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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

A. Gambaran  Umum Wilayah Penelitian 

UKSW yang merupakan kelanjutan dari Perguruan Tinggi Pendidikan Kristen 

Indonesia (PTPG-KI) diresmikan sejak tanggal 30  November 1956. UKSW lahir sebagai 

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan 

Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia, berdasarkan akta notaries Tan A. Sioe, 

tanggal 3 Februari 1956
1
. Yayasan tersebut didirikan oleh 9 Sinode Gereja, yaitu Gereja-

gereja Kristen Jawa (GKJ) Jateng, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jateng, Gerja Kristen 

Jawi Wetan (GKJW), Gereja Gereformeerd Indonesia, Gereja Injili di Tanah Hawa 

(GITJ), Gereja Kristen Pasundan (GKP), Gereja Kristen Toraja (GKT), Gereja Kristen 

Sumba (GKS), dan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE). UKSW didirikan dengan tujuan 

untuk : pertama, terus menerjemahkan kesaksian Kitab Suci Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru dalam pelayanan jenis dan jenjang pendidikan tinggi yang seperti 

diinginkan oleh beberapa cendekiawan Kristen yang memprakarsai pendiriannya melalui 

Gereja-gereja; kedua, terus membantu pemerintah Indonesia dalam usaha mencerdaskan 

kehiduoan bangsa dengan memberikan hak yang sama kepada semua orang yang 

memenuhi syarat untuk menikmati pendidikan Akademik dan pendidikan professional 

agar dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia yang mandiri dalam masyarakat
2
. 

Selain tujuan diatas, UKSW juga memiliki visi dan misi dalam menyelenggarakan 

pendidikan tersebut, adapun misi tersebut adalah sebagai berikut: 

Visi Universitas adalah : 

                                                           
      

1
 Makalah disampaikan oleh Sutarno di dalam Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana 1956-2006 

memperingati 50 tahun berdirinya UKSW  
      

2
 Baca Mukadimah Statuta Universitas Kristen Satya Wacana 2000  
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1. Menjadi Universitas Scientiarium, untuk pembentukan persekutuan pengetahuan 

tingkat tinggi, yang terikat kepada pengajaran kebenaran (alethea) berdasarkan pada 

realism alkitabiah. 

2. Menjadi Universitas Magistrorum et Scholarium untuk pembentukan minoritas yang 

berdaya cipta (Creative Minority) bagi pembangunan dan pembaruan masyarakat di 

Indonesia. 

3. Menjadi Pembina kepemimpinan untuk berbagai jabatan dalam Masyarakat (termasuk 

gereja) yang sedang membangun. 

4. Menjadi radar dalam situasi perubahan kebudayaan politik, moral dan rohaniah, yang 

mensinyalir, mencatat dan mengikuti perubahan-perubahan itu guna menjadikannya 

objek atau sasaran pembahasan dan penelitian. 

5. Menjadi pelayan dan lembaga pendidikan pelayanan (diakonia), sepanjang masa 

mencakup kritik yang konstruktif serta informative kepada gereja dan masyarakat 

terhadap keadaan masyarakat di mana masih terdapat kemiskinan, ketidakadilan, 

ketidakbenaran dan ketidakdamaian. 

Misi Universitas : 

1. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu : 

a. Pendidikan dan pengajaran tinggi; 

b. Penelitian;dan 

c. Pengabdian kepada masyarakat. 

2. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia, yang berarti bahwa hidup dan 

kegiatan-kegiatanya pada satu pihak mempunyai motivasi dan merupakan bentuk 

perwujudan Iman Kristen yang Oikumenis dan pada pihak lain menjawab secara tepat 
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dan bertanggung jawab situasi sosiokultural dan kebutuhan bangsa serta Negara 

Republik Indonesia 

3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipal dan 

kreatif-realistis, berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur dan dibimbing oleh 

Firman Allah. 

4. Mewujudkan pusat pemikiran dan pengalaman untuk pembinaan kehidupan yang adil, 

bebas, tertib, serta sejahtera. 

5. Mencari dan mengusahakan terdapatnya hubungan yang bermakna antara Iman 

Kristen dengan berbagai bidang Ilmu dan kegiatan atau pelayanan. 

6. Mengusahakan terbentuknya dna membina angkatan-angkatan pemimpin masyarakat 

yang selain diperlengkapi dengan bekal ilmu pengetahuan dan kepakaran dibidang 

tertentu, juga memiliki kesadaran pengabdian yang tinggi kepada masyarakat
3
. 

Berkaitan dengan adanya Visi dan Misi tersebut, UKSW sebagai organisasi tentu 

membutuhkan suatu instrumen baik mengenai penataan, pengelolaan atau pengembangan  

demi kelangsungan kehidupan rumah tangga organisasi tersebut agar terus dapat berjalan 

sesuai atau melebihi tujuan organisasi tersebut. Adalah suatu keharusan bahwa dalam 

sebuah organisasi membutuhkan instrument yang disebut Hukum. Hukum yang kemudian 

dimanifestasikan kedalam bentuk Peraturan baik bersifat mengatur (regeling) maupun 

yang bersifat keputusan atau ketetapan(beschikking) yang kemudian akan menjamin 

kepastian, keadilan, kebermanfaatan serta tujuan dari organisasi tersebut. 

Suatu peraturan akan dapat berlaku secara sah dan mengikat apabila telah 

memenuhi syarat material dan syarat formal.
4
 Syarat material yaitu berkaitan dengan 

materi muatan/substansi peraturan tersebut sedangkan syarat formal berkaitan dengan 

                                                           
      

3
 Baca Pasal 7 dan 8 Statuta UKSW tahun 2000  

      
4
 Lihat Bab II Huruf A tentang Landasan Teori  
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prosedur pembuatan peraturan tersebut. Oleh karena itu untuk menghasilkan suatu produk 

hukum tidak boleh sembarangan, terdapat suatu standar dan sistematika tersendiri agar 

produk hukum tersebut dapat diakui keberlakuannya. 

Kemudian mengenai berbagai produk hukum atau peraturan yang ada di UKSW, 

pada tingkatan yang paling tinggi yaitu pada lingkungan Yayasan terdapat Keputusan 

Pembina Yayasan dan Keputusan Pengurus Yayasan. Kemudian pada lingkungan UKSW 

sendiri terdapat Keputusan Rektor, Keputusan Pembantu Rektor serta Nota Rektor. Pada 

tingkat fakultas terdapat Keputusan Dekan Fakultas. Sedangkan pada tingkat lembaga 

kemahasiswaan terdapat Peraturan BPMU, Peraturan SMU, Peraturan BPMF, Peraturan 

SMF dan lain-lain. 

B. ANALISIS 

Diantara sekian banyak peraturan yang dihasilkan oleh UKSW, terdapat beberapa 

peraturan yang sekiranya perlu kajian mendalam dari perspektif ilmu hukum, khususnya 

mengenai penulisan dan perancangan naskah hukum (legal drafting). Adapun peraturan 

tersebut adalah sebagai berikut; 

1. Peraturan Akademik 2012 (SK REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN 

SATYA WACANA NOMOR: 168 / KEP. /REK. /V/2012) 

 Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Dalam Sistem Kredit 

Semester Universitas Kristen Satya Wacana dibentuk dan diundangkan dalam rangka 

mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan). Peraturan tersebut adalah perubahan 

dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik 

Dalam Sistem Kredit Semester UKSW 2009 (Keputusan Rektor Universitas Kristen 
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Satya Wacana No : 002/ Kep / Rek / I / 2009 tentang Penyelenggaran Kegiatan 

Akademik dalam Sistem Kredit Semester UKSW), peraturan tersebut diperbaharui 

dengan maksud agar mahasiswa dapat menyelesaikan masa studinya dengan tepat 

waktu, dan atau lebih cepat. Yaitu dengan ditambahkannya semester antara setelah 

semester ganjil dan semester genap. Serta penyesuaian tentang pengaturan beban 

kerja dosen maksimal 12 – 16 sks, dan penyelenggaraan kredit semester secara 

konsekuen mulai dari kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri 

yang telah ditetapkan dan diberlakukan secara nasional. 

Dalam Peraturan Akademik 2012 memiliki beberapa materi yang belum ada 

pada Peraturan Akademik 2009, tambahan substansi tersebut diantaranya adalah 

ditambahkannya beberapa poin atau angka pada bagian Ketentuan Umum, pengaturan 

mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, pengaturan mengenai mutu 

akademik, dan lain-lain. 

Adapun penyesuaian yang substansial adalah dengan memberlakukan sistem 

tri semester, dimana dalam satu tahun akademik dibagi menjadi 3 (tiga) semester, 

dengan harapan bahwa mahasiswa mendapatkan beban belajar yang memadai dan 

dapat mempercepat masa studinya. 

Substansi dari Peraturan Akademik 2012 akan penulis gambarkan dalam bentuk anatomi 

pada kolom berikut ini : 

 

BAB JUDUL PASAL SUBSTANSI 

I Ketentuan Umum 1 Pada bagian ini terdiri dari 1 

pasal yang berisi 32 butir angka 

yang menjelaskan mengenai 
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batasan dan pengertian seperti 

pada Peraturan pada umumnya 

agar tidak menimbulkan 

penafsiran ganda terhadap isi 

atau substansi dari peraturan 

tersebut. 

II Maksud dan Tujuan 

Penyelenggaraan 

Akademik 

2 dan 3 Menjelaskan mengenai maksud 

dan tujuan penyelenggaraan 

akademik yaitu demi 

mewujudkan visi dan misi 

UKSW 

III Program Pendidikan 4 s/d 14 Pengaturan mengenai Jenis 

Program pendidikan, Kurikulum, 

program sarjana, pengambilan 

mata kuliah, kerjasama 

akademik, perubahan jenjang 

program pendidikan, 

pascasarjana dan lain-lain. 

IV Mutu Akademik 15 Mengenai penjaminan mutu 

akademik yang bertujuan untuk 

memenuhi atau melampaui 

Standar Nasional Pendidikan 
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V Admisi dan Readmisi 16 s/d 24 Pengaturan mengenai admisi, 

administrasi admisi, readmisi 

serta prosesnya. 

VI Registrasi Mahasiswa 

dan Registrasi 

Matakuliah 

25 s/d 28 Bagian ini menjelaskan 

mengenai kewajiban mahasiswa 

melakukan registrasi, akibat lalai 

registrasi, cara registrasi serta 

status registrasi matakuliah. 

VII Registrasi Cuti Studi, 

Khusus, dan Tunggu 

Ujian 

29 s/d 31 Pengaturan mengenai tata-cara 

pengambilan cuti studi, jangka 

waktu, pengaturan mengenai 

registrasi mahasiswa program 

khusus, serta pengaturan 

mengenai registrasi tunggu ujian. 

VIII Perwalian Akademik 32  Mengenai perwalian yang dapat 

dilakukan mahasiswa untuk 

mengeevaluasi hasil studi, 

menyiapkan rencana studi serta 

beban studi semester yang akan 

berlangsung. 

IX Beban Studi, Status 

Akademik, Batas 

Waktu Status 

33 s/d 37 Pengaturan mengenai beban 

studi untuk program-program 

pendidikan, penjelasan mengenai 



29 

 

Akademik, dan Batas 

Waktu Studi 

status akademik, batas waktu 

jenjang status akademik, 

peringatan serta batas waktu 

studi program pascasarjana 

X Perkuliahan 38 dan 39 Mengenai perkuliahan, asistensi 

dan praktikum serta presensi  

XI Tugas Akhir, Skripsi, 

Tesis dan Disertasi 

40  Mengenai tugas akhir yang harus 

ditempuh mahasiswa untuk 

mendapatkan gelar akademis 

XII Penilaian, Nilai dan 

Hasil Studi Semester 

41 s/d 47  Pengaturan mengenai sistem 

penilaian, ralat nilai, indeks 

prestasi (IP) dan hasil Studi 

XIII Ujian 48 Mengenai ujian akhir program 

studi 

XIV Kelulusan dan 

Predikat Lulus 

49 Mengenai syarat-syarat kelulusan 

mahasiswa, pengkukuhan dan 

hak untuk mendapatkan 

penghargaan bagi yang 

berprestasi. 

XV Pindah dan Keluar 50 Ketentuan mengenai kepindahan 

dan keluarnya mahasiswa 
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XVI Kewajiban Keuangan 

Mahasiswa 

51 Mengenai biaya pembangunan, 

biaya pembinaan pendidikan, 

harga sks, dan biaya lain-lain 

XVII Sanksi 52 Mengenai bentuk-bentuk sanksi 

XVIII Lain-lain 53 dan 54 Mengenai kebijakan fakultas 

atau progdi serta kententuan 

penutup 

 

a. Problematika Peraturan Akademik 2012 

Adapun problematika yang terdapat pada Peraturan Akademik 2012 akan 

penulis klasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu problematika yang bersifat formil dan 

yang bersifat materiil. Problem yang bersifat formil berkaitan dengan prosedur, 

teknik, tata-cara penulisan konsideran, dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat 

materiil berkaitan dengan isi atau substansi dari Peraturan tersebut. 

1.1 Problematika Formil 

Seperti apa yang telah penulis uraikan dalam Bab II, bahwa peraturan 

perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar keberlakuannya 

dapat diakui dan dapat dilaksanakan. Syarat-syarat tersebut muncul dari berbagai asas 

hukum pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, yang kemudian 

disarikan menjadi berbagai syarat materiil dan formil.Dalam Kaitannya Dengan 

Peraturan Akademik 2012, pertama-tama yang menarik perhatian penulis adalah pada 

bagian proses, metoda dan teknik pembuatan peraturan tersebut. 
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Terdapat suatu standar pembuatan peraturan yang baik yaitu yang diatur dalam 

Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Khususnya pada lampiran 03 Undang-undang tersebut terdapat standart 

naskah hukum yang umum yang seharusnya digunakan sebagai pedoman para 

perancang naskah hukum di Indonesia. Tidak terlepas Peraturan Akademik 2012 juga 

harus tunduk dan mengacu kepada standar tersebut, mengingat bahwa landasan 

yuridis Peraturan tersebut adalah juga merupakan Peraturan Perundang-undangan 

yang  berlaku di Indonesia yang tentunya memiliki hierarki lebih tinggi. Yang 

menarik adalah pada bagian konsideran Peraturan Akademik 2012 yaitu yang memuat 

uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan 

pembuatan keputusan terdapat kekeliruan. Adapun bunyi dari konsideran tersebut 

adalah sebagai berikut : 

MENIMBANG : 

1. Bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu dari Tridarma Perguruan 

Tinggi yang penting untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi, dan berdaya 

cipta bagi pembangungan dan pembaharuan masyarakat Indonesia guna memasuki era 

persaingan bebas dan globalisasi. 

2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan program akademik dengan Perkuliahan Sistem 

Kredit Semester perlu ditetapkan Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik 

Dalam Sistem Kredit Semester Universitas Kristen Satya Wacana, yang ditetapkan 

dengan Keputusan. 

MENGINGAT : 

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan 
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4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 

7. Keputusan Mendikbud Nomor 223/U/1998 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 

9. Keputusan Mendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada 

Perguruan Tinggi 

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 304/Dikti/Kep/1998 tentang 

Tindak Lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 188/U/1998 

tentang Akreditas Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk sarjana 

11. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I 

Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan 

Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan 

– Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di 

Perguruan Tinggi. 

12. Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2010 tentan Pedoman 

Beban Kerja Dosen 

13. Statuta UKSW 2000 

MEMPERHATIKAN 

1. SK Rektor UKSW No. 290/Kep/Rek/7/2011 Tentang Pedoman Umum Penulisan dan 

Publikasi Tugas akhir mahasiswa Program Studi S1 Universitas Kristen Satya Wacana 
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2. SK Rektor UKSW No. 350/Kep/Rek/2011 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi Universitas Kristen Satya Wacana 

3. Rapat Senat Universitas Kristen Satya Wacana tanggal 26 April 2012, 3 Mei 2012, dan 

10 Mei 2012
5
 

Pada konsiderans tersebut kekeliruan yang pertama adalah mengenai 

kesalahan redaksional pembuatan peraturan tersebut, yaitu kurang memperhatikan 

bagaimana teknik penyusunan peraturan perundang-undangan seperti yang telah 

diamanatkan oleh Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan baik mengenai pemakaian huruf kecil dan/atau huruf kapital 

serta penempatan tanda baca. Seperti apa yang telah diuraikan pada Bab II, 

konsideran Menimbang dan Mengingat seharusnya ditulis sejajar. Huruf awal kata 

Menimbang dan Mengingat ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda 

baca titik dua ( : ). Konsideran Menimbang memuat landasan filosofis, sosiologis dan 

politis. Konsideran Menimbang dicantumkan setelah nama jabatan dan judul serta 

diletakan disebelah kiri marjin. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda baca titik dua (:). Konsideran menimbang memuat uraian singkat 

mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan 

keputusan. Tiap-tiap pokok pemikiran tersebut diawali dengan abjad dan dirumuskan 

dalam satu kalimat utuh yang diawali dengan kata “bahwa” yang ditulis dengan huruf 

kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). Jika konsideran memuat lebih dari 

satu pokok pikiran, maka tiap pokok harus dirumuskan dalam kalimat yang 

merupakan satu kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pemikiran tersebut diawali 

dengan abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat utuh yang diawali dengan kata 

                                                           
      

5
 Konsideran Keputusan Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Nomor 168/Kep/Rek/V/2012 Tentang 

Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Dalam Sistem Kredit Semester Universitas Kristen Satya 
Wacana  
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“bahwa” yang ditulis dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma 

(;). Jika konsideran menimbang tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) pokok pikiran, 

maka rumusan butir pokok pikiran terakir berbunyi sebagai berikut : “bahwa 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu 

menetapkan Keputusan Rektor Tentang…” 

Konsideran Mengingat memuat dasar hukum yang menjadi dasar kewenangan 

pembuatan keputusan dan memuat peraturan perundang-undangan atau peraturan 

diatasnya yang memerintahkan pembuatan keputusan tersebut atau yang mempunyai 

kaitan langsung dengan materi yang akan diatur. Apabila jumlah peraturan 

perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, maka dalam 

penyusunannya perlu memperhatikan tata urutan hirarki dan diurutkan secara 

kronologis berdasarkan  saat pengeluarannya. Kemudian apabila dasar hukum 

memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum 

diawali dengan angka Arab 1,2 dan seterusnya yang diakhiri dengan tanda baca titik 

koma (;). Sehingga seharusnya Penulisanya menjadi Seperti ini : 

MENIMBANG : 

a. bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu dari Tridarma Perguruan 

Tinggi yang penting untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi, dan berdaya 

cipta bagi pembangungan dan pembaharuan masyarakat Indonesia guna memasuki 

era persaingan bebas dan globalisasi; 

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program akademik dengan Perkuliahan Sistem 

Kredit Semester perlu ditetapkan Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik 
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Dalam Sistem Kredit Semester Universitas Kristen Satya Wacana, yang ditetapkan 

dengan Keputusan;
6
 

MENGINGAT : 

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

7. Keputusan Mendikbud Nomor 223/U/1998 tentang Kerjasama antar Perguruan 

Tinggi; 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 

9. Keputusan Mendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada 

Perguruan Tinggi; 

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 304/Dikti/Kep/1998 tentang 

Tindak Lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 188/U/1998 

tentang Akreditas Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk sarjana; 

11. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I 

Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan 

Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis 

                                                           
      

6
 Perhatikan penggunaan abjad pada setiap awal pokok pikiran,penggunaan tanda baca titik koma (;) pada 

setiap akhir kalimat  serta pemakaian huruf kecil pada kata “bahwa”. 
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Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 184/U/2001 tentang Pedoman 

Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan 

Pascasarjana di Perguruan Tinggi; 

12. Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2010 tentan Pedoman 

Beban Kerja Dosen; 

13. Statuta UKSW 2000; 

MEMPERHATIKAN : 

1. SK Rektor UKSW No. 290/Kep/Rek/7/2011 Tentang Pedoman Umum Penulisan dan 

Publikasi Tugas akhir mahasiswa Program Studi S1 Universitas Kristen Satya 

Wacana; 

2. SK Rektor UKSW No. 350/Kep/Rek/2011 Tentang Pemberlakuan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi Universitas Kristen Satya Wacana; 

3. Rapat Senat Universitas Kristen Satya Wacana tanggal 26 April 2012, 3 Mei 2012, 

dan 10 Mei 2012;
7
 

 

Kesalahan tersebut diatas adalah kekeliruan yang bersifat “clerical”, yaitu 

yang terjadi akibat kesalahan dalam pengetikan ejaan atau “spelling”. Kekurangan 

seperti ini dapat dikategorikan berkaitan dengan “minor staff duties” yang tidak 

serius. Meskipun demikian, kesalahan “clerical error” tersebut ternyata dalam 

praktik dapat berpengaruh serius terhadap norma yang terdapat di dalam rumusan kata 

atau kalimat yang berisi ”clerical error” tersebut. Prof. Jimly Assidiqie dalam 

bukunya Perihal Undang-undang memberikan contoh misalnya terdapat kata-kata 

yang menggunakan huruf kecil, seperti “wakil ketua Mahkamah Agung”, ditulis 

dengan huruf besar (capital) “Wakil Ketua Mahkamah Agung” sehingga 

                                                           
      

7
 Perhatikan penempatan tanda baca titik koma (;) pada setiap akhir pokok pikiran atau landasan yuridis 

yang menjadi acuan.  
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menimbulkan penafsiran yang berbeda sama sekali terhadap kata “wakil ketua” yang 

bersangkutan. Penulisan huruf besar dapat diartikan sebagai penamaan konkret yang 

terkait dengan nama jabatan yang tertentu, sedangkan penulisan dengan huruf kecil 

dapat diartikan sebagai perkataan umum yang menunjuk kepada kata benda yang 

berkaitan dengan jabatan Wakil Ketua. 

Artinya, dalam hukum, penggunaan huruf besar dan kecil dapat berakibat 

sangat prinsipil terhadap kandungan pengertian yang terdapat di dalam suatu norma 

hukum. Oleh karena itu dalam perumusan suatu rancangan peraturan perundang-

undangan tetap diperlukan suatu mekanisme pengoreksian sebelum disahkan 

meskipun kesalahan yang terdapat dalam peraturan tersebut bersifat tidak serius atau 

“clerical error”. 

Kemudian, kelemahan berikutnya adalah kekeliruan mengacu Peraturan 

Perundang-undangan pada bagian konsideran MENGINGAT. Pada poin nomor 5 

(lima) dan 6 (enam) konsideran MENGINGAT tersebut mencantumkan 2 (dua) 

peraturan yang sama (PP tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan),hal 

tersebut merefleksikan ketidaktaatan para perancang peraturan tersebut terhadap asas 

hukum umum yang berlaku. Asas hukum yang dimaksud adalah Asas Lex Posterior 

Derogat Legi Priori, asas tersebut mengatakan bahwa Peraturan yang baru 

mengalahkan Peraturan yang lama. Dengan demikian, seharusnya pada konsideran 

mengingat tersebut dituliskan dengan  1 (satu) angka saja yang bunyinya sebagai 

berikut : “ Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 66 

Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan “. 
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Kesalahan berikutnya masih terdapat pada bagian konsideran “Mengingat”, 

pada angka ke 12 menyebutkan “ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Department 

Pendidikan Nasional 2010 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen ”. Direktorat 

Jenderal bukanlah salah satu bentuk peraturan melainkan suatu badan, bagaimana 

mungkin suatu badan dapat dijadikan landasan yuridis untuk Peraturan Akademik 

2012 tersebut. Sedangkan pada angka ke 13 yaitu yang menyebutkan “ Statuta UKSW 

2000 ” seharusnya ditulis secara lengkap bentuk peraturannya apa serta judul dari 

peraturan tersebut. Sehingga seharusnya penulisannya sebagai berikut “Keputusan 

Badan Pelaksana Harian Yayasan Perguruan Tinggi Satya Wacana untuk Universitas 

Kristen Satya Wacana No : 102/SK/BPH-UKSW/XI/2000 tentang Statuta Universitas 

Kristen Satya Wacana”. 

b. Problematika Substansiil 

 Sesuai dengan stufent teorie atau biasa dikenal dengan teori hierarki peraturan 

perundang-undangan adalah suatu keharusan bahwa peraturan-peraturan yang bersifat 

teknis operasional harus mempunyai dasar delegasi atau pelimpahan wewenang dari 

peraturan yang lebih tinggi hierarkinya. Tidak terkecuali Peraturan Akademik 2012 

tersebut, materi muatan atau substansi dari Peraturan tersebut tidak boleh 

menyimpang atau berlawanan dari Peraturan yang berada diatasnya. 

 Kekeliruan yang dimaksud adalah mengenai pemberlakuan sistem tri 

semester yang diatur pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Akademik 2012. Adapun bunyi 

pasal tersebut adalah : 

Pasal 33 

Beban Studi 
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2.  Beban studi maksimal mahasiswa tiap semester ditentukan berdasaran prestasi 

mahasiswa yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK), dengan berpedoman pada Lampiran 1 : Pengambilan sks 

Maksimum dalam peraturan ini. 

Lampiran 01 

PENGAMBILAN KREDIT MAKSIMUM 

Indeks Prestasi dan Beban Kredit Maksimum 

1. Mahasiswa dengan kemampuan normal dapat menyelesaikan program S-1 

dengan waktu empat tahun (12 semester). Mahasiswa dengan IPK 2.00 dapat 

mengambil 12-13 sks tiap semester. Mahasiswa dengan beban sks tersebut wajib 

mengalokasikan waktu untuk aktivitas belajar perminggu : 12-13 jam tatap muka, 

12-13 jam kegiatan terstruktur dan 12-13 jam kegiatan mandiri. 

Dari apa yang terlihat diatas, pada lampiran 01 tersebut terdapat klausula 

“dapat menyelesaikan program S-1 dengan waktu empat tahun (12 semester)”. 

Kesimpulannya adalah bahwa dalam satu tahun akademik dibagi menjadi 3 (tiga) 

semester aktif. Hal tersebut sudah tentu adalah bentuk pelanggaran terhadap apa yang 

telah diamatkan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. Pada Pasal 87 ayat (2),(3) dan (4) dinyatakan bahwa 

Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester 

genap, dan kemudian diantaranya perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester 

antara guna remidiasi, pengayaan atau percepatan. Serta pengaturan mengenai 

semester antara tersebut diatur tersendiri oleh Peraturan Menteri. 

Sementara itu Peraturan Menteri yang mengatur semester antara tersebut 

hingga saat ini belum ada. Oleh karena itu adalah kesalahan apabila semester antara 
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yang berguna sebagai percepatan, remidiasi atau pengayaan tersebut mempunyai 

bobot yang sama dengan semester-semester inti (gasal dan genap) yaitu dengan 

membagi tahun akademik menjadi 3 (tiga) semester. 

Dalam pertimbangannya Rektor UKSW mengatakan bahwa Trimester tersebut 

muncul dengan maksud menerapkan sistem kredit semester (SKS) dengan tepat. 

Jumlah 144 satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan oleh Pemerintah harus 

diselesaikan dalam waktu 4 tahun, dengan sistem dua semester menurutnya tidak bisa 

menghadirkan sistem pembelaharan dengan sistem kredit semester yang tepat. Jumlah 

144 sks yang harus diselesaikan dalam empat tahun menyebabkan setiap mahasiswa 

setiap tahunnya harus mengambil 36 sks. Kalau 36 sks setiap tahun itu harus 

ditempuh dalam dua semester, maka itu berarti setiap semesternya mahasiswa harus 

mengambil 18 sks. Jumlah 18 sks tersebut kalau dilaksanakan secara sungguh-

sungguh dengan sistem kredit dengan rasio 1 sks setara dengan 1 jam tatap muka, 

ditambah 1 jam kegiatan terstruktur dan 1 jam kegiatan mandiri, berarti setiap 

mahasiswa harus bekerja setiap minggu 18 x 3 jam = 54 jam. Sedangkan jam kerja 

normal manusia adalah 36-37 jam per minggu, maka 54 jam kerja perminggu yang 

dianggap normal, adalah tidak tepat. Oleh karena itu satu tahun akademik seharusnya 

tidak dibagi menjadi 2, tetapi dibagi menjadi 3 dan menjadi 12 sks tiap semester, yang 

kemudian menjadikan jam kerja mahasiswa menjadi 36 jam seminggu yang 

merupakan jam kerja manusia normal. Jadi menurut beliau trimester muncul karena 

ketentuan yang salah dan jikalau ketentuan salah apakah harus ditaati secara membabi 

buta? Pada tahun 1978 UKSW adalah Universitas yang mempelopori sistem kredit 
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semester di Indonesia, dan ketika Pemerintah membuat keputusan yang salah, maka 

adalah panggilan universitas ini juga untuk meluruskannya.
8
 

Menanggapi tulisan diatas, menurut penulis tampaknya pimpinan UKSW 

tersebut lupa akan jatidiri dan identitas UKSW sebagai “creative minority”. Untuk 

menjadi minoritas yang kreatif diperlukan kerja keras yang memang harus melebihi 

beban kerja manusia normal. Pendapat tersebut hanya mengkaburkan kondisi-kondisi 

kepetingan yang sebenarnya. Kemudian berikutnya, ketidakbijaksanaan pimpinan 

tersebut terlihat jelas pada saat mengungkapkan bahwa apakah tetap harus mengikuti 

ketentuan yang salah. Negara Indonesia adalah Negara Hukum, menganut supremasi 

hukum, hal tersebut mengandung pengertian bahwa segala sesuatu permasalah di 

Indonesia dapat diselesaikan oleh Hukum. Jikalau ada ketentuan yang salah pun 

terdapat alat kelengkapan Negara untuk melakukan pengujian materiil dan formil, 

yaitu melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Segala sesuatu mengenai 

Peraturan perundang-undangan dapat diajukan kelayakannya dihadapan kedua 

Mahkamah tersebut. Apalagi dengan alasan ingin mempelopori sistem tri semester di 

Indonesia, apakah tidak ada cara yang lebih bijaksana selain dengan melanggar isi 

dari ketentuan yang dianggap salah tersebut. Ironis memang apabila seorang 

pemimpin mengajarkan kepada bawahannya dan mengajak ikut serta melanggar 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangn, hal yang sebenarnya tidak perlu 

dilakukan oleh kaum pelajar atau cendekiawan UKSW. Secara tidak langsung, 

pertimbangan tersebut menngangkangi wibawa hukum ansich, dengan konsekuensi 

peraturan yang dibuat sebagai hukum dalam organisasi tersebut (UKSW) juga dapat 

di “kangkangi” sewaktu-waktu. 

                                                           
       

8
 Makalah disampaikan oleh John A. Titaley pada Jurnal UKSW 1956-2006 “mempertegas identitas creative 

minority” dalam rangka memperingati HUT ke 50 UKSW.  
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Kesalahan substansi berikutnya terdapat pada Pasal 9 ayat (3), Pasal tersebut 

adalah pasal yang mengatur mengenai Kerjasama Akademik dengan Program studi 

lain, tetapi pada ayat (3) mengatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pengambilan matakuliah di luar UKSW diatur sendiri dengan Surat Keputusan 

Rektor”. Kesalahan tersebut adalah bentuk ketidaktelitian para perancang naskah  

hukum UKSW yang menggunakan fungsi salin tempel (copy-paste) dari Pasal 

sebelumnya yaitu Pasal 8 yang mengatur tentang pengambilan mata kuliah di luar 

UKSW tanpa diubah terlebih dahulu. 

Kemudian pada Pasal 32 ayat (1), yang mengatur mengenai Perwalian 

Akademik berbunyi sebagai berikut : 

1. Mahasiswa berhak melakukan perwalian akademik dengan walistudi untuk 

mengevaluasi hasil studi, menyusun rencana dan beban studi Semester yang 

akan berlangsung 

 Penggunaan frasa “berhak” pada ayat tersebut mengandung pengertian bahwa 

Perwalian Akademik adalah hak para Mahasiswa dan bukan suatu hal yang wajib, jadi 

boleh dilakukan atau boleh tidak dilakukan karena merupakan hak dari Mahasiswa. 

Meskipun dikemas dengan kata-kata yang menarik, hal tersebut berimplikasi negatif 

terhadap Mahasiswa, perwalian seharusnya menjadi kewajiban (bukan hak) setiap 

Mahasiswa tanpa terkecuali agar kegiatan perkuliahannya dapat dipersiapkan secara 

sistematis. Sehingga menurut penulis, sebaiknya frasa “berhak” diganti dengan 

“wajib” seperti pada Pasal 25 yang menyatakan kewajiban mahasiswa untuk 

melakukan Registrasi Mahasiswa. 
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 Tabel berikut ini akan menunjukan dan memperjelas kesalahan yang terdapat 

pada Peraturan Akademik 2012 : 

Letak 

Kesalahan 

Kekeliruan Rekomendasi Perbaikan 

Konsideran 

Menimbang 

Menggunakan angka untuk 

menguraikan dasar-dasar 

sosiologis. Pemakaian huruf 

kapital pada kata bahwa, 

penempatan tanda baca titik (.) 

untuk mengakhiri kalimat. 

Menggunakan huruf kecil (a,b, 

dst) untuk menguraikan dasar-

dasar sosiologis. Kalimat pada 

konsideran menimbang diawali 

dengan kata “bahwa” yaitu 

memakai huruf kecil dan untuk 

mengakhiri kalimat 

menggunakan tanda baca titik 

koma (;). 

Konsideran 

Mengingat 

- Pencantuman 2 (dua) peraturan 

yang sama (yang  satu 

menggantikan atau merubah 

yang lain) pada angka yang 

berbeda. 

- Pada angka 12, menyebutkan 

Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi dst.. 

 

- Cukup dicantumkan dalam 

satu angka dan menggunakan 

kalimat “ yang telah diubah 

dengan “ 

 

- Direktorat Jenderal adalah 

suatu badan dan bukan 

merupakan peraturan, yang 

seharusnya dicantumkan adalah 
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- Pada angka 13, menyebutkan 

“Statuta UKSW 2000” 

Peraturannya. 

- Harus dicantumkan Secara 

Lengkap yaitu  “Keputusan 

Badan Pelaksana Harian 

Yayasan Perguruan Tinggi 

Satya Wacana untuk Universitas 

Kristen Satya Wacana No: 

102/SK/BPH-UKSW/XI/2000 

tentang Statuta UKSW” 

Pasal 9 ayat (3) Menggunakan fungsi salin 

tempel (copy paste) dari Pasal 

sebelumnya (Pasal 8) sehingga 

menyebabkan kesalahan 

substansi. 

Seharusnya ditulis “Ketentuan 

lebih lanjut mengenai 

Kerjasama Akademik dengan 

Program Studi lain diatur sendiri 

dengan Surat Keputusan 

Rektor”. 

Pasal 32 ayat 

(1) 

Menggunakan frasa “berhak” 

yang menyebabkan ambiguitas. 

Seharusnya menggunakan kata 

“wajib”. 

Pasal 33 Kesalahan mengartikan 

Peraturan Pemerintah yaitu 

dengan membagi 1 tahun 

akademik menjadi 3 semester. 

 Belum terdapat Peraturan 

Menteri yang mengatur tentang 

semester antara dan semester 

antara bobotnya tidak boleh 

sama dengan semester inti 
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(genap dan gasal) 

 

Berangkat dari uraian tersebut diatas, selain kurangnya ketelitian para 

perancang naskah hukum di UKSW, Peraturan akademik 2012 perlu memperhatikan 

pula mengenai pentingnya pemenuhan teori mengenai perancangan peraturan 

peraturan yang baik seperti asas kepastian hukum, penggunaan bahasa hukum yang 

jelas dan tegas.. Kegagalan tersebut dapat menyebabkan “the purpose exercise of the 

power being declared a nullity”, yaitu pelaksanaan kekuasaan dimaksud dibatalkan. 

Selain itu penyimpangan yang dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat dikategorikan sebagai 

“error of laws” sehingga peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau invalid. 

 

2. Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa 2011 (SK REKTOR NO. 

204/Kep.Rek./5/2011)  

KUKM 2011 merupakan dari peraturan sebelumnya yaitu SK Rektor No 

125/KEP./REK./1997 tentang Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa Universitas 

Kristen Satya Wacana, perubahan tersebut dimaksudkan agar KUKM dapat 

menyesuaikan dengan peraturan baik internal UKSW maupu  eksternal. KUKM 1997 

dalam banyak hal rumusan sudah tidak memadai karena adanya perubahan Peraturan 

Pemerintah dan Statuta UKSW sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan di 

UKSW. 

Perubahan tersebut didorong pula oleh kesadaran bahwa tata kehidupan 

bermahasiswa dan Lembaga Kemahasiswaan di UKSW perlu ditata kembali agar 

lebih menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan internal dan 
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eksternal UKSW, dan juga kebutuhan akan adanya mekanisme yang mengatur fungsi 

dan peran Lembaga Kemahasiswaan secara lebih jelas dan tidak multitafsir. 

Mengenai substansi dari KUKM 2011 adalah sebagai berikut : 

BAB JUDUL PASAL SUBSTANSI 

I Ketentuan Umum dan 

Tujuan KUKM 

1 dan 2 Terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 1 

yang berisikan batasan pengertian 

atau definisi (interpretation 

clausule) serta Pasal 2 yang 

memuat Tujuan KUKM 

II Kemahasiswaan 3 s/d 9 Memuat tentang pengertian 

Mahasiswa dan keluarga 

Mahasiswa, Hilangnya status 

mahasiswa, Kode etik mahasiswa, 

kebebasan akademik, hak dan 

kewajiban, atribut mahasiswa serta 

sanksi 

III Lembaga 

Kemahasiswaan 

10 s/d 12 Memuat tentang wadah mahasiswa 

yaitu LK, fungsi dan peranan LK, 

serta hakikat program. 

IV Badan Perwakilan 

Mahasiswa Fakultas 

13 s/d 21 Mengatur mengenai Tugas dan 

wewenang fakultas mengenai 

BPMU (Badan Perwakilan 

Mahasiswa Universitas), Susunan 
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BPMF (Badan Perwakilan 

Mahasiswa Fakultas), Fungsionaris 

BPMF, cara pembentukan, 

mekanisme pengambilan 

keputusan, hilangnya jabatan dan 

lain-lain. 

V Senat Mahasiswa 

Fakultas 

22 s/d 30 Mengatur mengenai tugas dan 

wewenang, fungsionaris, cara 

pembentukan, mekanisme 

pengambilan keputusan, hilangnya 

jabatan fungsionaris Senat 

Mahasiswa Fakultas dan lain-lain. 

VI Badan Perwakilan 

Mahasiswa 

Universitas 

31 s/d 39 Tugas dan Wewenang, susunan, 

fungsionaris, cara pembentukan, 

mekanisme pengambilan 

keputusan, hilangnya jabatan 

fungsionaris BPMU dan lain-lain 

VII Senat Mahasiswa 

Universitas 

40 s/d 48 Tugas dan Wewenang, susunan, 

fungsionaris, cara pembentukan, 

mekanisme pengambilan 

keputusan, hilangnya jabatan 

fungsionaris SMU dan lain-lain 
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VIII Himpunan 

Mahasiswa Program 

Studi 

49 s/d 55  Mengenai tugas dan wewenang, 

susunan, fungsionaris, cara 

pembentukan, mekanisme 

pengambilan keputusan, hilangnya 

jabatan fungsionaris HMP dan 

lain-lain. 

IX Kelompok Bakat 

Minat 

56 s/d 59 Tugas dan Wewenang, susunan, 

cara pembentukan, badan pengurus 

KMB 

X Angkatan 60 s/d 62 Mengenai tugas dan wewenang, 

cara pembentukan, mekanisme 

pengambilan keputusan Angkatan. 

XI Hubungan Lembaga 

Kemahasiswaan 

dengan Universitas 

Kristen Satya Wacana 

63  Tanggung jawab LK terhadap 

Rektor, Peranan ketua umum 

BPMU dan SMU sebagai anggota 

senat di rapat universitas.Peranan 

ketua BPMF dan SMF sebagai 

anggota senat di rapat senat 

fakultas dan lain-lain. 

XII Perbendaharaan 64  Mengenai sumber keuangan LK, 

alokasi penggunaan dan lain-lain 

XIII Masa Jabatan 65 Jangka waktu masa jabatan 
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fungsionaris lembaga 

kemahasiswaan 

XIV Tata Urutan Peraturan 

Lembaga 

Kemahasiswaan 

66 Terdiri dari : 1. KUKM 2. 

Peraturan BPMU 3. Peraturan 

SMU 4. Peraturan BPMF 5. 

Peraturan SMF 6. Keputusan 

BPMU 7. Keputusan SMU 8. 

Keputusan BPMF 9. Keputusan 

SMF 10. Keputusan HMP 11. 

Keputusan Angkatan 

XV Ketentuan Perubahan 67 Tentang perubahan KUKM 

XVI Pengesahan KUKM 68 KUKM disahkan berdasarkan SK 

Rektor UKSW 

XVII Penutup 69 Penutup 

 

a. PROBLEMATIKA FORMIL KUKM 2011 

Kekeliruan yang terdapat pada KUKM 2011 tidak berbeda jauh dengan 

kesalahan yang terdapat pada Peraturan Akademik 2012 diatas. Kesalahan yang 

pertama adalah pada bagian konsideran peraturan tersebut. Adapun bunyi konsideran 

KUKM 2011 adalah sebagai berikut : 

MENIMBANG : Bahwa sehubungan dengan telah ditinjau kembali Ketentuan 

Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, 

perlu Permberlakuan Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa 

Universitas Kristen Satya Wacana yang ditetapkan dengan surat 

keputusan;  
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MENGINGAT : 1. Statuta UKSW tahun 2000; 

  2. SK Pembina YPTKSW No. 293/B/YSW/XI/2009 tanggl 30 

November 2009 tentang pengangkatan Rektor Universitas Kristen 

Satya Wacana Periode 2009-2013; 

MEMPERHATIKAN :1. Ketetapan BPMU UKSW No. 03/TAP/BPMU/UKSW/V/2011 

tanggal 9 Mei 2011 tentang Rancangan Ketentuan Umum Keluarga 

Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana; 

 2. Surat Pimpinan BPMU UKSW kepada PR III UKSW No. 

23/ex.D/BPMU/UKSW/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Surat 

Pengantar Draft Amandemen KUKM Periode 2009/2010 ; 

 3. Surat PR III UKSW No. 149/ PR. III/5/2011 tanggal 24 Mei 

2011; 

 4. Keputusan Rapat Pimpinan UKSW tanggal 27 Mei 2011;  

Seperti yang sudah penulis uraikan pada Bab II penelitian ini, bahwa pada 

konsideran menimbang, untuk mengawali kalimat ditulis dengan huruf kecil, bukan 

dengan huruf besar, oleh karena itu penulisannya seharusnya seperti ini : 

MENIMBANG :   bahwa sehubungan dengan telah ditinjau kembali Ketentuan 

Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Kristen Satya 

Wacana, perlu Permberlakuan Ketentuan Umum Keluarga 

Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana yang ditetapkan 

dengan surat keputusan;.  

Pada bagian konsideran mengingat, seharusnya yang menjadi isi dari pokok 

pikiran konsideran mengingat tersebut adalah dasar hukum yang menjadi acuan 

dibentuknya peraturan atau surat keputusan tersebut. Dasar hukum yang dimaksud 

adalah Peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi atau sama 

yang mendelegasikan atau menjadi acuan untuk dijadikan pedoman bagi Peraturan 

tersebut. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah mengapa dalam sambutan Rektor 

III UKSW menyebutkan bahwa perubahan KUKM tersebut didasarkan oleh rumusan 

yang tidak lagi memadai karena adanya perubahan Peraturan Pemerintah dan Statuta 



51 

 

UKSW, tetapi mengapa dalam konsideran mengingat tersebut tidak dicantumkan 

Peraturan Pemerintah yang dimaksud? Sedangkan dalam konsideran mengingat 

tersebut hanya mencantumkan Statuta UKSW Tahun 2000. Pencantuman Statuta 

UKSW tersebut seharusnya juga harus dengan lengkap yaitu “Keputusan Badan 

Pelaksana Harian Yayasan Perguruan Tinggi Satya Wacana untuk Universitas Kristen 

Satya Wacana No : 102/SK/BPH-UKSW/XI/2000”. Yang kedua, adalah SK Pembina 

YPTKSW menurut penulis akan lebih tepat apabila dicantumkan dalam bagian 

konsideran MEMPERHATIKAN, oleh karena SK tersebut lebih bersifat 

pertimbangan administratif, bukan yuridis sebagaimana yang dimaksud pada 

konsideran MENGINGAT. 

Kemudian kekeliriun berikutnya adalah pada bagian penulisan bahasa 

perundang-undangan.  Pada pokoknya, bahasa peraturan perundang-undangan tunduk 

kepada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik menyangkut 

pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun penulisan ejaan 

dan tanda bacanya. Namun bahsasa legislasi mempunyai corak tersendiri, yaitu 

mempunyai cirri-ciri kejelasan pengertian, kejernihan dan kelugasan perumusan, 

kebakuan, keserasian, dan ketaat-asasan dalam penggunaan kata-kata sesuai dengna 

kebutuhan hukum yang dihadapi. Oleh karena itu hendaknya para perancang 

menggunakan kalimat yang singkat, tegas, jelas dan mudah dimengerti oleh khalayak. 

Pada Pasal 4 KUKM 2011 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 : 

Hilangnya Status Mahasasiswa 

1. Mengundurkan diri 

2. Diberhentikan 

3. Lulus 

4. Dinyatakan Drop Out oleh Universitas 

5. Lalai registrasi sebanyak 3 semester berturut-turut 

6. Meninggal dunia 
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Pada point ke empat pasal tersebut, terdapat istilah atau frasa asing yang 

digunakan yaitu istilah “drop out”. Untuk menggunakan kata asing dalam sebuah 

peraturan perundang-undangan terdapat suatu kriteria tertentu agar dapat dipahami 

oleh khalayak. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut : 

a. mempunyai konotasi yang cocok; 

b. lebih singkat daripada padanannya yang ada dalam bahasa Indonesia 

c. mempunyai corak internasional 

d. lebih mempermudah dicapainya kesepakatan pengertian; atau 

e. lebih mudah dipahami padanannya dalam bahasa Indonesia. 

Sebagai contoh, misalnya, penggunaan kata “devaluasi”.”devisa”, dan lain 

sebagainya. Kata “devaluasi” tersebut mengandung pengertian penurunan nilai uang. 

Daripada menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia yang demikian panjang, dapat 

dikatakan lebih baik menggunakan kata serapannya dari bahasa Inggris yaitu 

“Devaluation”. Kemudian daripada itu, istilah “drop out” yang digunakan dalam 

KUKM 2011 menurut penulis bukanlah kata serapan dari bahasa Inggris  yang telah 

disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia, tetapi memang kata-kata 

tersebut diambil secara murni dan utuh dari Bahasa Inggris. Tentu hal tersebut 

tidaklah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud diatas, dan alangkah lebih 

bijaksana apabila perancang naskah KUKM tersebut menggunakan kata “telah 

dikeluarkan” daripada menggunakan kata asing yaitu “drop out”. 

Kemudian kekeliruan berikutnya terdapat pada Pada Pasal 26 ayat (2) dan 

Pasal 35 ayat (2) terdapat istilah yang disebut berulang-ulang, yaitu istilah “lobi”. 

Pada umumnya, istilah yang disebut berulang-ulang tersebut harus dimuat 

pengertiannya dalam ketentuan umum atau pasal yang memuat pengertian kata dan 

istilah-istilah. Istilah “lobi” tersebut tidak dilengkapi dengan penjelasan bagaimana 
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peraturan tersebut mengartikan kata lobi, oleh karena itu pasal-pasal tersebut menjadi 

multitafsir. 

 

b. Problematika Substansiil 

Kesalahan substansi yang pertama terdapat pada Pasal 26 dan Pasal 35. Pada 

bagian penjelasan kedua Pasal tersebut dituliskan sebagai berikut : 

1. Cukup jelas. 

2. Cukup jelas. 

3. Cukup jelas. 

4. Cukup jelas. 

5. Dalam hal terjadi keadaan seperti dimaksud dalam ayat ini, maka 

pengambilan keputusan tidak memperhatikan persetujuan ½ (setengah) 

ditambah 1 (satu) dari kuorum persidangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 ayat (3), tetapi calon terpilih ditetapkan berdasarkan hasil 

perolehan suaru terbanyak dan tidak mempertimbangkan banyaknya suara 

yang abstain. 

Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam adalah fungsi dari bagian 

penjelasan tersebut. Penjelasan berfungsi sebagai pemberi keterangan megenai kata-

kata tertentu, frasa atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu 

ketentuan ayat atau pasal yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang karena 

itu dikuatirkan oleh perumusnya akan dapat menimbulkan salah penafsiran 

dikemudian hari. Dalam kaitannya dengan penjelasan Pasal 26 KUKM 2011 tersebut, 

penjelasan angka 5 (lima) tersebut tidak menjelaskan atau memberi keterangan 

terhadap ayat (5) Pasal 26 tersebut, tetapi malah melahirkan norma baru yang 

seharusnya turut dicantumkan dalam ayat pada Pasal tersebut, bukan diletakan dalam 

penjelasan. 

Kemudian pada Pasal 15 ayat (2) huruf j, Pasal 24 ayat (2) huruf j, Pasal 33 

ayat (2) huruf k, terdapat ketentuan tentang syarat pemimpin BPMF, KBM, SMF, 

BPMU, SMU dan HMP sedapat-dapatnya berasal dari gereja pendukung. Penggunaan 
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kata “sedapat-dapatnya” mengandung makna yang kurang jelas, apakah hal tersebut 

harus dilakukan atau boleh tidak dilakukan. Pada umumnya, bahasa peraturan 

perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yaitu kejernihan atau kejelasan 

pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan 

kebutuhan hukum. Frasa “sedapat-dapat” tersebut menjadikan ketentuan dalam pasal-

pasal diatas multi-tafsir dan tidak jelas, oleh karena itu sebaiknya digunakan kata 

“harus” atau ”wajib”. 

Pada Pasal 65 yang mengatur mengenai Masa Jabatan Fungsionaris LK 

terdapat ketidakpanggahan antara ayat (1) dan ayat (2), dimana ayat (1) mengatakan 

bahwa Masa Jabatan fungsionaris LK adalah 1 tahun dan selanjutnya dapat dipilih 

kembali, sedangkan ayat (2) mengatakan bahwa pimpinan lembaga kemahasiswaan 

tidak boleh menjabat dua kali pada jabatan yang sama. Ketidakpanggahan tersebut 

terdapat pada frasa “dapat dipilih kembali”  pada ayat (1), frasa tersebut mengandung 

pengertian bahwa para fungsionaris (orang yang menduduki jabatan) dapat dipilih 

kembali untuk menduduki jabatan yang sama, tetapi kemudian pada ayat (2) 

disebutkan bahwa pimpinan LK tidak boleh menjabat 2 kali pada jabatan yang sama. 

Seharusnya apabila ingin membedakan antara fungsionaris yang lain dengan 

pimpinan maka dapat menggunakan kata yang mempersempit makna seperti “tidak 

meliputi” atau “tidak termasuk”, sehingga kalimatnya akan menjadi seperti ini “ Masa 

Jabatan fungsionaris LK adalah 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali 

tetapi tidak termasuk Pimpinan LK” atau apabila ingin mempersingkat isi atau materi 

muatan Pasal maka penjelasan mengenai ayat atau pasal tersebut dapat dimasukan 

pada bagian penjelasan agar tidak terjadi ketidakpanggahan seperti hal tersebut diatas. 
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Selanjutnya pada Pasal 66 yang mengatur mengenai Tata Urutan Peraturan 

Lembaha Kemahasiswaan, berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 66 

Tata Urutan Peraturan di dalam Lembaga Kemahasiswaan terdiri dari : 

1. Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa 

2. Peraturan BPMU 

3. Peraturan SMU 

4. Peraturan BPMF 

5. Peraturan SMF 

6. Keputusan BPMU 

7. Keputusan SMU 

8. Keputusan BPMF 

9. Keputusan SMF 

10. Keputusan HMP 

11. Keputusan Angkatan 

Ketentuan mengenai tata urutan tersebut tidak membedakan antara mana 

peraturan yang bersifat pengaturan (regeling) dan mana peraturan yang bersifat 

keputusan/ketetapan (beschiking). Dimana sifat dan karakteristik  kedua peraturan 

tersebut sangat berbeda, regeling adalah norma yang bersifat abstrak dan umum serta 

berlaku terus menerus (dauerhaftig) sedangkan beschikking adalah norma yang 

bersifat individual dan final dan berlaku sekali selesai, oleh karena itu dalam susunan 

hierarki peraturan perlu dibedakan antara regelling dan beschikking. 

Kemudian pada Pasal 69 ayat (2) yang berbunyi: “Segala bentuk aturan dalam 

LK yang bertentangan dengan KUKM ini dinyatakan tidak berlaku”. Pasal tersebut 

dapat menyebabkan kekosongan hukum atau ketiadaan hukum, oleh karena itu 
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sebaiknya menggunakan kata  “disesuaikan” atau ” penyesuaian” daripada 

menggunakan kata “dinyatakan tidak berlaku” 

Tabel berikut ini untuk memperjelas mengenai kekeliruan-kekeliruan yang 

terdapat pada KUKM 2011 : 

Letak Substansi Kekeliruan Rekomendasi Perbaikan 

 Kosideran - Kurang tepat dalam 

penggunaan huruf kapital dan 

huruf kecil pada bagian 

Menimbang. 

 

- Dalam bagian Mengingat 

menyebutkan “Statuta UKSW 

2000” 

- Kata bahwa harus diawali dengan 

huruf kecil 

 

 

- Seharusnya ditulis secara lengkap 

yaitu seperti berikut “Keputusan 

Badan Pelaksana Harian Yayasan 

Perguruan Tinggi Satya Wacana 

untuk Universitas Kristen Satya 

Wacana No: 102/SK/BPH-

UKSW/XI/2000 tentang Statuta 

UKSW” 

Pasal 4 - Penggunaan frasa asing 

“drop out” 

- Lebih tepat menggunakan kata 

“telah dikeluarkan”, atau apabila 

ingin menggunakan frasa asing 

diberikan keterangan pada bagian 

penjelasan atau disebutkan dalam 
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ketentuan umum. 

Pasal 26 ayat 

(2) dan Pasal 

35 ayat (2) 

- Menggunakan kata “lobi” 

yang tidak diikuti dengan 

penjelasan 

- Dalam penggunaan kata atau 

istilah yang disebut berulang-ulang 

sebaiknya dicantumkan definisnya 

pada bagian ketentuan umum agar 

tidak menimbulkan multitafsir.  

 - Pasal 15 

ayat (2) huruf 

j 

- Pasal 24 

ayat (2) huruf 

j 

- Pasal 33 

ayat (2) huruf 

k 

Penggunaan kata “sedapat-

dapatnya” mengandung makna 

yang kurang jelas. 

Sebaiknya menggunakan kata 

“wajib” atau “harus”  

Pasal 65 Ketidakpanggahan antara ayat 

(1) dan (2) 

Sebaiknya menggunakan kata 

“tidak termasuk” atau “tidak 

meliputi” untuk mempersempit 

maka 

Pasal 66 Tidak membedakan mana 

peraturan yang bersifat 

pengaturan dan mana yang 

Seharusnya dibedakan 
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bersifat penetapan 

Pasal 69 ayat 

(2) 

Penggunaan frasa “dinyatakan 

tidak berlaku” dapat 

menyebabkan kekosongan 

hukum atau ketiadaan hukum 

Lebih tepat menggunakan frasa 

“disesuaikan” atau “penyesuaian”. 

Penjelasan 

Pasal 26 dan 

Pasal 35 

angka 5 

Dalam bagian penjelasan 

tersebut tidak menjelaskan apa 

yang terdapat pada Pasal inti 

tetapi malah melahirkan norma 

baru 

Norma tersebut seharusnya 

diletakan pada bagian ayat, bukan 

pada penjelasan. 

Dari uraian diatas baik mengenai kekeliruan yang bersifat “clerical error” 

maupun kekeliruan dalam teknik penyusunan, maka KUKM tersebut dapat dinilai 

gagal dalam memenuhi ketentuan mengenai persyaratan pembuatan peraturan yang 

baik. Kegagalan tersebut berakibat “the purpose exercise of the power being declared 

a nullity”, yaitu pelaksanaan kekuasaan dimaksud dapat dibatalkan. 

 

 

 


