
  

NASKAH PUBLIKASI 
 

 

TESIS BERJUDUL 

 

 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN 

DALAM PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 

 

 

 
 

 

 

Oleh: 

Wafda Vivid Izziyana 

NIM: R 100 110 010 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 



  

 



  

LAW ENFORCEMENT TO in NATIONAL EXAMINATION 

 

By: 

Wafda Vivid Izziyana, NIM R 100 110 010,  
Student of Law Magister, 

Muhammadiyah University of Surakarta 
 
 

ABSTRACT 
 

In the effort to control the quality of education nationally, government 
does the learning evaluation. The government through BSNP uses the national 
exam (UN) as an instrument for the evaluation of learning outcomes. National 
Exam (UN) is measurement activity and assessment of achievement student 
competencies at the level of education nationally, on a particular subject in a 
group of subject’s science and technology. The result of national exam (UN) is 
used as one of the considerations for mapping the quality of education, selection 
into the next education level, as well as the determination of students' graduation. 

In fact the implementation of UN received various responses pro and con 
from the society. Some arguments are; the question of the feasibility of national 
examination (UN) as a final instrument of learning evaluation, the issue related to 
validity of the score test, as well as various forms of fraud and transgression in its 
implementation. So this research focuses on how is the type of law infringement 
or transgression in the implementation of UN, and how is the law enforcement 
against transgression in the implementation of it. The types of this study are; 
normative legal research, and legal empirical research or socio legal, which is 
done in school Y and M in Grobogan. The approach used is a qualitative approach 
in the form of normative and phenomenological approach. The data is analyzed by 
Miles and Huberman model or usually called as interactive model. 

This research states that there is a disobedience to the rules. Specifically 
this study indicate that: there is a breach in the implementation of national 
examination (UN) such as; cooperation among students which is done by the 
students, non optimal supervision by the school supervisor even independent 
supervisor,  and distribution of key answer by school or educational unit. About 
law enforcement related to violation or transgression in implementation of 
national examinations (UN), a procedure operational standard (POS UN) indicates 
that there is legal uncertainty, when the unit of education did the transgression or 
incompliance to the law. 
 
Keyword: National examination (UN) Procedure Operational Standard (POS 

UN), law enforcement, legal substance, legal uncertainty. 
 

 



  

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DALAM 

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 

 

Oleh: 

Wafda Vivid Izziyana, NIM R 100 110 010, 
Mahasiswa Program Magister Hukum Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 

ABSTRAK 
 

Dalam upaya mengendalikan mutu pendidikan secara nasional, pemerintah 
melakukan evaluasi. Pemerintah melalui BSNP, menggunakan ujian nasional 
sebagai instrumen evaluasi hasil pembelajaran. Ujian nasional (UN) adalah 
kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik pada 
jenjang pendidikan tertentu secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam 
kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil UN digunakan 
sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu pendidikan, seleksi masuk 
jenjang pendidikan berikutnya, serta sebagai penentuan kelulusan siswa. 

Pelaksanaan ujian nasional mendapatkan respon pro dan kontra dari 
berbagai pihak. Seperti persoalan tentang kelayakan UN sebagai instrumen 
evaluasi (terakhir) pembelajaran, persoalan validitas nilai hasil UN, serta berbagai 
bentuk kecurangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut menarik 
untuk dikaji dalam perspektif penegakan hukum, yakni bagaimana bentuk 
pelanggaran dalam pelaksanaan UN, serta bagaimana penegakan hukum terhadap 
pelanggaran tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 
(yuridis normatif) dan yuridis empirik atau socio legal. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif berupa normatif dan fenomenologi. 
Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman atau yang 
biasa disebut interactive model analysis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: terdapat pelanggaran (di sekolah 
Y dan M) dalam pelaksanaan UN seperti; kerjasama antar siswa yang dilakukan 
oleh peserta didik, kepengawasan yang tidak maksimal oleh pengawas ruang dan 
pengawas independen, dan pemberian kunci jawaban oleh sekolah atau satuan 
pendidikan. Sementara terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam 
pelaksanaan UN dari segi substansi hukum terdapat kekosongan aturan teknis atau 
ketidakpastian hukum dari POS UN terkait pelanggaran yang dilakukan oleh 
satuan pendidikan. 

 
Kata Kunci; Ujian Nasional (UN), POS UN, Penegakan Hukum, Substansi 

hukum, Ketidakpastian hukum. 
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Pendahuluan 

Era globalisasi menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dan 

profesional, serta memiliki kompetensi di pelbagai bidang kehidupan. Melalui 

pendidikan yang bermutu diharapkan dapat mempersiapkan dan 

mengembangkan sumber daya manusia yang dituntut masyarakat global pada 

abad 21. 

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk menjadikan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.1 Untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia ini, disusunlah 

kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan metode pembelajaran. Kurikulum digunakan sebagai 

pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

Dalam upaya untuk mengendalikan mutu pendidikan secara nasional 

dan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan, maka pemerintah 

melakukan evaluasi. Pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP), sebagai lembaga independen, menggunakan ujian nasional (UN) 

sebagai instrumen evaluasi hasil pembelajaran. Ujian nasional (UN) adalah 

kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik pada 

                                                           
1Undang-Undang No.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta; CV, 

Mini Jaya Abadi, 2003, hal. 5 
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jenjang pendidikan tertentu secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam 

kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Berdasarkan Pasal 68 PP No.19 2005, hasil ujian nasional digunakan 

sebagai salah satu pertimbangan untuk (1) pemetaan prasarana dan atau satuan 

pendidikan, (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) 

penentuan kelulusan peserta didik dari program dan atau satuan pendidik; (4) 

pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya 

untuk meningkatkan mutu pendidikan.2 

Pelaksanaan ujian nasional sebagai instrumen evaluasi mendapatkan 

respon pro dan kontra dari berbagai pihak. Seperti persoalan tentang kelayakan 

ujian nasional sebagai instrumen evaluasi (terakhir) pembelajaran, persoalan 

validitas nilai hasil ujian nasional, serta berbagai bentuk kecurangan dalam 

pelaksanaannya.3 Meskipun demikian belum ada kajian secara pasti bagaimana 

bentuk penegakan hukumnya terkait pelanggaran dalam pelaksanaan ujian 

nasional, mengingat penegakan hukum merupakan hal yang substantif demi 

tercapainya negara yang berdaulat hukum. 

                                                           
2 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. hal 15 
3 Berbagai bentuk permasalahan terkait UN mencapai puncaknya pasca pelaksanaan UN 

tahun 2005-2006, penyelenggaraan UN digugat oleh Tim Advokasi Korban Ujian Nasional 
(TEKUN). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt. Pst 
Tanggal 21 Mei 2007 menolak gugatan primer dan menerima gugatan subsider. Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat memerintahkan kepada tergugat untuk (a) meningkatkan kualitas guru, (b) 
melengkapi sarana dan prasarana sekolah, (c) memberikan akses informasi yang lengkap, (d) 
mengambil langkah kongkrit untuk mengatasi dampak psikologis dan mental peserta UN, dan (e) 
meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional. Tergugat akhirnya menempuh jalur hukum 
terakhir, yaitu mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam putusannya Nomor 2596 
K/PDT/2008, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tergugat, yang diputus pada 14 
September 2009. Bambang Suryadi, Titik terang Penyelengaraan UN 2010, dalam Buletin BSNP, 
Vol 5, No 1, Maret 2010, hal 10 
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Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial 

dalam negara hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno 

Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan 

keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.4 

Kecurangan Ujian Nasional menjadi sebuah penyakit  yang populer dan 

sistemik, dan hal ini sangat berbahaya untuk kehidupan bangsa kedepan, sebab 

di satu sisi membiarkan berbagai pelanggaran menandakan pemerintah gagal 

mengimplementasikan UU No.20 tahun 2003 dan PP No.19 tahun 2005 secara 

maksimal. Dan disisi lain, pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Ujian 

Nasional itu juga menunjukkan kegagalan dalam mengimplementasikan 

pendidikan karakter dan etika. 

Dengan demikian menarik untuk dikaji adalah bagaimana pelanggaran 

dalam pelaksanaan ujian nasional, dan bagaimana penegakan hukum terhadap 

pelanggaran dalam pelaksanaan ujian nasional tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis 

normatif) dan yuridis empirik atau socio legal, dengan lokasi penelitian di sekolah 

swasta Y dan M di Grobogan Jawa Tengah. Sementara pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif berupa normatif dan fenomenologi. 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, 

wawancara (interview), dan studi dokumentasi. 
                                                           

4 Sudikno Mertokusumo, “Sistem Peradilan di Indonesia”, dikutip dari: 
http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00 diakses 
pada 31 Desember 2013 

http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00
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Adapun Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan seiring 

dengan proses pengumpulan data. Sehingga aktivitas analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yakni analisis data (data 

reduction, data display, conclusion drawing atau verification) dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh, 

atau yang biasa disebut interactive model analysis.5 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan ujian nasional 

1. Pemberian kunci jawaban 

Sebagai salah satu instrumen penentu kelulusan siswa, berbagai 

pihak, terutama sekolah-sekolah akan melakukan berbagai usaha agar para 

siswa lulus dalam ujian nasional tersebut, tak terkecuali sekolah Y dan M 

di Grobogan. Selain beberapa persiapan yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran seperti penambahan jam belajar kepada siswa terkait mata 

pelajaran yang diujikan, dan pelaksanaan try out. 

Namun dari beberapa pelaksanaan try out, hasil nilai siswa belum 

memenuhi target, akhirnya sekolah mengupayakan cara lain dalam 

penentuan kelulusan siswa, yaitu diberikan kunci jawaban menjelang 

masuk kelas atau pada pagi hari sebelum para pengawas datang sehingga 

peserta diwajibkan untuk datang lebih awal sebelum pengawas datang. 

Jika dalam Ujian Nasional ada yang gagal maka otomatis sekolah akan 

                                                           
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif dan R&D, Bandung: AlfAbeta, 

2006, ha 276 
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dianggap gagal. Kondisi yang demikian menjadikan stigma negatif di 

masyarakat, minat masyarakat terhadap sekolah tersebut akan berkurang 

dan berakibat pada menyusutnya siswa yang masuk pada ajaran baru. 

Dengan demikian terdapat ketidakpatuhan terhadap prosedur atau hukum 

berupa pelanggaran pemberian kunci jawaban yang dilakukan oleh satuan 

pendidikan. 

2. Kerja sama antara siswa 

Dari hasil penelusuran penulis menunjukkan bahwa terdapat 

pelanggaran dalam pelaksanaan ujian nasional yakni kerjasama antar siswa 

yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah Y dan M di Grobogan, dan 

membawa contekan berupa kunci jawaban. Kerja sama antar siswa 

tersebut diwujudkan dengan peserta didik yang lebih pandai harus 

memberitahu (kunci) jawaban kepada peserta lainnya. 

3. Kepengawasan yang tidak maksimal 

Hampir sebagian besar pelanggaran yang terjadi dalam 

pelaksanaan ujian nasional di satuan pendidikan adalah, kurangnya atau 

lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh elemen-elemen penting 

penyelenggara ujian nasional, dalam pelaksanaan ini di libatkan beberapa 

elemen dengan segala hak dan kewajiban sekaligus sanksi yang melekat 

pada mereka. 

Menurut peraturan BSNP nomor: 0020/P/BSNP/I/2013 tentang 

Prosedur operasional standar (POS) UN.  Dalam pelaksanaan UN 

kepengawasan dilakukan oleh pengawas ruang UN SMA/MA dan SMK, 
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yang dilakukan oleh guru SMA/MA dan SMK yang diatur secara silang, 

dan Pengawas independen yang ditetapkan dari perguruan tinggi.6 

Kepengawasan yang tidak maksimal ini nampak dengan bebasnya 

peserta ujian melakukan kerjasama antar peserta. Beberapa pengawas 

hanya melakukan kegiatan kepengawasan yang normatif seperti pengawas 

hanya duduk di depan, mengisi perlengkapan administrasi ujian, seperti 

formulir dan kelengkapan absen peserta, dan terkadang sekolah juga 

berpesan agar pengawas tidak terlalu ketat terhadap anak. Kepengawasan 

yang kurang maksimal merupakan bentuk kelalaian pengawas ruang yang 

merupakan bagian dari pelanggaran ringan. 

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan ujian nasional 

Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan 

variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor 

lain. Faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana 

diungkapkan oleh Lawrence M Friedman yaitu: komponen struktur (legal 

structure), komponen substansi (legal substance), dan kultur (legal culture).7 

Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai 

suatu sistem. Faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum 

dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan lainnya. Kegagalan 

pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain. 

Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan 

ujian nasional dapat dijelaskan melalui komponen-komponen tersebut, dan 
                                                           

6 Peraturan bsnp nomor 0020/P/BSNP/I/2013. Hal.32 
7 Lawrence M Friedman, The Legal System; A Social Science Perspective, terj, Sistem 

Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, 2009, hlm 16 
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dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perspektif struktur hukum 

Menurut Friedman, komponen struktur adalah bagian dari 

sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan 

dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan 

berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan 

menegakkan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk 

lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut, 

atau dengan kata lain struktur adalah aparat penegak hukum. 

Sesuai dengan rumusan diatas, dalam konteks ujian nasional, 

(aparat) struktur hukum meliputi penyelenggara ujian nasional, dan 

lebih spesifik dalam hal kepengawasan adalah pengawas ruang dan 

pengawas independen. Merujuk pada peraturan BSNP terkait POS UN 

disebutkan bahwa penyelenggara UN adalah BSNP yang dalam 

pelaksanaannya terdiri atas:8 

a. Penyelenggara UN Tingkat Pusat, 

b. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, 

c. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, 

d. Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah/Pondok 

Pesantren/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar 

Kegiatan Belajar, dengan masing-masing tugas dan 

kewajiban yang melekat 

                                                           
8 Uraian lebih lanjut tentang tugas dan kewajiban masing-masing penyelenggara bisa 

dilihat di POS UN th 2013-2014, bab Penyelenggara dan pengawas. Lihat lampiran. 
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Selain pihak penyelenggara yang merupakan struktur hukum 

(aparat penegak hukum) adalah pengawas ruang dan pengawas 

independen. Mereka adalah pihak yang menjalankan, menterjemahkan 

peraturan dan melakukan kepengawasan disaat ujian berlangsung. 

Selama ini (aparat) penegak hukum dalam melakukan 

tugasnya, berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran 

dalam pelaksanaan ujian nasional belum efektif sebagaimana yang 

penulis utarakan terkait bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di 

sekolah Y dan sekolah M. 

Hemat penulis hal demikian terjadi antara lain sebab latar 

belakang pendidikan hukum yang belum memadai, mengingat tidak 

semua pengawas mempunyai wawasan atau pengetahuan hukum terkait 

penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan ujian 

nasional. Wawasan hukum aparat penegak hukum yang belum memadai 

juga bisa berakibat pada kurang responsif atau lemah terhadap laporan 

pelanggaran yang terjadi dalam ujian nasional. Maka perlu kiranya 

penguatan di sektor (aparat) penegak hukum dalam konteks 

penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dengan edukasi 

dan sosialisasi. 

2. Perspektif substansi hukum 

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia 

yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu 

hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem 
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hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan 

sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam 

sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk inconcreto, atau norma 

hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang 

hidup dalam masyarakat (living law), maupun hukum inabstracto, atau 

norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (law in 

books). 

Dalam konteks pelaksanaan ujian nasional yang dijadikan 

sebagai dasar dan acuan pelaksanaan ujian nasional adalah peraturan 

BSNP nomor: 0020/P/BSNP/I/2013, tentang prosedur operasi standar 

(POS) penyelenggaraan ujian nasional sekolah menengah 

pertama/Madrasah Tsanawiyah, sekolah menengah pertama luar biasa, 

sekolah menengah atas/Madrasah Aliyah, sekolah menengah atas luar 

biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, serta pendidikan kesetaraan 

program paket A/Ula, program paket B/Wustha, program paket C, dan 

program paket C kejuruan tahun pelajaran 2012/2013. 

Segala bentuk tata laksana dalam pelaksanaan ujian nasional 

(UN) telah diatur dalam peraturan (POS) tersebut, dan termasuk 

didalamnya adalah ketentuan mengenai tugas dan kewajiban pengawas 

dan peserta ujian nasional, ketentuan tentang model bentuk pelanggaran 

dan sanksi yang diberlakukan terhadap jenis-jenis pelanggaran tersebut 

Bentuk pelanggaran yang terjadi (di sekolah Y dan M) yang 

dilakukan oleh peserta ujian adalah kerjasama antar siswa dan 
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membawa contekan berupa kunci jawaban, yang keduanya merupakan 

bagian dari pelanggaran berat, sehingga bila merujuk tata peraturan 

yang berlaku, maka seharusnya sanksinya adalah dikeluarkan dari ruang 

ujian dan dinyatakan tidak lulus. 

Sementara pelanggaran dengan aktor/pelaku pengawas ruang 

adalah kepengawasan yang tidak maksimal. Hal ini nampak dengan 

bebasnya peserta ujian melakukan kerjasama antar peserta. 

Kepengawasan yang kurang maksimal merupakan bentuk kelalaian 

pengawas ruang yang merupakan bagian dari pelanggaran ringan, 

dengan sanksi (seharusnya) berupa diberikan peringatan oleh pengawas 

satuan pendidikan dan di bebas tugaskan dari pengawas ruang ujian 

nasional. 

Selain peserta ujian dan pengawas ruang, penulis juga 

menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Oleh 

penulis diidentifikasi sebagai bentuk pemberian kunci jawaban, dimana 

prakteknya pemberian kunci jawaban tersebut diberikan kepada salah 

satu atau beberapa siswa (mereka harus hadir lebih awal) sebelum jam 

masuk ujian nasional. Namun sayangnya pelanggaran yang demikian 

ini bila kita mengacu pada POS UN atau peraturan yang menaunginya, 

maka sanksinya (hanya disebutkan) sesuai dengan peraturan 

perundangan. Yang demikian ini menurut penulis adalah tidak jelas, 

sebab tata peraturan setidaknya memuat tiga hak yakni; kepastian 
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hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka terkait sanksi pelanggaran 

dalam UN haruslah jelas dan rinci, agar terdapat kepastian hukum. 

Akhirnya penegakan hukum harus memperhatikan keselarasan 

antara keadilan dan kepastian hukum. Karena tujuan hukum antara lain 

adalah untuk menjamin terciptanya keadilan (justice), kepastian hukum 

(certainty of law), dan kesebandingan hukum (equality before the law). 

3. Perspektif budaya hukum 

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 

disalahgunakan. Upaya memperkuat proses penegakan hukum dengan 

mengembalikan kewibawaan hukum tidak hanya bisa diselesaikan 

dengan pembentukan aturan hukum baru dan lembaga baru. Karena itu, 

tidak salah jika para pakar hukum menjadikan budaya hukum sebagai 

salah satu unsur penegakan sistem hukum. Budaya hukum 

berkedudukan sederajat dan sama pentingnya dengan unsur substansi, 

struktur, dan sarana prasarana. Setiap unsur saling mempengaruhi dan 

memiliki andil yang sama.9 

Dalam penegakan hukum, sesuai kerangka Friedman, hukum 

harus diartikan sebagai suatu  isi hukum (content of law), tata laksana 

hukum (structure of law) dan budaya hukum (culture of law). 

Penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, 

namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. 

                                                           
9 Janedjri M Gaffar, Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum, dimuat di Koran SINDO, 

27 Desember 2012. 
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Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum 

masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.10 

Di dalam budaya hukum, dapat dilihat suatu tradisi prilaku 

masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak 

undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku 

bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. 

Pelanggaran dalam pelaksanaan ujian nasional bertentangan dengan 

harkat dan martabat pendidikan, sebab kecurangan terjadi pada ujian 

nasional di semua tingkatan pendidikan, terjadi sistematis, melibatkan 

banyak pemangku kepentingan, seperti tenaga pendidik, penyelenggara 

pendidikan, dan peserta didik. 

Dalam perspektif budaya hukum, pelanggaran tersebut terjadi 

lantaran; pertama, budaya meluluskan, dan kedua, tekanan politik. 

Budaya meluluskan, terjadi lantaran selama ini sekolah telah terbiasa 

meluluskan semua siswanya. Kedua, adanya tekanan politik. Hal itu 

terjadi ketika kepala daerah memberikan instruksi untuk mencapai hasil 

UN yang lebih baik dari tahun sebelumnya kepada Dinas Pendidikan 

yang diteruskan kepada sekolah. Meski dasarnya benar, namun Dinas 

Pendidikan maupun sekolah seringkali salah mengartikan instruksi 

tersebut. 

Budaya diatas semakin mendapatkan legitimasinya sebab ada 

stigma negatif dari masyarakat bahwa bila sekolah yang tidak berhasil 
                                                           

10 Wicipto Setiadi, Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia dalam Merespon 
perubahan Sosial, dalam Bunga Rampai: Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia, 
Jakarta: sekjen KY RI, cet 1, 2012, hal 59 
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meluluskan siswanya 100% di cap sebagai sekolah yang gagal, begitu 

pula dengan siswanya. Karena faktanya tingkat kelulusan tak jarang 

dipakai oleh penyelenggara pendidikan sebagai ukuran keberhasilan 

dalam mengelola pendidikan dan label sebagai sekolah favorit.11 

Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran 

yang terjadi dalam pelaksanaan ujian nasional juga berkaitan erat 

dengan sarana atau fasilitas pendukung.12 Dalam upaya penegakan 

hukum sarana memiliki dua arti yakni perangkat lunak, misalnya 

pendidikan, dan perangkat keras atau sarana fisik. Penguatan aspek 

sarana atau fasilitas dapat memberikan pengaruh bagi penegakan 

hukum.13 

Terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional bisa 

diminimalisir dengan penguatan aspek sarana fisik, misalnya ujian 

nasional menggunakan sistem komputerisasi, atau penggunaan CCTV 

dalam ruangan kelas sebagai bentuk penguatan terhadap penegakan 

hukum. Meskipun pada kenyataannya sarana antara daerah satu dengan 

yang lain berbeda atau bahkan terjadi kesenjangan, namun upaya 

tersebut harus dilakukan mengingat bilamana terjadi pembiaran atau 
                                                           

11 Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Zainuddin Maliki menyatakan Murid tak rela 
kalau tak lulus. Demikian pula sekolah dan orangtua murid, mereka tentu tidak ingin anak atau 
muridnya gagal. Dan bagi penyelenggara pendidikan, tingkat kelulusan juga dipakai sebagai 
ukuran keberhasilan mereka dalam mengelola pendidikan. Oleh karena itu, tidak jarang mereka 
ikut merekayasa kelulusan. Widi, Kecurangan ujian nasional sudah gawat, serial online 
http://widiteacher.blogspot.com/ , diakses pada 31 Desember 2013 

12 Efektifitas penegakan hukum dapat dilihat melalui 5 faktor yang berkaitan erat satu 
sama lainnya, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang 
mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya, 
cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Soerjono Soekanto, 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 
hlm 8 

13 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 96 

http://widiteacher.blogspot.com/
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berlakunya pelanggaran terus menerus maka hukum menjadi tidak 

berfungsi dan menciptakan budaya ketidakpatuhan terhadap hukum 

Secara fundamental, penegakan hukum terhadap pelanggaran 

dalam pelaksanaan ujian nasional sejalan dengan  nilai-nilai  agama,  

moral  dan  falsafah  dasar  negara  yang  begitu dihormati dan 

dijunjung tinggi. Dengan demikian penegakan hukum terhadap 

pelanggaran dalam pelaksanaan ujian nasional menjadi sarana untuk 

mengembalikan dan menghindari degradasi moral dalam masyarakat, 

khususnya dalam bidang pendidikan. 

Kesimpulan 

Sebagaimana uraian diatas, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut; bahwa bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan ujian nasional meliputi 

kerjasama antara siswa yang dilakukan oleh peserta ujian, lemahnya 

kepengawasan oleh pengawas ruang, dan pemberian kunci jawaban oleh satuan 

pendidikan. 

Adapun penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan ujian 

nasional yang diatur dalam peraturan BSNP tentang Prosedur Operasional Standar 

(POS UN) belum optimal. Selain masih banyaknya pelanggaran (kecurangan) 

yang terjadi, dalam perspektif hukumnya sendiri (legal substance) terdapat 

ketidak pastian hukum. Sementara dari faktor penegak hukum (legal structure) 

proses kepengawasan yang belum maksimal, antara lain; sebab latar belakang 

pendidikan hukum yang belum memadai, mengingat tidak semua pengawas ruang 

dan pengawas independen mempunyai wawasan hukum yang cukup terkait 
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penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam ujian nasional. Sementara Dalam 

perspektif budaya hukum, budaya meluluskan dan stigma negatif dari masyarakat 

terhadap sekolah dan peserta didik yang gagal, juga menjadi alasan dan gangguan 

kenapa penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan ujian nasional 

belum optimal. 

Saran 

Hasil dari penelitian ini ada beberapa saran yang disampaikan pertama,Dalam 

Konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan UN, 

penyelenggara UN hendaknya melakukan penguatan sektor (aparat) penegak 

hukum ditunjang dengan kejelasan dan kepastian hukum yang digunakan. Terkait 

budaya yang ada dimasyarakat, penguatan dapat dilakukan melalui edukasi, 

sosialisasi dan melibatkan partisipasi masyarakat , Khususnya orang tua peserta 

didik. 

Kedua,penyelenggara ujian nasional perlu melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan ujian nasional dalam konteks kepengawasan dengan penguatan , dan 

penambahan sarana dan prasarana sebagai penunjang di setiap satuan pendidikan. 
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