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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dibawah Yayasan Perguruan Tinggi 

Kristen Satya Wacana (YPTKSW) adalah sebuah lembaga atau badan hukum privat yang 

usahanya adalah menyelenggarakan pendidikan. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut 

UKSW dapat mengeluarkan suatu keputusan atau ketetapan. Keputusan atau ketetapan 

tersebut dimanifestasikan kedalam bentuk Surat Keputusan (SK) baik berupa SK Rektor, 

SK Dekan, maupun SK yang dikeluarkan oleh Lembaga Kemahasiswaan sesuai dengan 

kompetensinya masing-masing.  

Surat Keputusan tersebut mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing sesuai 

dengan kebutuhan lembaga tersebut, misalnya dalam hal pengangkatan atau pemberhentian 

dosen, pemberian izin penyelenggaraan acara di wilayah kampus, pengangkatan ketua 

senat dan lain sebagainya. SK tersebut ada yang bersifat penetapan/beschikking dan 

adapula yang bersifat pengaturan/regeling, tergantung materi muatan dan/atau tujuan SK 

tersebut. Melihat begitu pentingnya keberadaan SK tersebut maka perlu diperhatikan pula 

bagaimana tata-cara dan pedoman untuk menghasilkan suatu SK yang baik dan tentu tidak 

cacat hukum.  Mengingat suatu SK harus dapat dipertanggungjawabkan baik di dalam 

maupun di luar pengadilan. 
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Tata-cara atau pedoman pembuatan SK di UKSW diatur di dalam Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Statuta UKSW. AD / ART sebagai 

peraturan tertinggi pada tingkat yayasan dan Statuta UKSW sebagai peraturan tertinggi 

pada tingkat Universitas. Selain dua peraturan tersebut pada tingkat mahasiswa juga 

terdapat peraturan yaitu Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa (KUKM), yang menjadi 

dasar dari dilaksanakannya segala kegiatan pada tingkat mahasiswa.   

Surat Keputusan tersebut ada yang bersifat pengaturan (regeling) dan juga ada yang 

bersifat penetapan atau keputusan (beschikking). Surat keputusan yang bersifat pengaturan 

adalah peraturan yang mempunyai sifat abstrak dan umum serta berlaku terus menerus 

(dauerhaftig), sedangkan yang bersifat penetapan atau keputusan memiliki sifat konkret, 

individual dan final serta berlaku sekali selesai (einmahlig). Disebut abstrak karena 

peraturan tersebut masih memperlukan peraturan-peraturan lagi yang lebih konkret untuk 

suatu hal tertentu dan objek pengaturannya adalah masyarakat luas bukan orang-

perorangan. Sedangkan yang dimaksud konkret adalah peraturan tersebut tujuan serta 

materi substansinya sudah jelas dan tidak memperlukan peraturan-peraturan lain untuk 

menerapkannya, Individual dan final berarti peraturan tersebut memang ditujukan untuk 

individu tertentu dan berlaku sekali selesai. 

Untuk merancang suatu peraturan atau produk hukum diperlukan pengetahuan 

tentang teori, asas serta berbagai landasan normatif agar peraturan tersebut sah dan tidak 

cacat hukum. Mengingat bahwa setiap keputusan tersebut dapat menjadi objek yang dapat 

disengketakan maka daripada itu harus diperhatikan para legal drafter di lingkungan 

kampus UKSW. 
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Diantara produk peraturan yang dihasilkan oleh UKSW tersebut perlu diadakan 

analisis mengenai beberapa peraturan yang bersifat pengaturan atau regeling. Adapun 

peraturan tersebut adalah SK Rektor No: 168/KEP./REK./V/2012 tentang Peraturan 

Akademik 2012 dan SK Rektor No: 204/Kep.Rek/V/2011 atau Ketentuan Umum Keluarga 

Mahasiswa 2011. Analisis tersebut diperlukan karena pada saat kedua peraturan tersebut 

akan mulai diberlakukan, peraturan tersebut mengundang banyak pro dan kontra serta 

polemik intern UKSW. Pihak yang mendukung untuk SK tersebut diberlakukan adalah 

pihak universitas, sedangkan pihak yang menolak SK tersebut adalah pihak fakultas-

fakultas serta mahasiswa UKSW. 

Oleh karena hal yang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul   “Persyaratan Pembentukan Peraturan di Lingkungan UKSW (Studi Kasus 

Peraturan Akademik 2012 dan KUKM 2011) ”.  

B. Latar Belakang Masalah 

UKSW sebagai badan hukum tentu dalam menjalankan kehidupan kelembagaannya 

tersebut  membutuhkan sarana guna mempermudah pelaksanaan distribusi, kejelasan dan 

ketegasan perintah. Sarana yang kerap kali dipergunakan adalah dengan dibuatnya SK. 

UKSW sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan juga dapat menghasilkan SK, 

baik ditingkat Rektor, Dekan serta Lembaga Kemahasiswaan. 

SK sebagai suatu Produk Hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, tentunya 

dalam hal proses pembuatannya tidak boleh sembarangan. Bahkan badan hukum privat 

seperti UKSW juga harus berpedoman kepada suatu peraturan yang mengikat tertentu baik 
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secara umum maupun secara khusus.
1
 Secara umum, para perancang naskah hukum 

tersebut harus tunduk dan patuh terhadap teori-teori mengenai keputusan baik yang sudah 

dinyatakan dalam undang-undang atau pendapat ahli dan sebagainya. Sedangkan secara 

khusus, para perancang naskah hukum tersebut harus tunduk terhadap AD/ART dan Statuta 

UKSW sebagai pedoman dasar dilakukannya suatu perbuatan dalam lingkungan kampus. 

Akan menjadi problematika tersendiri apabila para perancang naskah hukum di 

UKSW tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tata-cara 

penulisan naskah hukum. Sebagai contoh, SK Rektor No 364/Kep./Rek/8/2011 tentang 

Ketentuan Insentif Publikasi Ilmiah Dosen UKSW, dalam SK tersebut terdapat kekeliruan 

yang nampak pada bagian konsideran, pertimbangan senat (legislatif) tidak dilibatkan para 

bagian pertimbangan, dengan kata lain bagaimana mungkin seorang Presiden (eksekutif) 

mengesahkan undang-undang tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif). 

Selain keabsahan keputusan tersebut dapat disengketakan, eksistensi UKSW sebagai 

lembaga pendidikan yang berumur lebih dari 50 tahun tersebut juga akan dipertanyakan. 

Adalah SK Rektor No: 168/KEP./REK./V/2012 tentang Peraturan Penyelenggaraan 

Akademik dalam Sistem Kredit Semester yang kemudian akrab disebut Peraturan 

Akademik 2012 dan SK Rektor No 204/Kep.Rek/5/2012 tentang Ketentuan Umum 

Keluarga Mahasiswa atau yang akrab disebut dengan KUKM 2011, kedua peraturan 

tersebut berbaju Surat Keputusan Rektor dan keduanya bersifat mengatur (regeling). Kedua 

peraturan tersebut tergolong baru dan belum ada penelitian resmi yang menganalisa 

mengenai peraturan tersebut dari perspektif hukum. Untuk keperluan tersebut penulis akan 

                                                           
      

1
Lihat kasus Arif Budiman, pada tahun 1995 beliau menggugat UKSW ke Pengadiilan Tata Usaha Negara di 

Semarang, yaitu berkaitan dengan Surat Keputusan Pemecatan Dosen dan akhirnya Pengadilan memenangkan Arif 
Budiman pada kasus tersebut. 
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menggunakan landasan-landasan teori berupa asas dan syarat pembuatan peraturan yang 

baik.  

C. Rumusan Masalah 

Apakah SK Rektor No: 168/KEP./REK./V/2012 tentang Peraturan Penyelenggaraan 

Akademik dalam Sistem Kredit Semester dan SK Rektor No 204/Kep.Rek/5/2012 tentang 

Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa telah memenuhi persyaratan pembentukan suatu 

peraturan yang baik? 

D. Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui sudahkan SK Rektor No: 168/KEP./REK./V/2012 tentang 

Peraturan Penyelenggaraan Akademik dalam Sistem Kredit Semester dan SK Rektor No 

204/Kep.Rek/5/2012 tentang Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa telah memenuhi 

persyaratan pembentukan suatu peraturan yang baik. 

E. Metode penilitan 

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian 

yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum 

positif. Jenis penelitian tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi penerapan konsep dan 

asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur perancangan naskah hukum yang baik. 

Dalam kaitannya dengan jenis penetian maka untuk mendukung penelitian tersebut 

diperlukannya suatu pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan 

adalah dengan mengkaji asas-asas hukum dan doktrin hukum tentang pembuatan peraturan 

yang baik dengan hukum positif.. Pendekatan konseptual (conseptual approach) juga 
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digunakan untuk mengetahui beberapa konsep yang mengatur mengenai pembuatan atau 

perancangan suatu naskah hukum yang baik.
2
 

2) Sumber Data 

Untuk rumusan masalah diatas sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber data sekunder, yang meliputi : 

i. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang 

artinya mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi 

atau risalah dalam permbuatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer 

yang akan penulis pergunakan ialah Surat Keputusan Rektor No : 

168/KEP./REK./V/2012 tentang Peraturan Penyelenggaraan Akademik dalam 

Sistem Kredit Semester, Surat Keputusan Rektor No : 204/Kep.Rek/V/2011 

tentang Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa.  

ii. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, 

kamus hukum, jurnal hukum dan komentar. 

3) Teknik Analisis 

Data dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh pada 

penelitan ini, selanjutnya diolah secara kualitatif artinya pengolahan data yang 

menjabarkan dengan kata-kata dan kalimat sehingga diperoleh bahasan yang sistematis dan 

dapat dimengerti.  

4) Unit Amatan dan Unit Analisis 

                                                           
      

2
 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2005), hal 444  
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Unit amatan  yang  digunakan adalah asas, teori serta pendapat ahli berkenaan 

dengan pembentukan peraturan yang baik. Sedangkan unit analisis dari penelitian ini 

adalah Surat Keputusan Rektor No : 168/KEP./REK./V/2012 tentang Peraturan 

Penyelenggaraan Akademik dalam Sistem Kredit Semester, Surat Keputusan Rektor No : 

204/Kep.Rek/V/2011 tentang Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


