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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peraturan Penyelanggaraan Kegiatan Akademik dalam Sistem Kredit Semester 

(SK REKTOR No: 168/KEP./REK./V/2012) ternyata masih banyak terdapat 

kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Kesalahan Redaksional pada bagian konsideran, yaitu kurang 

memperhatikan tatanan  baku penulisan tanda baca dan huruf kapital yang 

menyebabkan naskah hukum tersebut memiliki “clerical errors” yang 

kemudian dikategorikan sebagai “minor staff duties”. 

b. Kekeliruan mengacu Peraturan Perundang-undangan pada konsideran 

mengingat. 

c. Kekeliruan rumusan materi muatan yang disebabkan oleh kekeliruan 

mengacu peraturan perundang-undangan. 

 

 Peraturan akademik 2012 belum memenuhi persyaratan pembentukan 

suatu peraturan yang baik. Masih banyak kekeliruan yang terdapat pada peraturan 

tersebut baik dari segi tata-bahasa, teknik penyusunan serta kekeliruan dalam 
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mengacu Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kegagalan dalam 

memenuhi persyaratan 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 (KUKM) 2011 (SK REKTOR No. 

204/Kep.Rek/5/2011) juga masih memiliki beberapa kelemahan yang diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

a. Kesalahan Redaksional pada bagian konsideran, yaitu kurang 

memperhatikan tatanan  baku penulisan tanda baca dan huruf kapital yang 

menyebabkan naskah hukum tersebut memiliki “clerical errors” yang 

kemudian dikategorikan sebagai “minor staff duties”. 

b. Tidak mencantumkan pengertian dari kata-kata yang sering dipakai seperti 

lobi, sehingga kata-kata tersebut menjadi multitafsir. 

c. Memakai frasa asing yang tidak sesuai dengan kriteria penggunaan bahasa 

asing, yaitu dengan menggunakan istilah drop out dan tidak disertai 

penjelasan. 

d. Memunculkan norma-norma baru pada bagian penjelasan. 
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e. Memperlihatkan diskriminasi serta ketidak jelasan penggunaan frasa 

“sedapat-dapatnya berasal dari gereja pendukung” dalam hal pemilihan 

pimpinan dalam LK. 

f. Ketidakpanggahan atau ketidakajegan para penulis naskah dalam 

merancang suatu Pasal, yaitu dengan menciptakan ayat pada Pasal yang 

sama dan saling bertentangan. 

g. Ketidakteraturan hierarki atau susunan tata peraturan di Lembaga 

Kemahasiwaan yaitu dengan tidak memisahkan antara regeling dan 

beschikking. 

 

 Dengan demikian KUKM 2011 belum memenuhi persyaratan mengenai 

pembentukan peraturan yang baik. Ketidaktilitian para perancang mengenai tata-

bahasa hukum, kesalahan dalam teknik penyusunan dapat menyebabkan peraturan 

tersebut menjadi cacat hukum. Kegalalan dalam memenuhi persyaratan 

pembuatan peraturan yang baik dapat menyebabkan “the purpose exercise of the 

power being declared a nullity”, yaitu pelaksanaan kekuasaan dimaksud dapat 

dibatalkan. 

 

B. SARAN 

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi para perancang naskah hukum (legislator) di Universitas Kristen Satya Wacana, 

semoga penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perubahan peraturan-peraturan di 

UKSW yang akan dilakukan kedepannya. Menilik pada hasil penelitian bahwa untuk 
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merancang dan menulis suatu naskah hukum harus lebih memperhatikan dan patuh 

terhadap segenap persyaratan baik formal maupun material. Baik mengenai tata cara 

penulisan maupun substansi dari suatu produk hukum yang akan dibuat. Bukan 

berarti menjadi tukang atau robot positivisme dalam hukum, tetapi lebih kepada 

menghormati hakekat dan tujuan hukum itu sendiri. Kemudian daripada itu landasan 

teori mengenai perancangan peraturan perundang-undangan yang baik juga harus 

dipatuhi dan diterapkan untuk menghasilkan suatu produk hukum yang bermutu dan 

bermanfaat serta tidak cacat hukum. 

2. Perlunya diberikan pelatihan mengenai tata cara penulisan dan perancangan naskah 

hukum bagi para legislator di UKSW. Baik berupa seminar maupun pelatihan-

pelatihan berjangka agar peraturan yang dibuat mengikat di lingkungan UKSW dapat 

ditaati dan dilaksanakan serta tidak cacat hukum. 

3. Perlunya adanya pembentukan Tim Perancang Naskah Hukum yang berkompeten 

yaitu para Ahli yang mempunyai disiplin ilmu Hukum di lingkungan UKSW. 

 

 


