapai dilakukan oleh orang-pcrorangan atau oleh korporasi. 

Pidana terhadap iindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan 
kepada: 
a. Badan usaha (Perscroan Terbaias, C\l, Firrna, perkumpulan, aiau 

yayasan); 
b. mereka yang mernberi perintah melakukan tindak pidana aiau yang 

bertindak sebagai pimpinan dalam rnelakukan undak pidana; atau 

c. kedua-duanya. 
22. Pidana yang dikenakan pada korporasi (Badan Usaha) dapat berupa pidana 

denda dan pidana penjara. Khusus pidana penjara dikenakan kepada Direksi, 
yang tanggung jawabnya dikenakan secara tanggung rerueng, kecuali jika 
Direksi iersebut dapat rnembuktikan diri tidak bersalah. 
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Ketentuan Peralihan 

I .  Ketentuan Pcralihan dirnuat dalam Undang-Undangjika diperlukan. 

2. Ketentuan peralihan mernuat pcnycsuaian tcrhadap Undang-Undang yang 
sudah ada pada saat Undang-Undang baru mulai bcrlaku, agar Undang 
Undang tersebut dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan permasalahan 
hukum. 

Conteh: 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

Pasal 35 l 
Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam 
bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia 
sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan 
berakhirnya perjanjian tersebut. 

3. BAB KETENTUAN P E R A L I H A N  diternpatkan di aruara BAB 
KETENTUAN PrDANA dan BAB KETENTUAN PENUTUP. Apabila 
dalam Undang-Undang tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang 
mernuat kerentuan peralihan ditcmpatkan sebelurn pasal yang mernuat 
kcteruuan penutup, 

Comoh dari pcnernpatan BAB KETENTUAN PE R A L J H A N  sebagai berikui: 
BAB ... 

KETENTUAN PIDANA 

BAB ... 
KETENTUAN PERALIHAN 

BAB . . .  
KETENTUAN PENUTUP 

===�' 

4. Dalam Keteruuan Peralihan rnernuat pula ketentuan Lcntang: 

a. Segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi 
baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Undang-Undang yang baru 
itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada Undang-Undang baru. 
Conteh: 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 
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Pasal 51 

(5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum 
Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara 
dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini. 

b. Pengaiuran rentang pcny1mpangan sernentara atau penundaan 
semcntara bagi tindakan hukum atau hubungan hukurn terieruu, 
yang mana penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi keientuan 
yang dibcrlakusurutkan. 

5. Apabila suaiu Undang-Undangdiberlakukan surut, Undang-Undang tersebut 
hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang 
terjadi atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara 
tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. 

6. Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya 
laku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan (non-retroaktif] bagi ketentuan 
yang menyangkui pidana aiau pemidanaan. Pernidanaan menyangkut bentuk 
clan jcnis pidana, berat ringannya, sifat dan kualifikasinya. 

7. Pcncntuan daya laku surut sebaiknya iidak diadakan bagi Undang-Undang 
yang mcmuat ketcntuan yang membcri beban konkret kepada masyarakat. 
Bcban konkret kepada masyarakat antara lain berupa pajak dan rerribusi. 

8. Jika penerapan suatu ketentuan Undang-Undang dinyatakan duunda 
sementara bagi tindakan hukum aiau hubungan hukurn tertentu, ketentuan 
Undang-Undang ierscbut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan 
hukum dan hubungan hukum maria yang dirnaksud, scrtajangka waktu atau 
syarai-syarat berakhirnya penundaan semcntara rersebui. 

Conteh: 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia 

Pasal 40 
Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga 
Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan 
Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang 
Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang ini. 

9. Dalam scbuah Undang-Undang yang baru, dapat dimuat pengaturan yang 
rnernuat penyimpangan semcntara bagi tindakan hukum, hubungan hukum, 
atau akibat hukum iertcruu yang telah ada. Pcnyimpangan atau penundaan 
sementara tersebut harus dinyatakan secara tcgas juga dalarn Keientuan 

Peralihan. 
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Conteh: 

UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia: 
Pasal 39 

(1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga 
Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali 
Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada 
Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi 
belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor62 
Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang 
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

Dalam Pasal 39 tersebut, terdapat penyimpangan bahwa permohonan 
kewarganegaraan tetap mengacu kepada UU tentang Kewarganegaraan 
yang lama walaupun sudah ada UU tentang Kewargenaraan yang baru. 
Syaratnya, permohonan kewarganegaraan tersebut telah diproses tetapi belum 
selesai pada saat berlakunya UU tentang Kewarganegaran yang baru. 

10. Dalam merumuskan keteruuan peralihan, hindari rumusan yang isinya 
memuai perubahan terselubung atas keteruuan peraturan perundang 
undangan lain. Perubahan rumusan tersebut hendaknya dilakukan dengan 
membuat batasan pengertian baru di dalam keternuan urnurn Undang 
Undang atau dilakukan dengan membuat Undang-Undang perubahan. 
Conteh: 

Pasal 35 

(1) Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang setingkat dengan desa 
yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini 
dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 angka 1 .  

Ketentuan Penutup 

I .  Penernparan bab atau maceri tentang Ketentuan Penutup diremparkan 
dalam bab terakhir atau apabila cidak diadakan pcngelompokan bab, maka 
kerernuan penutup ditempatkan dalam pasaJ (-pasal) tcrakhir, Contoh dari 
penempatan BAB KETE TUAN PENUTUP sebagai berikut: 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

BAB . . .  
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r 

t 

BAB . . .  

BAB . . .  

KETENTUAN PIDANA 

BAB . . .  

KETENTUAN PERALIHAN 

BAB . . .  

KETENTUAN PENUTUP 

2. Pada urnumnya kctentuan penutup rncmuat keientuan mengcnai: 

a. penunjukan organ atau alai perlcngkapan yang mclaksanakan Undang- 
Undang; 

b. narna singkat; 

c. status Unclang-Undang yang sudah acla; clan 

d. saat mulai bcrlaku Undang-Undang yang bcrsangkutan. 

3. Dalarn Kctcntuan Pcnuiup dapai mernuat peraturan pelaksanaan yang 
bersifat: 
a. menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pcjabat terteruu yang 

diberi kewenangan u ntuk rncrnbcrikan izin, mcngangkatpcgawai-dan lain 
lai n; 

Contoh: 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

Pasal 83 

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, 
Sadan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan Sadan 
Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah 
terbentuk. 
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b. mengatur(legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk mernbuar 
peraturan pelaksanaan. 

Contoh: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 

Pasal216 

Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini 
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. 

4. Bagi nama Undang-Undang yang panjang dapat dimuat kereruuan mengenai 
nama singkat (judul kutipan) clengan memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 

a. nomor clan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak 
dicaniumkan; 

b. namasingkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecualijika singkatan 
atau akronim itu suclah sangat clikenal clan tidak menimbulkan salah 
pcngertian. 

5. Nama singkai tidak mernuat pengertian yang menyimpang dari isi clan nama 
peraturan. 

Contoh: 

nama singkat yang kurang tepat 
(Undang-Undang tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan) 
Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Karantina Hewan. 

6. Hindari pcmberian nama singkat bagi nama Unclang-Unclang yang 
sebenarnya sudah singkat. 
Contoh: 

nama singkat yang kurang tepat: 
(Undang-Undang tentang Bank Sentral) 
Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Bank Indonesia. 

7. Hinclari penggunaan sinonim sebagai nama singkat. 
Contoh: 

nama singkat yang kurang tepat: 
(Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara) 
Undang-Undang ini dapat disebut dengan Undang-Undang tentang Peradilan 
Administrasi Negara. 
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8. Apabila matcri dalam Undang- ndang baru mcnyebabkan perlunya 
penggamian seluruh atau sebagian maieri dalam Undang-Undang lama, di 
dalarn Undang-Undang baru harus secara Legas diarur ruengenai pencabutan 
seluruh atau sebagian Undang-Cndang lama. 

9. Rumusan pencabutan diawali dcngan frasa "Pada saat ndang-Undang ini 
mulai berlaku", kecuali uruuk pencabutan yang dilakukan dengan Undang 
Undang pcncabutan terscndiri. 

\ �:::nhg-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik II Indonesia 
Pasal 44 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 
a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 3 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang- 
Undang ini. 

10. Demi kepastian hukum, pencabutan Undang-Undang henclaknya udak 
dirumuskan sccara urnurn tetapi mcnyebutkan dengan trgas Undang-Undang 
mana yang dicabut. 

1 1 .  Untuk mencabut Undang-Undang yang telah diundangkan dan relah mulai 
berlaku, gunakan frasa "dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku". 

Contoh: 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: 

Pasal 160 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 

)IODL'L Ill: PC'.\'YL'SL'); . .\.'\' R.\.: 'CA.'\'GA.:'\ L'i\1)ANG-t:�DA1'\'G 47 

b. 



Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

12. Apabila jumlah Undang-Undang yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara 
penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi. 
Contoh: 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

Pasal 38 

Dengan berlakunya Undang-Undang ini: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang 
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 
tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2943); dan 

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam 
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2944), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

13. Pencabutan Undang-Undang harus disertai dengan keterangan mengcnai, 
status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau 
keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang yang 
dicabut. 
Contoh: 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
Pasal 44 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. 

b. Peraturan Pelaksanaan Undann-Undana Nomor 62 Tahun 1958 tentana 
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Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang 
Undang ini. 

14. Untuk mencabut Undang-Undang yang telah diundangkan ietapi belum 
mulai berlaku, gunakan frasa "diiarik kembali dan dinyatakan tidak 
berlaku". 

Conteh: 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor ... 
Tahun tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . . .  Nomor 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... . ditarik kembali 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

15. Pada dasarnya seuap Undang-Undang mulai berlaku pada saat pcraturan 
yang bcrsangkutan diundangkan. 

Conteh: 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Karban 

Pasal 46 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

16. Apabila ierdapar penyimpangan ierhadap saat mulai berlakunya Undang 
Undang yang bcrsangkutan pada saat diundangkan, hendaknya dinyatakan 
secara tegas di dalam Undang-Undang yang bcrsangkutan dengan: 

a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku; 

Conteh: 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Alas 
Undang-Undang Nomor6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata 

Cara Perpajakan 

Pasal II 

1 . 

2 . 
3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. 
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b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada peraturan 
perundang-undangan lain yang tingkatannya sama, jika yang 
diberlakukan itu kodifikasi, atau oleh peraturan perundang-undangan 
lain yang lebih rendah. 
Contoh: 

Saat mulai berlakunya Undang-Undang ini akan ditetapkan dengan 
Peraturan Presiden. 

c. dengan menemukan lewatnya cenggang waktu tertentu sejak saat 
pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan 
penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) sejak ... 
Contoh: 

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal 
oengundangan. 

17. Dalam merurnuskan keteruuan penutup hindari penggunaan frasa "mulai 
bcrlaku cfekiif pada tanggal" atau frasa yang sejenisnya, karena frasa ini 
menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlalunya suatu ndang 
Undang, apakah pada saai tanggal diundangkan atau pada saat berlaku 
efcktif. 

18. Pada dasarnya saat mulai berlaku ndang-Undang adalah ama bagi seluruh 
bagian Undang-Undang dan seluruh wilayah negara Republik lndonesia. 

19. Penyimpangan ierhadap saat mulai berlaku Undang-Undang hendaknya 
dinyatakan secara tegas dengan: 

a. menetapkan bagian-bagian mana dalam Undang-Undang itu yang 
bcrbeda saat rnulai berlakunya; 

Contoh: 

Pasal 45 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1 ), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal. . .  

b. menetapkan saai mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah negara 
tertentu. 

Contoh: 

Pasal 40 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai 
berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura pada tanggal... 
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20. Pada dasarnya saai mulai berlakunya Undang-Cndang tidak dapat diteruukan 
lebih awal dari pada saat pengundangannya. 

21 .  Dalam hal ada alasan yam� kuat uruuk memberlakukan Undang-Undang 
lcbih awal daripada saat pengundangannya 'artinya, bcrlaku surut , perlu 
dipcrhatikan hal-hal sebagai bcrikut: 

a. ketentuan baru yang bcrkaitan dcngan masalah pidana, baik jenis, berat, 
sifai, 1naupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan; 

b. rincian mengcnai pcngaruh ketentuan berlaku surut nu tcrhadap 
undakan hukum. hubungan hukum, dan akibal hukum tcrteruu yang 
sudah ada, pcrlu dimuat dalam ketcruua n pcralihan: 

c . awal dari saat mulai bcrlaku pcraiuran perundangan-undangan sebaiknya 
ditetapkan ridak lcbih dahulu dari saat rancangan peraturan perundang 
undangan iersebut mulai dikctahui oleh masyarakat, misalnya, saat 
rancangan Undang-Lndang itu disampaikan ke Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

22. Saal mulai berlaku Undang-Cndang, pclaksanaannya tidak boleh ditetapkan 
lebih awal daripada saat mulai bcrlaku Undang-Undang yang mendasarinya. 

23. Cndang-Undang hanya dapat dicabui dcngan peraiuran pcrundang 
undangan yang ringkatannya sama atau lebih tinggi. 

2+. Pencabucan Undang-Cndang dcngan peraturan pcrundang-undangan yang 
tingkatannya lebih unggi itu dilakukan. apabila peraiuran perundang 
undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan uruuk menampung kembali 
seluruh aiau sebagian materi L·ndang-Cndang yang dicabui itu 

D. PENUTUP 

I .  Penta up 1ncrupakan bagian akhir dari Undang-Undang dan bcrbeda dcngan 
Kcreruuan Penuiup yang ada pada batang rubuh Cndang-Undang. 

2. Bagian Penuiup pacla Undang-lJndang rnernuat hal-hal mcngenai: 

a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan 
Undang-Undang dalam Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
yang berbunyi sebagai berikut: 
Agar seuap orang n1en�rtahuinya, tnemerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penen1patannya dalam Lembaran Xegara 
Republik lndonesia. 

b. Penandatanganan pengesahan Undang-Undang, yang mcmuar: 

I) iempat dan tanggal pcngesahan: 



Rumusan tempat dan tanggal pengesahan a tau penetapan dilerakkan 
di sebelah kanan 

2) nama jabaran; 

Namajabatan dan nama pejabat ditulis dengan hurufkapital. Pada 
akhir namajabatan diberi tanda baca koma. 

Contoh: 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal . 

PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA, 

tanda tangan 

NAMA 

3) tanda Langan pejabat; dan 

4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan 
pangkat. 

c. Pengundangan Undang-Undang, yang memuat: 

I) tempat dan tanggal pengundangan; 

Ternpat tanggal pengundangan Undang-Undang diletakkan di 
sebelah kiri (di bawah penandatanganan pcngesahan atau 
penetapan). 

2) nama jabatan yang berwenang mengundangkan; 

Namajabatan dan nama pcjabai ditulis dengan hurufkapital. Pada 
akhir nama jabaran diberi tanda baca koma. 

Contoh: 

Diundangkan di . . .  

pada tanggal . . .  

M  ENTERI (yang tug as dan tanggung jawabnya di bidang 
Peraturan Perundang-undangan) 

tanda tangan 

NAMA 
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3) randa Langan; dan 
4) nama lcngkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat. 

3. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden tidak 
mcnandaiangani Rancangan Undang-Undang yang tclah clisetujui bersama 
aruara Dewan Perwakilan R .. akyat clan Presidcn, maka dicamumkan kalirnat 
pengcsahan setclah narna pejabat yang rnengundangkan yang bcrbunyi : 

"Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 
20 ayat (5) Undang-Undang Dasar egara Republik Indonesia Tahun 
1945." 

Contoh yang kurang tepat : 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

Pasal 36 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang 
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Telah Sah 
pada tanggal 5 April 2003 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 5 April 2003 

SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

BAMBANG KESOWO 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 49 

b 

d. Akhir Bagian Penutup, yang memuat : 
I) Pcncaruurnan Lernbaran Negara R.epublik Indonesia, bcserta tahun 

dan nornor dari Lembaran Negara Rcpublik Indonesia. 
2) Pcnulisan frasa Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia. ditulis 

seluruhnya dcngan hurufkapital. 
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Conteh: 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
NOMOR . . .  

E. PENJELASAN 

I .  Setiap Undang-Undang perlu diberi penjclasan. Penjelasan merupakan saw 
kesatuan dan bagian yang iidak terpisahkan dari batang tubuh ndang 
Undang. 

2. Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dapat diberi 
penjelasan,jika diperlukan. 

3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resrni pernbentuk Undang-Undang aras 
norma iertentu dalarn batang tubuh, yang isinya : 

a. hanya rnernuat uraian atau jabaran lebih Ian jut dari norrna yang diaiur 
dalam batang tubuh. 

b. sebagai sarana untuk memperjelas norrna dalarn baiang tubuh dan tidak 
boleh mcngakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norrna yang 
dijelaskan. 

4. Penjelasan tidak dapai digunakan sebagai dasar hukurn untuk membuai 
peraturan lebih lanjut. Oleh karena it u, hindari membuat rumusan 
norma di dalam bagian penjelasan. 

Contoh: Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan 1/ 
Pasal42 

, (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diangkat oleh Menteri. 

Penjelasan: 

Pasal42 

L A,a<l•I Syahbandar yang akan diangkat oleh Menteri harus terlebih 
dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan 
kesyahbandaran yang dilaksanakan oleh instansi yang 
bertanggungjawab di bidang kesyahbandaran. 

5. Dalam penjelasan dihindari rurnusan yang isinya 111e111uat perubahan 
tcrselubung terhadap ketcntuan Undang-Undang. 

Conteh: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
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Pasal 31 

(1) Putusan pernyataan pail it berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan 
pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah 
dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak 
ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan 
menyandera Debitor. 

Penjelasan : 

Pasal 31 

Ayat (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan 
Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55. 

6. Naskah penjelasan disusun bersarna-sarna dcngan pcnyusunan rancangan 
undang-undang yang bersangkutan. 

7. judul pe1�elasan sama denganjudul Undang-Undang yang bersangkuian. 

Conteh: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2008 

TENTANG 

PARTAI POLITIK 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2008 

TENTANG 

PARTAI POLITIK 

8. Penjelasan Undang-Undang memuat penjelasan urnurn dan penjelasan pasal 
demi pasal. 

9. Penjelasan umurn rnemuat : 

a. uraian sccara sistematis mengeriai latar belakang pemikiran; 

b. maksud, clan tujuan penyusunan ndang-Undang yang tclah tercaruurn 

secara singkat dalarn butir konsiderans; serta 
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c. asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang 
tubuh Undang-Undang. 

10. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan 
angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. 
Contoh: 

I. UMUM 

11. PASAL DEMI PASAL 

1 1 .  Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka 
Arab,jika ha! ini lebih memberikan kejelasan. 
Contoh: 
I. UMUM 

1. Dasar Pemikiran 

2. Pembagian Wilayah 

3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan 

4. Daerah Otonom 

5. Wilayah Administratif 

6. Pengawasan 

12. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraruran pcrundang 
undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dcngan 
keterangan mengenai sumbernya. 

13. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar 
rumusannya: 

a. tidak berteruangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang 
lubuh; 

b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh; 

c. tidak melakukan pengulangan atas rnateri pokok yang diatur dalam 
batang tubuh; 

d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat 
di dalam ketentuan umum. 
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14. Ketentuan urnum yang mernuat batasan pengertian atau dcfinisi dari kara 
atau isulah, tidak perlu diberikan penjelasan karena iru batasan pengenian 
atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa schingga dapat dimengeni 
tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut. 

15. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa Cukup 
jelas yang diakhiri dengan ianda baca tiuk, scsuai dcngan makna frasa 
pcnjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun ierdapat bcbcrapa 
pasal bcrurutan yang udak mcmcrlukan penjelasan. 

II Contoh yang kurang tepat: 
Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9) 

Cukup jelas. 

Seharusnya : 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal9 

Cukup jelas. 
16. Jika suatu pasal ierdiri dari beberapa ayai atau butir tidak memcrlukan 

pcnjelasan, pasal yang bersangkutan cukup dibcri penjclasan Cukup jelas., 
tanpa mcrinci masing-rnasing ayat atau butir. 

17. Jika suatu pasal ierdiri dari bcberapa ayat aiau butir dan salah satu ayat atau 
buiir tersebut mcrnerlukan penjelasan, setiap ayatatau buur perlu dicaruumkan 
dan dilengkapi dengan pcnjclasan yang sesuai. 

II Contoh: 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilakukan secara 
administratif dan periodik oleh Departemen bekerja sama dengan 

instansi terkait. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cuku ielas. 



18. Jika suatu isulab /kata/frasa dalam suatu pasal aiau ayat yang memerlukan 
penjelasan, gunakan tanda baca petik (" . . .  ") pada istilah/kata/frasa tersebut. 

I Contoh : 

Pasal32 

Ayat (1) 

/1 
Ayat (4) 

Cukup jelas. II 

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara 
lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) 
pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan 
tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) 
pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap 
keputusan Partai Politik. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

l 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
�=======:! 

19. Pada bagian akhir pcnjelasan dicaruumkan Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia, beserta tahun dan nomor dari Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 

20. Pcnulisan frasa Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik lnclonesia, diiulis 
seluruhnya dengan hurufkapital. 
Contoh: 

TAMBAHAN LEM BARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN . . .  
NOMOR . . . .  

F. LAMPIRA 

I. Setiap Undang-Undang dapai rnemuai lampiran jika diperlukan. 
2. Dalam ha! Undang-Undang memerlukan lampiran, hal tersebut harus 

dinyatakan dalarn batang tubuh dan pernyaiaan bahwa lampiran tersebut 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang yang 
bersangkutan, 
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Contoh: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

Pasal 2 
(1) . . .  

(2) Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini. 

Pasal4 
(1) RPJP Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan 

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. l 

3. Pada akhir larnpiran harus dicantumkan nama clan Landa tangan pcjabat 
yang mcngesahkan/mcnetapkan Undang-Undang yang bersangkutan. 

[contoh : Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana II 
I Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

RPJPN ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJP Daerah dan 
menjadi pedoman bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam 
menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam 
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan 
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keberhasilan pembangunan nasional 
dalam mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur 
perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan 
demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada 
rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 





BAB II 

Hal-Hal Khusus 

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

I .  Pelimpahan kewenangan mengatur disebut dengan istilah "delegasi". 

2. Dclcgasi rncrupakan pclimpahan kcwenangan rnemberuuk peraturan 

pcrundang-undangan yang dilakukan olch peraturan pcrundang-undangan 
yang lcbih tinggi kcpada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 

3. Atribusi adalah pemberian kewenangan mernbentuk peraturan pcrundang 
undangan yang diberikan oleh Grondwet ( ndang-Undang Dasar atau oleh 
wet (Undang-Undang) kcpada suatu lembaga Negara. 

4. Undang-Undang dapat mendelegasikan k wenangan mcngaiur lebih lanjut 
kepada pcraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 

5. Pendelegasian kewenangan ruengatur harus menyebut dcngan tcgas ruang 
lingkup maieri yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangan. 

6. Jika maieri yangdidelegasikan sebagian sudah diaturpokok-pokoknyadi dalam 
Undang-Undang yang mcndelegasikan teiapi materi itu harus diatur 
hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelcgasikan dan tidak 
bolch didelcgasikan lebih lanjut kc peraturan perundang-unclangan yang 
lebih renclah (subdclegasi), gunakan kalirnat. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai . . . .  diatur dengan . . .  

Contoh: 
Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 
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Pasal 9 (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan: c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; dan e. alamat lengkap Perseroan. (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. (3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kua�sa I kepada notaris. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

7. Pendelegasian kcwenangan dapat pula dilakukan sccara bertingkat atau 
bertahap. Delegasi diberikan oleh delegator kepada pcnerima delegasi, dan 
penerima delegasi itu kcmudian mendelegasikan lagi kewenangan untuk 
mcngatur itu pada tahap bcrikutnya kepada lcmbaga lain yang lebih renclah. 

8. Untuk membcrikan subdclcgasi dari peraturan pelaksana Undang-Undang ke 
peraturan yang lcbih rendah, harus memenuhi syarat yang ketat, 

• 

Misalnya: Undang-Undang memberi delegasi kepada Peraturan 
Pemerintah, kemudian Peraturan Pemerintah memberikan subdelegasi kepada Peraturan Menteri dengan syarat bahwa dalam Peraturan Pemerintah itu subdelegasi yang dimaksudkan ditentukan secara tegas, baik menyangkut materi yang dianggap 
perlu diatur, lembaga yang diberi subdelegasi kewenangan, maupun bentuk peraturan yang ditunjuk untuk mengaturnya. 

9. Jika pengaiuran matcri tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut 
(subdelegasi) gunakan kalimaL Ketentuan lebih lanjut mengenai .... 
diatur dengan atau berdasarkan .... 

]] Conteh: Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nemer 39 Tahun 2007 tentang 11 
Perubahan Alas Undang-Undang Nemer 1 1  Tahun 1995 tentang Cukai 
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II Pasal 33 
( ) ejabat bea dan cukai berwenang: 

a. mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau 
barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa 
penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk 
melaksanakan Undang-Undang ini; 

b. mengambiltindakanyangdiperlukanberupatidakmelayanipemesanan 
pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan 

c. menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan 
barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut. 

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pejabat bea dan cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan 
syarat-syarat penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penindakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta penegahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah. 

10. Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di 
dalam Undang-Undang yang mendelegasikan dan maieri itu harus diatur 
di dalam peraturan pcrundang-undangan yang diberi clclegasi dan tidak 
boleh didelcgasikan lcbih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah .subdclcgasi , gunakan kalimat Ketentuan mengenai .... 
diatur dengan .... 

II Contoh: Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang. 

Pasal 26 
(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam 

memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi 
mengenai penanaman modal. 

(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang 
berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian 
atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki 
kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga 
atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan 
di provinsi atau kabupaten/kota. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu 
satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Presiden. 

L_ 



1 1 .  Untuk rncmperrnudah dalam penentuanjudul clari peraturan pelaksana yang 
akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu rnencaruurnkan secara singkat 
reiapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut. 

r Conteh: Pasal 50 _Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 11 
II Perkeretaap,an. 

Ketentuan lebih lanjutmengenai an:::��; ::rkeretaapian khusus sebagaimanaJ dimaksud dalam Pasal 149 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
� ��� 

12. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kcwenangan dirnuai pada 
ayat terakhir dar-i pasal yang bersangkutan. 

II Conteh: Pasal 31 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan I Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 31 (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain. (2) Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan: a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya; d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta; e. pengaturan akses publik: serta 
f. pengaturan untuk saluran air dan limbah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimanaj dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. J 

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakJ Penghasilan. J 

13.  Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelcgasian kewenangan dapat 
dipertirnbangkan untuk dimuai dalarn pasal tersendiri, karcna maieri 
pcndelegasian ini pada clasarnya berbeda clcngan apa yang diatur dalam 
rangkaian ayat-ayat sebclumnya. 

kewenangan sedapai mungkin dihindari adanya 14. Dalam pcndclcgasian 
dclegasi blanko. 

[""" 
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Pasal35 
Hal-hal belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. � 

15. Pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang kepada memeri atau 
pejabat yang setingkat dengan merueri dibatasi uruuk peraturan yang bersifat 
Leknis adn1inistratif. 

II Contoh: Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 
Pasal 18 

(1) . 
(2) . 

(3) . 

(4) . 

(5) . (6 ) . . .  � (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana I dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan 
L Menteri Keuangan. 

16. Kewenangan yang didelegasi kepada suatu alat penyelenggara ncgara tidak 
dapai didclegasikan lebih lanjut kepada alai penyelenggara negara lain, 
kecuali jika oleh Undang- ndang yang mendclegasikan kewenangan iersebut 
dibuka kemungkinan uruuk itu. 

17. Hindari pcndclegasian kewenangan mengatur sccara langsung dari Undang 
Undang kcpada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat. 

18. Pendclegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat 
hanya dapat d iberi kan oleh peraiu ran perundang-undangan yangtingkatan nya 
lebih rendah daripada Undang- ndang. 

19. Peraiuran pcrundang-undangan pclaksanaannya hendaknya tidak 
mengulangi keteruuan norma yang telah diaiur di dalarn pcraturan 
Undang-Undang yang mendelcgasikan, kecuali jika hal tersebui memang 
tidak dapai dihindari. 

20. Di dalam peraturan pelaksana sedapai mungkin dihindari pengutipan 
kernbali rumusan norma atau ketentuan yang rerdapat dalam ndang-Undang 



yang mendelegasikan. Pengutipan kcmbali dapat dilakukan sepanjang 
rurnusan norma atau keteruuan rersebut diperlukan scbagai pengantar 
1am1/oop) uruuk merumuskan norrna atau keteruuan lebih lanjut di dalam 
pasal (-pasal) atau ayai (-ayat) selanjutnya. 

B_ PENYIDIKAN 

I .  Keteruuan penyidikan hanya dapai climuat di dalam Undang-Undang dan 
Peraturan Dacrah. 

2. Ketentuan penyidikan rnernuat pernbcrian kewcnangan kcpada Pcnyidik 
Pcgawai Negeri Sipil departemcn atau instansi iertentu untuk rncnyidik 
pelanggaran terhadap ketentuan Cndang-Undang atau Peraruran Dacrah. 

3. Dalarn mcrurnuskan ketcrnuan yang rnenunjuk pejabat tertcniu sebagai 
pcnyidik hcndaknya diusahakan agar tidak mengurangi kcwcnangan pcnyidik 
urnurn untuk melakukan pcnyidikan. 

II 

Contoh: Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Pasa144 

(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan 
oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di 
bidang perpajakan. 

4. Ketcntuan penyidikan ditempatkan sebclum keteruuan pidana atau jika 
clalam Undang-Undang ticlak diadakan pcngelompokan, diiernpatkan pada 
pasal-pasal scbclum ketentuan pidana. 

5. Penyiclik Pejabat Pcgawai :\Tegeri Sipil dipcrlukan karcna sccara tcknis 
pcnyiclikan, Penyidik Kcpolisian bclurn memahami atau man,pu secara tcknis 
rnclakukan pcnyidikan terhadap tindak piclana terteruu yang mcmerlukan 
keahlian. Apabila polisi dapat mclakukan pcnyiclikan terhaclap rindak pidana 
icrternu karena pihak kepolisian tclah rnarnpu clan ahli, sebaiknya diserahkan 
kembali kepada Pcnyidik Kepolisian. 

6. Eksisiensi PPl\S diatur dalam Undang-Cndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 

a. Pasal I angka I ,  Penyidik adalah PcjabatPolisi Negara Republik Indonesia 
aiau Pejabat Pcgawai Negcri Sipil terteruu yang diberi wewenang khusus 
olch Undang-Undang uruuk mclakukan penyidikan. 
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b. Pasal 6 ayat(l), Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 
dan Pejabat Pcgawai Negeri Sipil terteruu yang diberi wewenang khusus 
oleh Undang-Undang. 

c. Dalam pelaksanaan tugasnya Penyidik PPN berada di bawah koordinasi 
dan pengawasan penyidik pejabat Polisi 1 egara Republik Indonesia. 

C. PENCABUTAN 

I. Peraiuran perundang-undangan pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui 
peraiuran perundang-undangan yang setingkat. Peraturan perundang 
undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut peraturan perundang 
undangan yang lebih tinggi. 

2. Undang-Undang dapat dicabut dengan Undang-Undang atau Peraturan 
Pemerimah Pengganti Undang-Undang. 

Conteh: 

1. Undang-Undang Namer 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang 
Undang Namer 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan 
Subversi. 

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Namer 1 Tahun 1971 
tentang Pencabutan Undang-Undang Namer 17 Tahun 1964 tentang 
Larangan Penarikan Cek Kosong. 

3. Jika ada Undang-Undang lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan 
Undang-Undang baru, Undang-Undang yang baru harus secara tegas 
mencabui Undang-Undang yang tidak diperlukan. 

4. Jika Undang-Undang yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah 
diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Undang-Undang itu dinyatakan 
dalam salah satu pasal dalam ketentuan penurup dari Undang- ndang yang 
baru, dengan 1nenggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Conteh: Pasal 160 Undang-Undang Namer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas 

Pasal 160 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Namer 1 Tahun 
1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Namer 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Namer 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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5. Cndang-Undang yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi 
belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan Undang-Undang tersendiri 
dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

6. Jika pencabutan Undang-Undang dilakukan dengan Undang-Undang 
tersendiri, Undang-Undang pencaburan itu hanya mernuat 2 (dua) pasal yang 
ditulis dengan angka arab, yaitu sebagai berikut: 

a. Pasal I memuat keteruuan yang menyatakan tidak berlakunya Undang 
Undang yang sudah diundangkan tetapi belum rnulai berlaku. 

b. Pasal 2 memuat keteruuan tentang saat mulai berlakunya ndang- 
ndang pencabutan yang bersangkutan. 

Conteh: 
Pasal 1 

Undang-Undang Nomor . . .  Tahun . . .  tentang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun ... Nomor . .  .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor ... ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 
II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

7. Pencabuian Undang-Undangyangmenimbulkan pcrubahan dalam peraturan 
perundang-undangan lain yangterkait, tidak mengubah peraturan perundang 
undangan lain yang ierkait ter ebut, kecuali diteruukan lain secara tegas. 

8. Undang-Undangatau ketentuan yangdicabut, otornatis tidak berlaku kembali, 
meskipun Undang-Undang yang mencabut di kemudian hari dicabut pula. 

D. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 

I . Undang-Undang hanya dapat diubah dengan: 

a. peraturan perundang-undangan yang sejenis, yakni Undang-Undang. 

Conteh: Undang-Undang Nemer 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
diubah dengan Undang-Undang Nemer 28 Tahun 2004; atau 

b. peraturan perundang-undangan yangsetingkat dengan Undang-Undang, 
yakni Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Perpu 
tersebur harus dimintakan persetujuan kepada DPR. 
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Conteh: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perpu Nomor 3 
Tahun 2005 tersebut disetujui DPR dan ditetapkan menjadi 
Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 
2005. 

2. Dalam konsiderans Undang-Undang perubahan, harus dikemukakan alasan 
mengapa perlu dilakukan perubahan tcrhadap Undang-Undang yang lama. 

3. Walaupun dimungkinkan adanya perubahan terhadap suatu Undang 
Undang, namun jika pcrubahan tersebut mengakibatkan: 

a. sisternatika Undang-Undang berubah; 

b. rnateri Undang-Undang berubah lcbih dari 50% (lima puluh pcrsen); atau 

c. escnsinya berubah, 

maka Undang-Undang yang diubah iersebut Icbih baik dicabut dan 
disusun kcmbali dalam Undang-Undang yang baru mengenai masalah 
tersebut (melalui proses pencabutan dengan penggantian). 

4. Perubahan Undang-Undang dilakukan dcngan: 

a. menyisipkan atau mcnarnbah materi baru; 

b, menghapus scbagian rnateri; dan/atau 
c. mengganli aiau rnengubah sebagian maieri dengan maieri lain. 

5. Perubahan Undang-Undang dapai dilakukan ierhadap: 

a. buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, penjelasan urnum, penjelasan 
pasal demi pasal, dau/atau lampiran; dan/atau 

b. kata, frasa, kalimat, istilah, angka, dan/atau tanda baca. 

6. Pada dasarnya batang iubuh Undang-Undang perubahan ierdiri atas 2 (dua) 
pasal yang ditulis dengan angka Romawi (Pasal I dan Pasal II), yaitu sebagai 
bcrikut: 
a. Pasal I mcmuatjudul Undang-Undangyangdiubah danscmuaperubahan 

materr. 

b. Pasal 11 mernuat kerentuan mengcnai saat mulai berlakunya Undang- 
ndang. Dalam hal rertentu, Pasal 1 1  juga dapat mcmuat ketentuan 

peralihan dari Undang-Undang pcrubahan, yang maksudnya berbeda 
dcngan ketentuan pcralihan dari Undang-Undang yang diubah. 

7. Perumusan Pasal I Undang-Undang pcrubahan: 

a. Jika materi perubahan hanya satu maieri atau hanya saru kesatuan 
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rnateri (menyisipkan satu atau beberapa pasal diantara dua pasal, 
pencamuman rnateri perubahan tidak dirinci dengan menggunakan 
angka Arab (1,2,3, dan seterusnya). 

Contoh 1 (perubahan satu materi): 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor . . .  Tahun . . .  tentang 
. .  .  {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . .  .  Nomor . . .  ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . . .  )  dihapus. 

Contoh 2 (perubahan satu kesatuan materi): 

Pasal I 

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor Tahun 
tentang . . .  {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor . . .  ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) disisipkan 
2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 108 yang berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 10A 

Pasal 108 

b. Jika materi perubahan lebih dari satu matcr i/satu kesatuan materi 

I) Pembuka//zeading Pasal I 

a) Diawali dengan frasa "Beberapa kereruuan dalarn" (jika hanya 
mengubah pasal) atau frasa "Beberapa keteruuan, penjelasan 
urnum, dan penjelasan pasal dalam" (jika mengubah pasal, 
penjelasan umurn, dan penjelasan pasal); 

b) Dilanjutkan dengan penulisan judul ndang-Undang yang 
diubah; 

c) Dilanjutkan dengan penulisan tahun serta nomor Lembaran 
Negara Republik Indonesia dan nomor Tarn bah an Lembaran 
Negara Republik I ndonesia yang diletakkan di antara tanda 
baca kurung; 

d) Dilanjutkan dengan frasa "diubah scbagai berikut"; 

e) diakhiri dengan tanda baca titik dua (:); dan 
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Conloh 1: Undang-Undang Nornor 39 Tahun 2007 lenlang 
Perubahan alas Undang-Undang Nornor 11 Tahun 
1995 lenlang Cukai 

Pasal I 

Beberapa kelenluan dalarn Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1995 lenlang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

2) Pencaruuman perubahan rnateri. 

etiap maieri perubahan dirinci dengan rnenggunakan angka Arab 
( I ,  2, 3, dan seierusnya). 

�����������==;, 

Nomor 3613) diubah sebagai berikut: 

1. Kelenluan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

2. Kelenluan Pasal 2 ayal (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 2 

3. 

4. 

5. dan selerusnya 

Conloh 2: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 lenlang 
Perubahan alas Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2001 lenlang Yayasan 

Pasal I 

Beberapa kelenluan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal dalam 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tenlang Yayasan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4132), diubah sebagai berikul: 

1 . Kelenluan Pasal 3 subslansi tetap dan penjelasannya diubah 
sehing_ga rumusan pen·elasan Pasal 3 adalah seba aimana 
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tercantum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka 1 
Undang-undang ini. 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

4. 

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

dan seterusnya 

c. Jika Undang-Undangyangdiubah telah diubah lebih dari saiu kali, maka 
penyebutan ndang-Undang pcrubahan sebelumnya pada bagian 
pembukalheadi11g Pasal I, dirinci dengan menggunakan huruf (abjad) 
kecil (a, b, c dan setcrusnya) dcngan disertai penyebutan tahun dan 
nomor Lcmbaran Negara Republik Indonesia serta nomor Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di aruara tanda 
baca kurung. 
Contoh: 

Undang-Undang Namer 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 
alas Undang-Undang Namer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
dan Tata Cara Perpajakan 

Ketiga [J 
Umum 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Namer 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah 
dengan Undang-Undang: 

a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Namer 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Namer 3566); 
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�Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
II Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3984), 

diubah sebagai berikut: 

1 . 

2 . 

L:=· .. =·= 

8. Jika dalarn Undang-Undang ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, 
paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru 
tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang 
bcrsangkutan. 

9. Menyisipkan mareri baru 

a. penyisipan bab 
Jika di aruara dua bab akan clisisipkan suatu bab baru, maka bab baru 
itu diternpatkan di aruara kcdua bab tersebut clan dibcri nomor scsuai 

clengan bab sebelumnya clan ditarnbahkan huruf besar (A, B, C, clan 
seterusnya , ditulis ianpa spasi. .Misalnya, jika di aruara BAB X 1 1 1  clan 
BAB X I V  akan disisipkan bab baru maka bab baru itu dituliskan 
BAB XIIIA.  

v- 58. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni 
BAB XI I IA yang berbunyi sebagai berikut: 

BAB XIIIA 

PEMBINAAN PEGAWAI 

Pasal 64A 

(1) . 

(2) . 

(3) . 

(4) . 

Pasal 648 



b. penyisipan bagian 

Conteh: 
44. Di antara Bagian Pertama dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) 

bagian, yakni Bagian Pertama A yang berbunyi sebagai berikut: 
Bagian Pertama A 

Banding dan Gugatan 
Pasal 43A 

II 

I 
Pasal 438 

c. penyisipan pasal 

Jika di amara clua pasal akan disisipkan suatu pasal baru, maka pasal 
baru itu ditcrnpaikan di aruara kedua pasal tersebut dan diberi nornor 
sesuai dengan pasal terdahulu dan ditambahkan huruf besar (A, B, C, 
dan seterusnya, ditulis tanpa spasi. Comoh,jika di antara Pasal 236 dan 
Pasal 237 akan disisipkan tiga pasal baru maka pasal baru itu dituliskan 
Pasal 236A, Pasal 2368, clan Pasal 236C. 

fontoh: 
j �ngka 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah 
17. Di antara Pasal 236 dan Pasal 237 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni 

Pasal 236A, Pasal 2368, dan Pasal 236C, yang berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal236A 

Pasal236B 

Pasal 236C 

i I I 



d. peny1s1pan ayai 

Jika dalam I (saiu) pasal yang tercliri dari bcberapa ayat akan disisipkan 
ayat baru, pcnulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab 
sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditarnbah dengan huruf 
kecil a, b, c, atau seterusnya, yang diletakkan di aruara tanda baca kurung. 
Misalnya,jika di aruara ayat (I) dan ayat (2) dari Pasal 17  akan disisipkan 
tiga ayat baru, maka ketiga ayat rersebut cliletakkan di antara ayat (I) dan 
ayat (2) dan dituliskan (la), lb), dan (le). 

Contoh: 
10. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni 

ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 17 

(1) 
(1a) 
(1b) 
(1c) 
(2) 

(Keterangan: jika dalam sebuah pasal terdapat perubahan terhadap 
ayatnya, maka pasal tersebut ditampilkan secara keseluruhan) 

===d) 

I 0. Menambah maieri baru 

r
Contoh 1: 
Angka 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
38. Setelah Bagian Ketiga pada BAB X ditambah 1 (satu) bagian, yakni 

Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Keempat 
Kewenangan Khusus Direktur Jenderal 

Pasal40A 

(1) . 

(2) . 

Contoh 2: 
Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. 

.\IODL L Ill PL'.'"YL'SLTKA.� R.A;-.;'CA."\GAN UNDANG-U:-ll)At";G 1 75 



76 I 

1. Ketentuan Pasal 26 dilambah 4 (ernpat) ayat, yakni ayal (4), ayat (5), ayat 
(6), dan ayat (7), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal26 
(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(Keterangan: jika dalam sebuah pasal lerdapat perubahan terhadap 
ayalnya, maka pasal tersebut dilampilkan secara keseluruhan) 

Conloh 3: 

Angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 lenlang Perubahan alas 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 lenlang Kepabeanan 

41. Ketentuan Pasal 30 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) 
dan ayat (4), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal30 
(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(Kelerangan: jika dalam sebuah pasal lerdapal perubahan lerhadap 
ayatnya, maka pasal tersebul dilampilkan secara keseluruhan) 

1 1 .  Mcnghapus rnatcri yang sue/ah ada 

Jika dalam undang-undang dilakukan penghapusan aras suatu bab, bagian, 
paragraf, pasal, atau ayai, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal, atau ayat 
rersebur tctap dicamumkan dengan diberi keterangan dihapus. 
Contoh 1 :  

Angka 42 dan angka 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Perubahan alas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 lenlang Cukai. 
42. Pasal 42 dihapus. 
43. Pasal 43 dihapus 
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Contoh 2: 
10. Pasal 16 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

(1) 
(2) Dihapus. 
(3) 

(Keterangan: jika dalam sebuah pasal terdapat perubahan terhadap ayatnya, 
maka pasal tersebul dilampilkan secara keseluruhan) 

12. Mengganu atau rnengubah sebagian maieri 

Conloh 1: 
Angka 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan alas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

39. Judul BAB XI diubah sehingga BAB XI berbunyi sebagai berikut: 

BABXI 
KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN 

L, 

Contoh 2: 
Angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Alas 
Undang-Undang Nornor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

2. Ketenluan Pasal 2 ayal (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasa l2 

(1) 
(2) 

(3) 

(Keterangan: jika dalam sebuah pasal terdapal perubahan terhadap 
ayalnya, maka pasal tersebut ditarnpilkan secara keseluruhan) 

13.  Gabungan penyisipan, penarnbahan, penghapusan, dan/atau pcrubahan 

)tODUL 111: PE.i'\TYUSUNAl.....;i RJ\ . .:'\CA.'\'CAN UI\'DANG-UNDA1"l'C I 77 



Contoh: 

Angka 5, angka 9, angka 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 

(satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 5 

(1) . 
(2) . 
(3) . 
(4) . 
(5) .  

9. Ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) diubah, di antara 
ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), 
serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 7 

(1) 
(2) 
(3) 

(3a) . 
(3b) . 
(4) 
(5) 
(6) Dihapus. 
(7) Dihapus. 
(8) 

15. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat(6), ayat (7), dan 
ayat (8) diubah; di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, 
yakni ayat (1a), ayat (1b). dan ayat (1c); di antara ayat (3) dan ayat (4) 
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); di antara ayat (5) dan ayat (6) 
disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (Sa) dan ayat (Sb) sehingga Pasal 14 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 
(1) . 
(1a) . 
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(1 b) . 

(1c) . 

(2) . 

(3) . 

(3a) . 

(4) . 

(5) . 

(Sa) . 

(Sb) . 

(6) . 

(7) . 

(8) . (Keterangan: jika dalam sebuah pasal terdapat perubahan terhadap ayatn)'a, maka pasal tersebut ditam_Qi!l<an secara keseluruhan). 
14. Perurnusan Pasal I l Undang- ndang perubahan 

a. Pasal I I  mcmuat ieruang saat mulai bcrlaku Undang-Undang 
perubahan Conteh: Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

b. Dalam ha! terteruu, Pasal 1 1  juga dapai memuai keteruuan pcralihan dari 
Undang-Undangperubahan yangmaksudnya berbeda dengan ketemuan 
peralihan dari ndang-Undang yang diubah) dan mernuat saai rnulai 
berlaku Undang-Undang perubahan. 

ntoh:= ] dang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Alas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
I 

dan Tata Cara Perpajakan Pasal II 1 .  Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. 



2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 
daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir 
paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013. 

3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. 

15. Perubahan terhadap penjelasan umum 

a. Keterangan yang menjelaskan bahwa terdapat perubahan pada 
penjelasan umum dimuat di dalam Pasal I. 

b. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ketcntuan Pasal I tersebut 
langsung dirnuat dalam penjelasan umum dari Undang-Undang 
perubahannya. Sehingga perubahan a tau perbedaan dari dua pcnjelasan 
umum yang diubah, dapat dilihat dengan menyandingkan penjelasan 
umum Undang-Undangsebelum diubah dengan Undang-Undangsetelah 
diubah. 

Conteh: 

Angka 23, 24, dan 25 Undang-Undang Nemer 28 tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nemer 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan 

23. Penjelasan Umum Alinea Ketiga, frasa "atau pejabat yang ditunjuk", di 
antara frasa "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" dan frasa 
"Ketentuan tersebut" dihapus. 

24. Penjelasan Umum Alinea Keempat, frasa "dapat diajukan kepada 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan 
Yayasan" di antara frasa "permohonan pendirian Yayasan" dan 
frasa "Di samping itu", diganti menjadi frasa "diajukan kepada 
Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan 
tersebut." 

25. Penjelasan Umum Alinea Ketujuh, frasa "Yayasan yang kekayaannya 
berasal dari Negara," di antara frasa "Selanjutnya, terhadap" dan 
frasa "bantuan luar negeri atau pihak lain," diubah menjadi frasa 
"Yayasan yang memperoleh bantuan dari Negara," dan frasa 
"laporan tahunannya wajib diumumkan" di antara frasa "oleh 
akuntan publik dan" dan frasa "dalam surat kabar berbahasa 
Indonesia", diubah menjadi frasa "laporan keuangannya wajib 
diumumkan". 
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16. Perubahan ierhadap penjelasan pasal demi pasal 

a. Keterangan yangmenjelaskan bahwa terdapatperubahan pada penjelasan 
pasal demi pasal, dimuat di dalam Pasal I. 

b. Perubahannya dimuat dalam pe,,jclasan pasal demi pasal. 

Contoh 1: 
Angka 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan 
alas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3613) diubah sebagai berikut: 

1. 

2. 
3. 

23. Pasal 20 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 20 ayat (2) 
sehingga penjelasan Pasal 20 menjadi sebagaimana ditetapkan 
dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini. 

(Keterangan: perubahan penjelasan dari angka 23 tersebut dimuat pada 
bagian penjelasan pasal demi pasal angka 23) 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 39 TAHUN 2007 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI 

I. UMUM 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Angka 23 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "menyediakan tenaga dan peralatan" 
adalah menyediakan tenaga pekerja dan peralatan 
yang diper\ukan untuk membantu kegiatan pejabat bea 
dan cukai dalam melakukan pencacahan. 
Ayat (3) 
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Conteh 2: 

Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan 
Alas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

Pasal I 

Beberapa ketentuan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal dalam 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4132), diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 3 substansi tetap dan penjelasannya diubah 
sehingga rumusan penjelasan Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum 
dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka 1 Undang-undang ini. 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 2004 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 16 TAHUN 2001 
TENTANG YAYASAN 

I. UMUM 

II .  PASAL DEM I PASAL 
Pasal I 

Angka 1 
Pasal3 

Ayat (1) 
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk 
menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan 
sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak 
dapatmelakukan kegiatan usaha secara langsung 
tetapi harus melalui badan usaha yang 
didirikannya atau melalui badan usaha lain 
dimana Yayasan menyertakan kekayaannya. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Contoh 3: 

4. Pasal 10 tetap dengan perubahan penjelasan pasal sehingga 
penjelasan Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Penjelaasan 
Pasal Demi Pasal Undang-Undang ini. 

= = 

17.  Format pcnjclasan Undang-Undang perubahan 
--- 

Contoh: 
I. UMUM 

II .  PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 

Angka . . .  
Pasal . . .  

Angka . . .  
Pasal . . .  

Ayat ( . . .  )  

Angka ... 
Pasal . . .  

Pasal II 

18. Jika suatu Undang-Undang ielah sering mcngalarni pcrubahan sehingga 
mcnyulitkan pcngguna, sebaiknya Undang-Unclang ierschut disusun kcmbali 

dalarn naskah scsuai dengan perubahan-perubahan yang tclah dilakukan, 
dcngan mcngadakan pcnyesuaian pada : 
(a) urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayai, angka, aiau but ir; 

(b) pcnyebutan-pcnyebutan; clan 
c) ejaan,jika undang-undang yang diubah masih icrtulis dalarn ejaan lama, 

19. Pcnyusunan kernbali scbagai111ana dirnaksud pada angka 18 dilaksanakan 
olch Prcsidcn dengan 111engcluarkan suatu pcnetapan yang bcrbunyi sebagai 
berikut : 

i\lODUI. I l l :  PE.NYUSUNAN RA.t'\'Ci\.NGAN UNDA.1"G-UNOANG \ 83 



Conteh: 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH 

UNDANG-UNDANG NO MOR . . .  TAHUN . . .  
TENTANG 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

KE DUA 

KETIGA 

bahwa untuk mempermudah pemahaman materi yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun . . . tentang ... 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor . . . Tahun tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor . . . Tahun tentang ... perlu 
menyusun kembali naskah Undang-Undang tersebut dengan 
memperhatikan segala perubahan yang telah diadakan; 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

MEMUTUSKAN: 

Naskah Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang . . .  
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor . . .  Tahun . . .  tentang . .. dan dengan mengadakan 
penyesuaian mengenai urutan bab, bagian, paragraf, pasal, 
ayat, angka dan butir serta penyebutan-penyebutannya dan 
ejaan-ejaannya, berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran 
Keputusan Presiden ini. 

Keputusan Presiden ini dengan lampirannya ditempatkan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
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E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 

UNDANG - UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG 

I .  Prcsidcn bcrhak menciapkan Pcraturan Pemcriruah scbagai pcngganti 
Undang-Undang dalam ha! ikhwal kcgentingan yang mcmaksa (Pasal 22 ayat 
(!) Undang-Undang Oasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945). 

2. Pcrpu harus diajukan kcpada OPR dalam masa persidangan berikutnya untuk 
mendapatkan pcrsetujuan. Pcngajuan Perpu dilakukan dalam bcntuk RUU 
tcntang Penetapan Perpu mcnjadi Undang-Undang. 

3. Dalam ha! Perpu ditolak atau iidak mendapat pcrsettuuan DPR, maka Pcrpu 
iidak bcrlaku dan harus dicabut, Prcsiden mcngajukan RU U tentang 
Pcncabutan Pcrpu ierscbut yang dapat mengatur dari segala akibat penolakan 
iersebut. 

4. Baiang iubuh Undang-Undang iemang Penetapan Pcraturan Pemerintah 
Pcngganti Undang-Undang (Pcrpu) mcnjadi Undang-Undang pada dasarnya 
tcrdiri dari 2 (dua) pasal, yang diiulis dengan angka Arab, yaitu: 
a. Pasal I mcmuat pcnctapan Pcrpu mcnjadi Undang-Undang yang diikuti 

dcngan pcrnyataan mclarnpirkan Perpu sebagai bagian yang tidak 
tcrpisahkan clcngan Undang-Undang pcnetapan yang bcrsangkutan. 

b. Pasal 2 mernuat kctentuan mengcnai saai mulai berlaku. 

Conteh 1: 
Undang-Undang Namer 10 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Namer 2 Tahun 2005 Tentang 
Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan 
Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias 
Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang 

Pasal 1 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penanganan 
Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan 
Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Namer 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4765) 
ditetapkan menjadi Undang-Undang. 

Pasal2 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

--� 
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Contoh 2: 

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 

Pasal 1 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi 
Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Undang- Undang ini. 

Pasal 2 

Undang-Undang ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL 

I .  Prcsidcn dcngan perscrujuan DPR mcnyaiakan perang, mcrnbuat perdamaian, 
dan perjanjian clengan ncgara lain (Pasal 1 1  ayat (I) Unclang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945). 

2. Pcngesahan pcrjanjian iruernasional olch Pcmcrintah Rl dilakukan 
sepanjang dipcrsyaraikan oleh pcrjanjian internasional terscbut. Pengcsahan 
pcrjanjian intcrnasional dilakukan Undang-Unclang atau Peraturan Presider, 
(Pasal 9 Undang-Unclang Nomor 2+ Tahun 2004 tentang Perjanjian 
I nternasional). 

3. Pcngesahan perjanjian imernasional yangdilakukan dengan Undang-Undang 
adalah perjanjian yang bcrhubungan dengan: 
a. masalah poliitik, perdamaian, pertahanan, clan kcarnanan ncgara; 
b. perubahan wilayah atau pcnctapan baras wilayah NKRI;  
c .  kedavlatan atau hak berdaulat ncgara; 
d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 
c. pernberuukan kacdah hukum baru; 
f. pinjaman dan/atau hibah luar negcri. 

(Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 1:1hun 2004 tcmang Perjanjian 
I nicrnasional) 
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4. Baiang tubuh Undang-Undang ientang pengesahan perjanjian internasional 
pada dasarnya terdiri aias 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu 
scbagai berikut : 

a. Pasal I mernuat pengesahan pcrjanjian internasional dengan mernuat 
pcrnyataan mclan,pirkan salinan naskah aslinya arau naskah asli bersarna 
dengan terjcmahannya dalarn bahasa Indonesia. 

b. Pasal 2 mernuat kerentuan 1nengcnai saai mulai berlaku. 

r
Contoh 1 (Untuk Perjanjian Multilateral) : -�= 

Pasal I 

I 
Mengesahkan Convention on the Prohibition of the Development, Production, 
Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction (Konvensi 

II 
tentang Pelanggaran Pengembangan. Produksi. Penimbunan, dan Penggunaan 
Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa 
lnggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini. 

Pasal 2 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Contoh 2 (Untuk Perjanjian Bilateral yang Menggunakan Dua Bahasa) : 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol 
To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol 
Kyoto Alas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang 
Perubahan lklim) 

Pasal 1 

Mengesahkan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention 
on Climate Change (Protokol Kyoto alas Konvensi Kerangka Kerja 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan lklim) yang salinan naskah 
aslinya dalam bahasa lnggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia 
sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Undang-Undang ini. 

Pasal2 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Contoh 3 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations 
Convention Against Corruption. 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Anti Korupsi. 2003) 
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Pasal 1 

(1) Mengesahkan United Nations Convention Against Corruption, 2003 
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan 
Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat(2)tentang Penyelesaian 
Sengketa. 

(2) Salinan naskah asli United Nations Convention Against Corruption, 
2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan 
Reservation ( Pensyaratan) terhadap Pasa 166 ayat (2) ten tang Penyelesa ian 
Sengketa dalam bahasa lnggris dan terjemahannya dalam bahasa 
Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

Pasal2 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Contoh (Untuk Perjanjian Bilateral Yang Menggunakan Lebih Dari 
Dua Bahasa) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan 
Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk 
Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (Agreement Between 
The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of 
Hongkong For The Surrender Of Fugitive Offenders) 

Pasal 1 

Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah 
Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri 
(Agreement the Government of the Republik of Indonesia and the Government 
of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders) yang telah ditandatangani 
pada tanggal 5 Mei 1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam 
bahasa Indonesia, bahasa lnggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

Pasal2 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Cara penulisan rumusan Pasal 1 bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan 
internasional yang dilakukan dengan Undang-Undang, berlaku juga bagi 
pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan 
Peraturan Presiden. 
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BAB III 

Ragam Bahasa 

Undang-Undang 

A. BAHASA UNDANG-UNDANG 

l .  Bahasa Undang-Undang pada dasarnya tunduk kcpada kaidah iata 

Bahasa Indonesia, ba ik yang menyangkut pernbr-nt ukan kaia, penyusunan 
kalirnat, tcknik pcnulisan, maupun prngcjaannya, tetapi iidak sarna clcngan 
hahasa Indonesia. Tjdak ... ama dalarn arti untuk ha! tertentu/i\tilah u-ricntu 
mcmpunyai ciri atau rerrninologi terscndiri baik dalarn pcrurnusan maupun 
cara penulisan. 
Ciri-ciri bahasa peraturan pcrundang-undangan, aruara lain: 
I .  Lugas clan pasii karcna uruuk 111enghindari kcsamaan arti atau kcrancuan. 
2. Kata yang digunakan sifamya scderhana karena hanya kata yang 

dipcrlukan yang dipakai. 
3. Objektif dan menekan rasa subjcktir(tidak emo-i dalam mcngungkapkan 

tujuan aiau maksud). 
4. Membakukan makna kaia-kaia, ungkapan, aiau isulah yang digunakan 

secara konsisrcn. 
5. Mcrnbcrikan drfinisi srcara ccrmat tcniang nama, sifar, atau karegori hal 

yang didefinisikan. 
6. Untuk wnggal dan jamak sclalu dirumuskan tunggal. 

Contoh: buku-buku > buku 

_· � murid-murid > murid 



7. Penulisan narna jabaian aiau profesi yang sudah didcfinisikan, narna 
institusi/len1baga pcmeriruahan/keiatanegaraan, nama jabatan/aiau 
kata yang sudah didcfinisikan, dan namajenis Cndang-lindang, dalam 
rurnusan norrna harus konsisten clitulis dengan huruf kapital tanpa 
kriteria berapa jumlahnya. 
Contoh: 

1. Nama resmi institusi/lembaga pemerintahan/ketatanegaraan: 

a. DPR > jumlahnya hanya satu di pusat > DPR (huruf kapital) 
b. DPRD > ada di setiap provinsi atau kabupaten/kota > DPRD 

(huruf kapital) 
c. Provinsi-Kabupaten > (huruf kapital) 

2. Nama jenis Undang-Undang: 

a. Undang-Undang > (huruf awal kapital) 
b. Peraturan Pemerintah > (huruf awal kapital) 
c. Peraturan Daerah > {huruf awal kapital) 

3. Nama jabatan atau profesi yang sudah didefinisikan: 

a. Penyidik > dalam norma > (huruf awal kapital) 
b. Advokat > dalam norma > (huruf awal kapita/) 

2. Pcrumusan kalimat dalam l.!nc/ang-Undang, pada dasarnya berbeda dalam ha!: 
a. Konsidcrans 
b. Kctcmuan Umum, yang mernuat: 

Definisi I baiasan pcngcrrian: 
Singkaian I akronim; dan 
Hal lain yanl{ mrnrerminkan asas, rnaksud, dan tujuan. 

c. J\laLcri yan� diatur, 
cl. Penjclasan, yang mcliputi: 

Pcnjclasan umum; dan 
Pcnjclasan Paeal dr-mi Pasal. 

3. Kccmpat bagian tersebut mernpunyai ciri perurnusan yang beda aruara yang 
saru dcngan yang Jain. 

a. Perurnusan Konsidcrans 
Perurnusan dalarn konsidcrans yang rncrnuat uraian singkat mengenai 
pokok-pokok pikiran yang mcnjadi Iata r belakang disusunnya suaru 
pcraturan (unsur filosofis, sosiologis. dan yuridis', pada urnurnnya 
dirurnuskan dengan ka1a/ungkapan yang mcnaruh harapan Linggi 
untuk dicapai atau diwujudkan. 
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R .. umusan yang digunakan biasanya 1nengan1bil dari yang icrdapat 
dalam Pcmbukaan UUD Negara R[ Tahun 1945. Misalnya: cita-cita 
mewujudkan masyarakat yang adil clan makmur, kesejahieraan bagi 
seluruh rakyat dan scbagainya. 

b. Keteruuan Umum 

R .. umusan dcfinisi atau baiasan pengcrtian merupakan satu kcsatuan 
pcngcrtian yang utuh dan tidak rnernuat norrna, schingga udak 
rnernuat kaia "harus", "wajib", atau "dapai". Oleh karena itu definisi 
atau batasan pengertian tidak diberi pcnjelasan Pasal. 

Kata uruuk mcnjelaskan digunakan kaia "adalah", bukan "ialah", 
"yaitu", aiau "yakni". 

c. Maicri Yang Diaiur 

lstilah yang digunakan harus konsisicn, walaupun dalam Bahasa 
I ndoncsia variasinya banyak dcngan arti yang sarna. 

Dalarn rurnusan norrna, untuk kata/isulah terteruu harus 
n1cnggun�kan pilihan kaia yang tclah ditetapkan walaupun dalarn 
Bahasa Indonesia arunya sarna, 

l\[isalnya: 
Mcmpunyai kewajiban 
mernpunyai hak 
rncmpunyai wewcnang 

> 

> 

> 

wajib 
bcrhak 
bcrwcnang. dst 

R .. umusan dalarn norma tidak belch 111cnggunakan bahasa asing. 

Kata I istilah yang sifamya sangat ieknis dalam Pasal I ayai dapai 
diberikan pcnjclasan Pasal aiau Pcnjelasan Ayai. 

cl. Pcrurnusan Pcnjclasan 

Pcnjelasan umurn 

Harnpir udak ada kctentuan yang spcsifik yang harus ditcrapkan. 
Uraian penjclasan tidak memuat norrna clan harus disusun secara 
runtut sesuai materi dalarn batang tubuh. 

Pcnjelasan Pasal demi Pasal. 
untuk kata atau istilah yang dijclaskan diiulis diantara tanda 
baca pctik " ... ". 
bahasa asing bolch digunakan ictapi cara pcnulisannya ditulis 
dalarn huruf cctak miring. 
Tidak belch rnemuat norrna, dengan dernikian tidak 
n1enggunakan kara "harus", "wajib",''dilarang11, dst. 
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Sesuai dengan makna pcnjelasan Pasal demi Pasal , maka 
udak boleh merumuskan penjelasan bcbcrapa Pasal dalam saiu 
pcnjelasan, misalnya Penjclasan Pasal 5 s/d 7 Cukup jelas, 
teiapi harus ditulis penjelasan pada setiap Pasal, 

4·. Bahasa Undang-Undang baik dalam pcrurnusan n1aupun cara penulisan 
rnernpunyai corak tcrsendiri yang bcrcirikan kcjernihan atau kejclasan 
pcngenian, keiugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaaian asas sesuai 
dcngan kcbutuhan hukum. 

Contoh yang kurang tepat: 

Pasat 34 

(1) Suami isteri wajib sating cinta mencintai, hormat menghormati setia dan 
memberi bantuan tahir bathin yang satu kepada yang lain. 

Sebaiknya: 

(1) Suami isteri wajib sating mencintai, menghormati, setia, dan memberi 
bantuan lahir bathin. 

5. Dalarn mcrurnuskan kcieruuan Undang nclang digunakan kalirnat yang 
tcgas,jclas, singkai, clan rnudah dirncngeru. 

Contoh yang kurang tepat: 

Pasat5 

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan keringanan pajak bumi dan 
bangunan sebagaimana dimaksud datam Pasat 4 ayat (1) Undang 
Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

Sebaiknya: 

(1) Permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana 
dimaksud datam Pasat 4 ayat (1) harus n'lemenuhi persyaratan sebagai 
berikut : 

6. Hindarkan penggunaan kata atau frasa yang artinya kurang mencruu atau 
konteksnya dalan, kalin,at kurangjclas. 
Coruoh : 

lstilah minuman keras mcrnpunyai rnakna yang kurang jelas dibandingkan 
dcngan istilah rninuman bcralkohol. 
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7. Dalam merumuskan keteniuan Undang-Undang, gunakan kaidah tata bahasa 
Indonesia yang baku. 

Contoh kalimat yang tidak baku: 

(1) lzin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dapat dicabut. 

(2) Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap anak mengenai status 
kewarganegaraannya. 

Contoh kalimat yang baku: 

(1) Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan 
perlindungan terhadap anak mengenai status kewarganegaraan anak. 

8. Urnuk memberikan perluasan pengenian kata aiau isrilah yang sudah 
diketahui umurn ianpa mernbuat definisi baru, gunakan kata meliputi. 

Contoh:  
Bangunan darurat adalah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan sementara 
meliputi bambu, triplek, dan kayu. 

9. Uruuk mempersempit pengertian kata aiau isilah yang sudah diketahui um um 
tanpa mernbuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi. 

Contoh: 
Anak buah kapal tidak meliputi koki magang. 

IO. Hindari pembcrian ani kepada kata atau frasa yang maknanya tcrlalu 
rnenyirnpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa 
sehari-hari. 

[ Contoh yang kurang tepat: 
Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

Sebaiknya: 
Pertanian meliputi perkebunan. 

1 1 .  Di dalam ndang-Undang yang sama hindari penggunaan: 

a. beberapa istilah yang berbeda uruuk menyatakan satu, 
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Conteh: lstilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian _ en.9�__silan. = 

b. satu istilah untuk beberapa pengenian yang berbeda. 

�
Conteh : - - I stilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi = penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan. 

- =--= 

12. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayai lain, sedapai mungkin 
dihindari pcnggunaan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak 
mengurangi, atau tanpa menyimpang dari. 

[r Contoh yang kurang tepat: 

II Pasal 7 
II Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja. 
II Pasal 8 Tanpa mengurangi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pegawai wanita yang sedang hamil dapat mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian seragam. Pasal8 Dengan tidak mengurangi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pegawai wanita yang sedang hamil dapat mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian seragam. Pasa l8 

Pasal7 
Tanpa menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pegawai wanita yang sedang hamil dapat mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian seragam. 

I Sebaiknya: 

I  

Setiap pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja, kecuali tegawai wanita yang sedang hamil. 
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13. Jika kata atau frasa terientu digunakan berulang-ulang maka uruuk 

menycderhanakan rumusan dalam ndang�Undang, kata aiau Irasa sebaiknya 
didcfinisikan dalarn pasal yang mcmuai arti kaia, istilah. pcngrrtian, aiau 
digunakan singkatan arau akronim. 

Contoh: 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
6. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 

meliputi bidang ketenagakerjaan. 
7. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya 

disebut Komisi Pemeriksa adalah . . . .  

8. 

9. 

Tentara Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat 
adalah . . . .  
Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASKES. 

TNI[ [  

II 
Jtk Untuk n1rnghindari pcrubahan nama suatu dcparu-rncn, pcnycbutan mcrueri 

scbaiknya rnrnggunakan penyebutan yang didasarkan pada tuga� clan 
tang�un�javvab di bidanq yan� bersangkutan. 

1 
Menteri adalah Menteri yang tu gas dan tanggungjawabnya di bidang . 
(misalnya, bidang ketenagakerjaan ) 

15. Penyerapan kata aiau Frasa bahasa asing yang banyak dipakai clan telah 
disesuai kan rjaannya clcngan kaidah Bahasa l ndonesia dapat di runakan, 
jika kata atau frasa tcrscbut: 

a. rnernpunyai konotasi yan� cocok: 

b. lebih singkat bila dibanclingkan clc·ngan padanannya dalarn Bahasa 
Indonesia; 

c rnernpunyai corak internasional: 

Contoh: 

cl. lcbih rnernpr-rrrtuda h tcrcapainya kosepakatan: atau 

e. lebih rnudah dipahami daripada te1jen1ahannya dalarn Bahasa Indonesia. 

Contoh: 
1. devaluasi (penurunan nilai uang) 
2. devisa (alat pembayaran luar negeri) 

- = =  

]  
II 



16. Penggunaan kata atau frasa bahasa asing hendaknya hanya digunakan di 
dalam pcnjclasan Undang-Undang. Kata atau frasa bahasa asing itu 
didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan 
diletakkan di aruara baca kurung. Contoh: 1. penghinaan terhadap peradilan (contempt of court) 2. penggabungan (merger) 

========" 

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH 

I .  Lruuk menyaiakan pengertian maksirnum dan minimum dalarn meneruukan 
ancarnan pidana atau barasan wakiu yang digunakan kata paling. 

f Contoh: 
[ . . .  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

� 

2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi saiuan: 
a. wa ktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama 

b. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak 
c. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi 

3. Uruuk rnenyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata 
kecuali ditcrnpatkan di awai kalimat,jika yang dikecualikan adalah seluruh 
kalimat. Ftoh: - -� Kecuali X dan Y, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang 

I pengadilan. _ 
4. Kata kecuali ditcrnpatkan langsung di belakang suaiu kata

1

jika yang akan 
dibatasi hanya kata yang bersangkutan. Contoh: = Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang. 

5. Uruuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain. 



Contoh: 

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon 
wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14. 

6. Untuk mcnyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan 
kata jika, apabila, atau frasa dalam hal. 
a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola 

karena-maka). 

Contoh: 

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut. 

b. Kata apabila digunakan uniuk mcnyatakan hubungan kausa\ yang 
mengandung waktu. 

Contoh: 

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam 
masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai 
habis masajabatannya.==========�===� =====" 

c. Frasa dalam hal digunakan untuk mcnyatakan suatu kernungkinan, 
keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak ierjadi 
(pola kemungkinan-maka). 

Contoh: 
Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua. 

7. Frasa pada saat digunakan uruuk menyatakan suatu kcadaan yang pasti 
akan terjadi di masa dcpan. 

Contoh: 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

8. Umuk mcnyatakan sifat kumulatif digunakan kata dan. 

Contoh 1: 

A dan B dapat menjadi . . .  

Contoh 2: 
Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, 
osikis. dan seksual dilakukan melalui uoava: 
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r
enyebarluasan dan sosisalisasi Undang-Undang yang melindungi anak 
korban tindak kekerasan; dan 

pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. 
-=== 

9. Untuk menyatakan sifat ahcrnarif, digunakan kata atau. 

Contoh 1: 

A atau B wajib memberikan . . .  
Contoh 2: 

Anggota DPR berhenti antar waktu sebagai anggota karena: 
a. Meninggal dunia; 
b. Mengundurkan diri alas permintaan sendiri secara tertulis; atau 
c. Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan. 

10. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus ahcrnauf, gunakan frasa dan/ 
atau. 

Contoh 1: 

A dan/atau B dapat memperoleh . . .  
Contoh 2: 

Pasal 17A 

Dalam ha! terjadi perkembangan dan/atau perubahan keadaan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), Pemerintah mengajukan perubahan kedua 
alas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 
setelah disampaikannya Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan prognosis semester kedua. 
Contoh 3: 

Pasal6 

(1) Materi Muatan Undang-Undang mengandung asas: 
a. pengayoman; 
b. kemanusiaan; 
c. kebangsaan; 
d. kekeluargaan; 
e. kenusantaraan; 
f. bhinneka tunggal ika; 
g. keadilan; 
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 



1 1 .  Uruuk mcnyatakan adanya suatu hak, gunakan kaia berhak. 

Contoh 1: 
(1) Setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum. 

Contoh 2: 
Pasal 53 

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam 
rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Undang-Undang dan 
rancangan peraturan daerah. 

12. Untuk menyatakan pemberian kewcnangan kcpada sescorang atau lembaga 
gunakan kata berwenang. 

r-- 

Contoh 1: 
(1) Presiden berwenang menolak a tau mengabulkan permohonan grasi. 

Contoh 2: 
Pasal 15 

Provinsi Sulawesi Barat berwenang memungut pajak dan retribusi daerah 
sejak terbentuknya perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan 
Undang-Undang. 

13.  Uruuk menyatakan sifat diskresioner dari suaiu kewenangan yang dibcrikan 
kepada seorang atau Jcmbaga, gunakan kata dapat. 
Contoh 1: 
(3) Menteri dapat menolak atau mengabulkan permohonan pendaftaran 

paten. 

Contoh 2: 
Pasal7 

(1) 

(2) Dalam hal tertentu untuk melaksanakan wewenang sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Komisi 
dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa. 

14. ntuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang tclah ditetapkan, gunakan 
kata wajib. 
Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bcrsangkutan akan dijatuhi 
sanksi hukum menurut hukum yang berlaku. 
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Contoh: 

I 
(1) Untuk membangun 

bangunan. rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan 

15. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi aiau persyaratan terteruu, 
gunakan kara harus. Jika keharusan iersebut ridak dipenuhi, yang 
bersangkutan iidak rncrnperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat 
seandainya ia n1en1enuhi kondisi atau persyaratan tersebut. 

II Contoh: 

II (1) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

16. Untuk rncnyarakan adanya larangan, gunakan kata dilarang. 

Contoh: 
(1) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan 

prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau 
pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau 
persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang. 

C. TEKNIK PENGACUAN 

I .  Pacla dasarnya setiap pasal rnerupakan suatu kebulatan pengertian tanpa 
mcngacu kc pasal atau ayai lain . Narnun untuk menghindari pcngulangan 
rurnusan dapat digunakan teknik pengacuan. 

2. Teknik pengacuan dilakukan clengan menunjuk pasal atau ayai dari undang 
undang yang bersangkutan atau unclang-undang yang Jain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal . . . atau 
sebagaimana dimaksud pad a ayat . . .  

\  Contoh: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan 

II a. Dewan Perwakilan Rakyat memberitahukan Dewan Perwakilan Daerah 
akan dimulainya pembahasan rancangan Undang-Undang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2). 

b. Kekuatan hukum Peraturan PerUndang-Undangan adalah sesuai dengan 
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 



3. Pengacuan dua aiau lcbih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu 
rnenyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayai yang diacu retapi cukup 
dengan menggunakan frasa sampai dengan. 

�-=== 

Contoh : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
a. Perubahan yang tidak rnenyangkut hal pokok sebagaimana dirnaksud 

dalarn Pasal 2 sampai dengan pasal 6 diberitahukan kepada Menteri 
tanpa menyertakan akta notaris. 

b. Dalarn hal terjadi perselisihart Partai Politik, pengesahan perubahan 

II 
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (5) I 

.· tidak dapat dilakukan oleh Menteri. � 

I 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 
15 kecuali Pasal 13 ayat (1), berlaku juga bagi PNS. 
Ketentuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) 
kecuali ayat (2) huruf a, berlaku juga bagi jaksa. 

b. 

a. 

Pengacuan dua aiau lcbih terhadap pasal atau ayai yang berurutan, ictapi 

ada ayat dalarn salah satu pasal yang dikccualikan, pasal atau ayat yang 
tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali. 

II Conteh: �===�= 

4. 

Pasal 32 
II Conteh yang kurang tepat: 

Frasa Pasal ini tidak perlu digunakanjika ayat yang diacu rncrupakan salah 
satu ayat dalam pasal yang bersangkutan. 

5. 

Ketentuan mengenai tingkat pernbahasan rancangan Undang-Undang I 
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dalarn Pasal ini berlaku juga terhadap 
pernbahasan rancangan Undang-Undang: 
a. usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat; 
b. ratifikasi; 
c. 

Sebaiknya: 
Pasal 32 

Ketentuan mengenai tingkat pembahasan rancangan Undang-Undang 
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga terhadap pembahasan 
rancangan Undang-Undang: 

a. usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat; 
b. ratifikasi; 

c. 



6. Fra a Undang-Undang ini tidak perlu digunakan jika pasal/ayat yang diacu 
merupakan salah satu pasal/ayat dalam ndang-Undang yang 
bersangkutan. 

Conteh yang kurang tepat: 

Pasal 37 

Pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang 
Undang ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

Sebaiknya: 

Pasal 37 

Pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

===== 

7. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat 
dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal 
atau ayat yang angkanya lebih kecil. 

Conteh: 

Pasal 16 
(1) 

(2) 

(3) Permohonan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Pasal 12 ayat(2) dan ayat(3), Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (4) mulai 
berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan. I 

8. Pengacuan sedapai mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara 
singkat materi pokok yang diacu. 

Conteh: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan 

Pasal 18 

Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rancangan Undang-Undang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan I 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Pasal32 

Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui II 
tingkat-tingkat pembicaraan 
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9. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang undangan yang 
tingkatannya sama atau lebih tinggi. 

IO. Hindari pcngacuan kc pasal atau ayat yang terleiak seielah pasal atau ayat 
yang bersangkuran. 

Contoh: 
Pasal 10 

Dalam hal pelaku kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk 
korporasi, laporan yang disampaikan wajib ditandatangani oleh pengurus 
korporasi yang bersangkutan. 

l I .  Pengacuan dilakukan dcngan mcnyebutkan sccara tcgas nomor dari pasal 
aiau ayat yangdiacu clan clihindarkan pengguna frasa pasal yang terdahulu 
atau pasal tersebut di atas. 

Contoh yang kurang tepat: 

Pasal 28 

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas 
mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. 

Sebaiknya: 
Pasal 28 

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mengkoordinasikan persiapan 
pembahasan dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
peraturan perUndang-Undangan. 

12. Pengacuan uruuk mcnyatakan berlakunya berbagai kctentuan peraiuran 
prrundang-undangan yang udak discbutkan secara rinci, 1nenggunakan 

frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan- 

Contoh: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

Pasal 89 

Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media 
massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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13.  Umuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu 
undang-undang masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum 
diadakan penggantian dengan undang-undang yang baru, gunakan frasa 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum 
diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Undang 
Undang ini. 

Contoh: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Pasal 76 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan 
yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. 

14. Jika peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang dinyatakan masih tetap 
berlaku hanya sebagian dari keteruuan peraturan pelaksana Undang-Undang 
tersebut, gunakan frasa tetap berlaku, kecuali . . .  

I  Contoh: 

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor . 
Tahun . . .  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . . .  Nomor , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . . .  )  tetap berlaku, 
kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. 
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BAB IV 

Bentuk Rancangan 

Undang-Undang 

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

RANCA.\'GAN 

NDANG-UNDANG REPUBUK INDO)IESIA 

NOMOR . . .  TAHUN . . .  

TENT ANG 

(Xama Undang-Undang) 

DENGAN RAHM AT TUHAN YANG i'vlAHA ESA 

PRESIDEN REP BLIK INDONESIA, 

Mcnimbang a. bahwa ; 

b. bahwa ; 
c. dan seicrusnya . . .  i  

Mcngingat I .  

2. 

3. 

. . .  '  

.  . .  '  

clan setcrusnya . . .  :  
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REP BLJK !NOONE IA 
dan 

PRESIDEN REP BLIK l DONESIA 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENT A G . . .  (nama undang-undang). 

BAB I 

Pasal I 

BAB II 

Pasal . . .  

BAB . . .  (dan seterusnya) 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penernpatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan dijakarta 
pada tanggal . . .  
PRESIDE REPUBLIK INDONESIA, 

(tanda Langan) 

(NAMA) 

Diundangkan dijakana 
pada Langgal . . .  

MENTER I (yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perUndang 
Undangan) 

(tanda Langan) 

(NAMA) 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK !1 DO ES!A TAHUN . . .  NOMOR . . .  
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B. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG 
UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG 

RANCA:\'CAN 
U:\'DANC llNDA. C REPUBLIK I:\"DO:siESI.\ 

N01\IOR . .  .TAI JUN . . .  

TENTANG 

PENETAPA:\' PERATURAN PEMERINTAH PENCCANTI 
U:\'DA:\TC-UND/\NC NOl\IOR . . .  TAHU:\' . . .  

TE:\'TA0C . . .  l\l ENJA DI U:siDANC U:\'DA:\'C 

DE;-.;CA:\' RAHJIIAT TUH!\N' YA:\'C '.\IAHA E A 

PRESIDEN REPUBLIK INDO:-.:E IA, 

Menimbang a. bahwa ; 
b. bahwa ; 
c. dan seierusnya . . .  ,  

;\Jenginga, I .  

2. 
... , 

. . .  ,  

3. dan sctcrusnya . . .  ,  

Drngan Pcrsctujuan Bcrsama 

DE\\'A:\1 PER\\'AKlLAN RAKYAT REPUBLIK l:'\TDON'E IA 

dan 

1\ lenctapkan 

PRESI DE:\1 REPUBLI K L\'DO:\'ESIA 

M EM UT US KAN: 

U 'DANG UNDAN TENTANG PENETAPA:-1 
PERATUR/\N PE1\IER INTAH PE:\'CCA:\TTI UNDANC 
U:\TDANC N01\IOR . . .  TAHU:\' ... TE:\'TANC . . .  
;\IENJADI UNDA 'C UNDAN'G. 

Pasal I 

Peraiuran Porncrintah Pengganti Undang Undang Nornor 
. . .  Tahun . . .  tcntang . . .  (Lcmbaran Negara Rrpublik Indonesia 
Tahun ... Nornor , Tarnbahan Lernbaran �egara Republik 
Indonesia Nomor ) diietapkan menjadi Cndang Undang clan 
mclampirkannya scbagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Undang-Undang ini .  



Pasal 2 

Undang--Undang ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan dijakana 

pada tanggal . . .  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

(tanda tangan) 

(NAMA) 

Diundangkan dijakarta 
pada tanggal . . .  

MENTER! (yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perUndang 
Undangan) 

[tanda tangan) 

(NAMA) 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TA HUN . . .  NOMOR . . .  

C. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN 

PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK 
MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI 
SALAH SATU BAHASA RESMI 

RANCANGAN 
NDA G-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

OMOR . . .  TA HUN . . .  

TENT ANG 

PENGESAHAN KONVENSI . . .  
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(bahasa asli perjanjian intcrnasional yang diratifikasi dan diikuti dengan bahasa 
Indonesia scbagai te1jernahannya) 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBL!K INDONE IA, 

Menimbang a. bahwa . . .  ;  

b. bahwa . . .  ;  

c. dan seierusnya . . .  ;  

Mengingat I .  . . .  ,  

2. . . .  ,  

3. dan scLerusnya . . .  ;  

Oengan Pcrsctujuan Bcrsama 

DEWAN PER\VAKILAN RAKYAT REP BL!K INDONESIA 

clan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan UNDANG UNDANG TENTANG PENGESAHAN 
KONVENSI . . .  (bahasa asli perjanjian intcrnasional yang 
diraufikasi clan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai 
te,jernahannya). 

Pasal I 

(I) Mengesahkan Konvensi (bahasa asli perjanjran 

intcrnasional yang diralifikasikan clan diikuti dengan 
bahasa lndonesia sebagai tc1jen1ahannya) . . .  dcngan 
R .. eservation (Pensyaratan) ierhadap Pasal ... ten tang . . . .  

(2) Salinan naskah asli Konvensi . . .  (bahasa asli pc1ja1�ian 
intcrnasional yang cliralifikasikan clan diikuti dcngan 
bahasa Indonesia scbagai terjernahannya) . . . clengan 
Reservation (Pensyaratan) tcrhadap Pasal ... iemang 
. . .  dalam bahasa lnggrisdan tc1jcrnahannyadalan1 bahasa 
Indonesia sebagain,ana ierlarnpir clan n,crupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini . 
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Pasal 2 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar scuap orang rncngetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang Undang ini dengan penernpatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan dijakarta 

pada tanggal . . .  

PRE IDEN REPUBLIK lNDONESlA, 

(tanda Langan) 

(NAMA) 
Diundangkan dijakarta 
pada Langgal . . .  

MENTER] (yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perUndang 
Undangan) 

(tanda tangan) 

(NAMA) 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN . . .  NOMOR . . .  

D. RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 

RANCANGAN 
UNDANG - UNDANG REPUBLTK INDONESIA 

NOMOR . . .  TAHUN . . .  

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS UN DANG UNDANG 
NOMOR . . .  TAHU . . .  TENT ANG . . .  

(uruuk perubahan pertama) 
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a tau 

RANCANGAl'\ 
PERU BA HA:\' KEDUA ATAS U:\'DA;\TG-U;\TDANG 

NO\IOR ... TA HUN ... TENTANG ... 
untuk pcrubahan kedua, dan scterusnya) 

DE:\'GA:\' Rt\H'.\L\T TUHA:\' YANG :\!AHA ESA 

PRE IDE:\' REPUBLIK l:\'DONESIA, 

Mcnimbang a. bahwa . . .  ;  

b. bahwa . . .  ;  

r-. clan srterusnya . . .  ;  

;\  lengi n�at I .  

2. 

3. clan ">rteru<;nya . . .  :  

Drn�an Pcrsctujuan Bcrsarna 
DEWAN PER\\'AKILA:\' RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

clan 
PRESIDE:\' REP BLIK INDONESIA 

Menrtapkan 

�I ex: lJTlJSK/\i'I: 

UNDi\:\'G u;-.;DAl'\G TEl\TA;-.;G PERUBAHA:\' ATAS 
U'\D,\'\G-C'\Di\:\°G ;-.;o:-.10R . . .  TAii U:\' . . .  TENTANG 

Pasal I 

Bebc:rapa ketcmuan dalarn Undang Undang Nomor ... Tahun 
. . .  temang . . . Lrmbaran :\'rgara Republik Indonesia Tahun 
. . .  No111or . . .  ,  Tambahan Lcmbaran Negara R .. epublik 1 ndonesia 
Nomor . . .  ), diubah scbagai bcr-ikut : 
I .  Kereruuan Pasal ... (bunyi rumusan iergaruung kepcrluan), 

clan sererusnya. 
Pasal I I  

Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar scriap orang mengetahuinya, n1e111erintahkan 
pengundangan Cndang�Unclang ini dcngan penen1patannya 
dalam Lembaran :'srgara Republik Indonesia. 



Di ahkan dijakana 
pada tanggal . . .  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

{tanda tangan) 

(1 AMA) 
Diundangkan dijakana 
pada tanggal . . .  

MENTER I (yang iugas dan tanggungjawabnya di bidang peraiuran perUndang 
Undangan) 

(tanda tangan) 
(NAt.lA) 

LEM BARAN NEGARA REPUBLIK INDO 'E IA TA HUN . . .  NOMOR . . .  

E. RANCANGAN UNDANG-UNDANG 
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG 

RANCANGAN 
U1 DANG Ui\"DANG REPUBLJK INDO 'ESIA 

NOr-lOR . . .  TA HUN . . .  
TE 'TANG 

PENCABUTAN UNDANG NDANG NOMOR . . .  TA HUN . . .  
TENTANG . . . .  Narna ndang ndang) 

DENGAN RAHt.lAT TU HAN YANG MAHA ESA 
PRE IDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Mcnirnbang a. bahwa ; 
b. bahwa ; 

c. clan seterusnya . . .  :  
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