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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum. 

Jean Bodin menyebutkan kedaulatan memiliki sifat tunggal, asli, abadi dan 

tidak dapat dibagi-bagi.1Menentukan letak kedaulatan disuatu Negara, dapat 

dilihat dari siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan 

hukum. Apabila kekuasaan tertinggi itu ditentukan oleh rakyat, maka 

kedaulatan tersebut berada ditangan rakyat dan disebut dengan kedaulatan 

rakyat begitu seterusnya.  

Rakyat tidak mungkin dapat melaksanakan kedaulatannya secara 

langsung ketika memiliki luas wilayah dan anggota masyarakat yang begitu 

banyak.  Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan kedaulatan tersebut 

rakyat menyerahkan kedaulatan kepada perwakilannya melalui kontrak 

sosial.2 Perwakilan rakyat inilah yang disebut Pemerintah. Pemerintah dalam 

arti luas yaitu organ yang menjalankan kekuasaan dibidang eksekutif, 

legislative dan yudikatif. Pemerintah tidak berdiri sendiri dan terpisah dari 

rakyat maupun Negara. Namun, Pemerintah bersandar pada kedaulatan rakyat 

dan menjalankan segala kemauan Rakyat atau kemauan umum. Artinya 

Pemerintah tidak dapat berkehendak bebas dalam menjalankan kedaulatan 

melainkan harus berkehendak sesuai dengan kemauan rakyat atau umum. 

                                                             
1 Soehino.2008.Ilmu Negara. Liberty. Yogyakarta. Hal. 151 
2  Ide tentang perjanjian masyarakat di kembangkan oleh beberapa ahli diantaranya Thomas 

Hobes, Marsilius dan jean Jacques rousseau. Meskipun pandangan beberapa ahli ini berbeda, 

namun memiliki kesamaan pandangan bahwa penguasa atau pemerintah mendapatkan 

kekuasaannya itu dari rakyat. 
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Pemerintah merupakan alat kelengkapan Negara, suatu Negara tidak 

dapat eksis tanpa adanya Pemerintah, karena Pemerintah pada hakikatnya 

adalah kekuasaan yang terorganisir. Oleh karena itu Pemerintah adalah suatu 

organisasi yang diberikan hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan.3 

Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berkedaulatan, memilki konsep 

kedaulatan tersendiri. Konsep kedaulatan Indonesia itu adalah Kedaulatan 

Tuhan (Sovereignty of God), Kedaulatan Hukum (Sovereignty of Law), dan 

Kedaulatan Rakyat (People’s Sovereignty ). Menurut Jimlly Asshidiqie4 lebih 

lanjut dikatakan bahwa dari segi internal atau kedaulatan internal dapat 

dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 mengatur paham kedaulatan yang unik karena menggabungkan konsep 

Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Tuhan secara 

sekaligus. 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945 yang telah memuat beberapa konsep kedaulatan, juga memuat tujuan, 

dasar Negara dan sekaligus menjadi dasar hokum bagi pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan dibawahnya. Salah satu bentuk peraturan 

tersebut ialah Undang-Undang. Setiap Undang-Undang selalu memiliki 

Politik Hukumnya tersendiri. 

                                                             
3 C.F Strong.2010.Konstitusi-Konstitusi Politik Moderen. Nusa Media. Bandung. Hal.10 
4 Jimly Assidiqie.2007.Pokok-Pokok Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Reformasi. PT. Bhuana 

Ilmu Populer. Jakarta Barat. Hal. 149 



 
 

3 
 

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara5 politik hokum adalah legal 

policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan 

secara nasional oleh suatu pemerintahan Negara tertentu yang meliputi : 

1) pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada 

2) pembaharuan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum 

yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru. Dalam 

konteks politik hokum jelas bahwa hokum adalah alat yang 

bekerja pada system hokum tertentu untuk mencapai tujuan 

Negara atau cita-cita.6 Oleh karena itu tujuan dari pada politik 

hukum itu ialah bagaimana menentukan hukum yang berunjung 

pada pembaharuan atau penghapusan norma hukum yang telah 

ada dan bagaimana melaksanakan norma hukum tersebut. 

Mengenai pembaharuan hukum tidak harus dimaknai dengan 

pembuatan hukum baru. Akan tetapi memilih dan memilah 

hukum yang telah ada apabila mengandung nilai-nilai yang 

universal, dapat tetap di berlakukan. Seperti yang ditegaskan oleh 

Satjipto Raharjo bahwa politik hukum adalah sebagai aktivitas 

memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu 

tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.7 

3) penegasan fungsi lembaga penegak hokum serta pembinaan para 

anggotanya 

4) peningkatan kesadaran hokum masyarakat menurut presepsi elite 

pengambil kebijakan. 

 Politik hukum yang berupa legal policy tentang hukum yang 

diberlakukan atau tidak diberlakukan selalu dikaitkan dengan tujuan Negara. 

Oleh karena itu, menurut Mahfud MD8 politik hukum itu ada yang bersifat 

permanen atau berjangka panjang dan ada yang bersifat periodic. Yang 

bersifat permanen yaitu pemberlakuan prinsip pengujian yudicial, ekonomi 

kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan 

kemanfaatan, penggantian hukum peninggalan colonial dengan hukum-

                                                             
5 Mahfud  MD.2012.Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Rajawali Pers. Jakarta. 

Hal 15 
6 ibid. Hal.  17 
7 Mokhammad Najih.2014.Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik 

Hukum Indonesia. Setara Press. Malang. Hal. 84-85 
8  Mahfud MD. 2014. Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Press. Jakarta . Hal. 4 



 
 

4 
 

hukum nasional, penguasaan sumberdaya alam oleh Negara, kemerdekaan 

kekuasaan kehakiman dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip 

yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 sekaligus berlaku sebagai politik hukum. Sedangkan yang bersifat 

periodic adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan 

situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan 

diberlakukan maupun yang akan dicabut, misalnya pada periode 1973-1978 

ada politik hukum untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang-

bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk 

membentuk peradilan tata usaha Negara. 

 Adapun politik hukum yang bersifat permanen yang telah termuat 

didalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945 dengan ini menjadi optic bagi politik hukum dari suatu Undanng-

Undang, dapat dinilai apakah telah memiliki kesesuaian dengan Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.  

 Pandangan diatas dilihat dari Politik hukum dalam prespektif formal. 

Namun politik hukum tidak hanya dilihat dari prespektif formal saja, yang 

memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan resmi sebagai 

produk saja. Akan tetapi dapat dilihat pula dari latar belakang dan proses 

keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. Dapat dipertanyakan misalnya 
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mengapa dan bagaimana prespektif formal itu lahir serta apa akibatnya bagi 

perkembangan hukum nasional.9 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Negara Indonesiaadalah Negara Kesatuan yang berbentuk 

Republik. Dalam bingkai Negara kesatuan, menurut Pasal 18 Ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah 

Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, 

Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan 

Undang-Undang. Hal ini menegaskan bahwa istilah “dibagi atas” 

menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara 

kesatuan dimana kedaulatan Negara berada ditangan pusat yang berbeda 

dengan istilah “terdiri atas” yang lebih menunjukkan subtansi federalisme 

karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada ditangan-tangan 

Negara bagian.10 

Hak melaksanakan kekuasaan kedaulatan ini dapat diserahkan oleh 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah berdasarkan hak otonomi 

sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya 

hubungan pembinaan dan pengawasan. Hubungan pembinaan antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dapat melalui asas 

                                                             
9 Prespektif formal yang dimaksud ialah GBHN yang sebelum UUD 1945 dirubah menjadi produk 

hukum yang ditentukan oleh MPR sekaligus menjadi arah kebijakan hukum secara nasional. Lihat 

ibid  Hal 11 
10 Ni’matul Huda.2010.Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi.Penerbit Rajawali Pers. 

Jakarta. Hal. 306 
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desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan hubungan 

pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melalui 

pengawasan terhadap produk-produk hukum Daerah. 

Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 

Daerah dalam hal pembinaan dimaksudkan agar terjadinya kesatuan kerja 

Pemerintahan dari Pusat sampai tingkatan Daerah. Sedangkan hubungan 

pengawasan dimaksudkan agar kebebasan Pemerintah Daerah dalam 

menjalankan otonominya tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam 

membuat Peraturan Daerah. Artinya, pelaksanaan otonomi melalui 

pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur persoalan warga negara tidak 

sampai menghilangkan hak-hak warga negara itu sendiri. 

Peraturan Daerah sebagai salah satu produk hukum Daerah diatur 

dalam Pasal 18 Ayat (5)Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: 

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan” 

 

Kekuasaan yang diserahkan Pusat kedaerah melalui Hak otonomi 

dijalankan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri untuk terjaminnya demokrasi. 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan: 

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Berdasarkan hak wewenang yang dimiliki daerah, 

daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan 
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sendiri yang sesuai dengan perkembangan dan keanekaragaman 

daerah sendiri”. 

 

Peraturan-peraturan yang dibuat secara bersama oleh lembaga 

eksekutif dan legislatif pada tingkat daerah menjadikan peraturan-peraturan 

tersebut sama dengan Undang-Undang. Undang-Undang ini disebut dengan 

Undang-Undang local menurut Jimlly Asshidiqie11 

“Sebagai produk para wakil rakyat bersama dengan peerintah, 

maka Peraturan Daerah itu seperti halnya Undang-Undang dapat 

disebut sebagai produk legislative sedangkan peraturan-peraturan 

dalam bentuk lainnya adalah produk regulasi atau produk 

regulative.perbedaan antara Peraturan Daerah itu dengan Undang-

Undang hanya dari segi lingkup territorial atau wilayah berlakunya 

peraturan itu bersifat nasional atau local. Undang-Undang berlaku 

secara nasional sedangkan Peraturan Daerah berlaku didalam wilayah 

Pemerintahan Daerah yang bersangkutan saja, yaitu dalam wilayah  

daerah provinsi, wilayah daerah kabupaten  atau wilayah daerah kota 

yang bersangkutan masing-masing. karena itu, Peraturan Daerah itu, 

tidak ubahnya adalah “local law” atau “local wet” yaitu Undang-

Undang yang bersifat local”.  

 

Peraturan Daerah yang dibuat pada tingkat provinsi maupun 

Kabupaten/Kota memiliki materi muatan yang sama dengan Undang-Undang 

namun dalam lingkup yang lebih khusus. Bahkan, penyusunan, pembentukan, 

pengundangan dan penyebarluasan antara Undang-Undang dengan Peraturan 

Daerah adalah sama yang membedakan hanya lingkup keberlakuannya. 

Dengan ini eksistensi dari Peraturan Daerah semakin diperhatikan. oleh 

karena itu, apabila terdapat Peraturan Daerah yang bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi diperlukan mekanisme dan lembaga pengujian 

                                                             
11 Jimly Asshiddiqie.2005.Perihal Undang-Undang. Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia. Jakarta. Hal. 93 
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yang sama dengan mekanisme dan lembaga pengujian terhadap Undang-

Undang. 

Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan menyebutkan salah satu kewenangan 

Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undangterhadap UUD. 

Sedangkan berdasarkan Pasal 24 A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya: 

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 

menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang 

diberikan oleh Undang-Undang”. 

 

Dari bunyi pasal tersebut maka Mahkamah Agung berwenang menguji 

Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota apabila bertentangan 

dengan Undang-Undang. Berdasarkan pasal tersebut pula Mahkamah Agung 

Tidak hanya menguji materi muatan Peraturan-Perundang-undangan dibawah 

Undang-Undang termasuk pula menguji apakah proses pembuatan Peraturan 

Perundang-undangan dibawah Undang-Undang tersebut telah sesuai dengan 

prosedur pembentukan peraturan berdasarkan Undang-Undang.Akan tetapi 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji 

Materil justru mempersempit kewenangan Mahkamah Agung yang telah 

diberikan UUD dan UU dalam menguji Peraturan Perundang-undangan hanya 

sebatas pengujian materil dan dihilangkannya kewenangan Mahkamah Agung 

dalam menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang 

secara formil. 
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Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai produk legislatif daerah 

dan memiliki posisi didalam hirarki Peraturan Perundang-undangan di 

Indonesia menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya apabila 

bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi. Namun berdasarkan Pasal 

91 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Gubernur adalah melakukan 

pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Ayat (3) 

Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota apabila 

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum dan kesusilaan.  

Berdasarkan ketentuan diatas terdapat dua lembaga yaitu Gubernur 

dan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji 

materil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukanMateri 

muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi: 

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 

b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-

Undang; 

c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 

d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 

e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

 

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang 

PembentukanPeraturan Perundang-undangan, Materi muatan Peraturan 

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan 
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dalamrangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta 

menampung kondisi khusus daerahdan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kotaserta membatalkannya 

dapat dilakukan oleh eksekutif yaitu Gubernur. Gubernur mempunyai 

kewenangan yang lebih luas daripada Mahkamah Agung yang hanya menguji 

Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang bertentangan 

dengan Undang-Undang. Kewenangan Gubernur itu termasuk menguji Perda 

Kabupaten/Kota berdasarkan adanya materi muatan Perda Kabupaten/Kota 

yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan diatasnya, 

bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan kesusilaan. 

Oleh karena itu kewenangan Gubernur lebih luas dari Mahkamah 

Agung, kewenangan Gubernur berkaitan dengan pembatalan Peraturan 

Daerah yang bertentangan dengan kesusilaan lebih mengandung muatan 

sosiologis dibandingkan dengan muatan yuridis. hal ini dikarenakan 

standarisasi kesusilaan lebih berdasar pada subyektifitas Pemerintah dalam 

hal ini Gubernur. 

Terdapat dua jenis pengawasan Perda oleh Gubernur yaitu evaluasi 

dan klarifikasi. Dua jenis ini sebagai langkah preventif dan represif Gubernur 

sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, dua langkah tersebut yaitu: 

Pertama, dalam upaya preventif Gubernur melakukan evaluasi 

terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan RPJPD, 

RPJMD, APBD, perubahan APBD,pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 
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pajak daerah,retribusi daerah, dan tata ruang daerah.sebagaimana yang 

terdapat dalam Pasal 245 (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah yang berbunyi: 

“Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang 

RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang 

daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagaiWakil Pemerintah 

Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota”. 

 

Kedua, dalam upaya represif Gubernur melakukan klarifikasi terhadap 

keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dianggap bertentangan 

dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya, kepentingan umum dan 

kesusilaan.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang 

No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: 

“Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang 

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh 

Gubernur sebagai Wakil pemerintah Pusat”. 

 

Bupati/walikota sebelum menetapkan sebuah Peraturan Daerah wajib 

menyampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling 

lambat 7 hari. 

Kemudian  Pasal 251 Ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan,Dalam hal Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau 

Peraturan Bupati/Wali Kota yang  bertentangan dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau 

kesusilaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Menteri membatalkan Perda 

Kabupaten/Kota dan/atau  Peraturan Bupati/Wali Kota.  Ayat (4) Pembatalan 
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Perda Provinsi dan Peraturan Gubernursebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota 

dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) 

ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Ayat 

(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (4), Kepala Daerah harus menghentikan pelaksanaan 

Perda dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Perda 

dimaksud. 

Pembatalan yang dilakukan oleh Gubernur melalui mekanisme 

eksekutif review mengakibatkan posisi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

dipandang sebagai produk regulative. Artinya Peraturan Daerah hanya 

sebagai salah satu bagian produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota yang tidak jauh berbeda dengan Peraturan-Peraturan yang 

dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam kapasitas sebagai perpanjangan tangan 

Pemerintah Pusat dan bukan sebagai Pemerintah Daerah yang bersifat 

otonom.  

Pengaturan kewenangan Gubernur dalam hal membatalkan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya diatur didalam Undang-Undang 

No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah lebih membawa semangat 

konsentrasi. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan pembatalan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota hanya boleh dibatalkan melalui Peraturan Presiden. 

Artinya, kewenangan membatalkan Perda yang telah diberikan Pemerintah 

Pusat kepada wakilnya ditingkatan Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur, 
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namun Gubernur sendiri tidak memiliki kewenagan membatalkan Peraturan 

Daerah dengan Peraturan Gubernur. Akan tetapi Undang-Undang No 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah masih mengakomodir semangat 

desentralisasi, dimana Peraturan Daerah tetap dipandang sebagai salah satu 

Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam hirarki. Artinya meskipun 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota telah dibatalkan oleh Pemerintah melalui 

Peraturan Presiden, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum dapat 

menerima Pembatalan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh pemerintah 

tersebut, Pemerintah Daerah masih dapat melakukan upaya hukum ke 

Mahkamah Agung. Terbuka peluang subtansi Peraturan Daerah yang dibuat 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk kembali diuji oleh Mahkamah 

Agung apakah telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut merupakan pengaturan yang 

khusus mengenai kebutuhan daerah tersebut. 

Kewenangan Gubernur dalam hal pembatalan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota yang diatur didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah adalah bentuk dari dekonsentrasi. Artinya, 

kewenangan pembatalan Peraturan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah 

Pusat telah diberikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

didaerah. Namun dalam hal pembatalan yang dilakukan oleh Gubernur 

sampai Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri dapat menimbulkan dampak 

sentralisasi pembuatan produk hukum. Artinya nasib Peraturan Daerah 

ditentukan oleh Pemerintah Pusatserta tidak memberikan kesempatan kepada 
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Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk menguji Peraturan Daerahnya 

kepada lembaga diluar lembaga politik (pemerintah).  

Konsekuensi dari pengaturan tersebut akan memunculkan 

ketidakpuasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ketika Peraturan Daerah 

yang telah dibuat harus dibatalkan oleh Gubernur dan ketika Pemerintah 

Daerah harus mengajukan keberatan atas keputusan pembatalan Gubernur ke 

Menteri Dalam Negeri. Sebagaimana dalam Pasal 251 Ayat (8) Undang-

Undaang No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan: 

“Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda 

Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota tidak dapat menerima 

keputusan pembatalan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bupati/Wali Kota dapat 

mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) 

Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau 

Peraturan Bupati/Wali Kota diterima” 

 

Apabila Menteri Dalam Negeri berpendapat sama dengan Gubernur, 

maka keputusan Menteri menjadi final dan banding atas pembatalan 

Peraturan Daerah tersebut. padahal menurut jimlly Assidhiqie12, sangatlah 

penting ketika suatu produk Peraturan Perundang-undangan yang dibuat 

secara bersama antara unsur eksekutif dan unsur legislatif menjadi 

kewenangan yudikatif untuk melakukan pengujian. Prinsip ketidakterlibatan 

ini akan mengurangi kesewenang-wenangan Pemerintah dalam menguji suatu 

Perda. Sehingga pertimbangan dalam pengujian tersebut didasarkan atas nilai-

nilai keadilan, kebenaran dan kemanfaatan. 

                                                             
12 ibid. Hal 109 
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Keputusan pembatalan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri 

dapat memunculkan permasalahan baru ketika Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota tidak dapat menerima. Permasalahan tersebut dapat berupa 

pengujian terhadap keputusan pembatalan Menteri Dalam Negeri dan 

kewenangan lembaga yang dapat menguji keputusan pembatalan tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas, kewenangan Gubernur dalam hal 

pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan politik hukum 

yang terkandung didalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. 

Adapun pelaksanaan secara konsisten kewenangan Gubernur dalam hal 

pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur 

sebelumnya di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah berujung pada perubahan atau pembaharuan dari pada 

kewenangan Gubernur itu sendiri. Perubahan tersebut telah diatur didalam 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Perubahan kewenangan Gubernur dalam hal pembatalan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota seperti yang telah diuraikan diatas, merupakan 

politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang 

dihadapi pada setiap periode tertentu13. Meskipun lahirnya politik hukum 

yang baru ini akibat dari adanya perkembangan situasi dalam suatu periode, 

namun pembentukan politik hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip-prinsip yang ada didalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang sekaligus berlaku secara permanen 

                                                             
13 Lihat Mahfud MD.2014.Politik Hukum di Indonesia.... Op cit. Hal 4 
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sebagai politik hukum bagi pembentukan politik hukum Peraturan 

Perundang-undangan dibawahnya.  

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah penulis 

paparkan diatas. Maka penulis mencoba mengangkatnya dalam suatu bentuk 

kajian penelitian dengan judul, “POLITIK HUKUM KEWENANGAN 

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  

OLEH GUBERNUR ” (Ditinjau Dari Ketentuan pasal 251 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah yang kemudian dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Politik Hukum Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota oleh Gubernur berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah? 

2. Bagaimanakah Pengaturan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

yang dilakukan oleh Gubernur berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Politik Hukum Kewenangan Pembatalan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur berdasarkan Pasal 251 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 
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2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan Kewenangan Pembatalan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur berdasarkan Pasal 251 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. bagi mahasiswa, memberikan pengetahuan tentang Politik Hukum dan 

pengaturan kewenangan pembatalan oleh Gubernur. 

b. bagi masyarakat memberikan sumbangsih dari hasil penelitian ini untuk 

meningkatkan pengetahuan dan wacana baru mengenai Politik Hukum dan 

pengaturan kewenangan Gubernur dalam pembatalan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

c. bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana dalam mengembangkan wawasan 

pengetahuan penulis dalam hal Politik Hukum dan pengaturan pembatalan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Gubernur. Selain 

itu, juga sebagai penulisan tugas akhir yang merupakan syarat agar dapat 

memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Muhammadiyah 

Malang. 

E. Kegunaan 

Dengan diadakannya penulisan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Daerah khususnya 

Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang berkaitan dengan Politik Hukum dan 
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pengaturan pembatalan yang dilakukan oleh Gubernur berdasarkan 

kewenangan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. 

F. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

metode yuridis normatif. Yuridis normatif ialah bentuk penelitian hukum 

yang melihat hukum sebagai norma khususnya yang berkaitan dengan 

Politik Hukum danpengaturan pembatalan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan Gubernur dalam Undang-

Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan-

pendekatan yang digunakan sebagaimana lazimnya dalam penelitian 

hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach).  

Pendekatan Undang-Undang ditujukan dengan penggunaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-

undangan dibawahnya. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan 

dengan cara menelaah doktrin atau pandangan ahli yang berkembang 

dalam konsep pengawasan pemerintah terhadap daerah dan otonomi 

daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga 

penulisan/penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kajian yang 

komprehensif. 
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2. Jenis Bahan Hukum 

Proses penulis dalam hal mengumpulkan bahan hukum, penulis 

menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu: 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoratif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 

Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah didalam 

pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan 

hakim.14 Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan 

ini antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan 

hukum primer. dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut 

meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah internet, 

pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan penulisan-penulisan 

lainnya15 yang berkaitan dengan keilmuan hukum tata negara, seperti 

tema hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bingkai Negara 

                                                             
14 Peter Mahmud Marzuki.2009.Penelitian Hukum. Kencana Prenada Mulia. Jakarta. Hal 141 
15 Jhony Ibrahim.2006.Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia. Malang. 

Hal 392 
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Kesatuan, chehk and balance,abstrac review (constitutional review, 

eksekutif preview/review, legislatif preview/review dan judicial review) 

dan lainnya yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini memberikan 

petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder 

seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum dan eksilopedia. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang dipergunakan untuk menelusuri dan mengumpulkan 

bahan hukum yang diperlukan melalui library research (studi 

kepustakaan). Proses penelusuran dan pengumpulan bahan hukum 

tersebut dengan melakukan pencarian ke beberapa perpustakaan di 

perguruan tinggi antara lain di Universitas Muhammadiyah Malang, 

Universitas Brawijaya dan Universitas lainnya,  

4. Analisa Bahan Hukum 

Setelah keseluruhan bahan hukum telah terkumpul selanjutnya 

penulis akan memulai analisis. Adapun teknik analisa bahan hokum 

dalam penulisan ini ialah analisa isi (content analysis), analisa kesesuaian 

dan analisa keselarasan. Analisis yang mana permasalahan hukum yang 

diatur dalam PeraturanPerundang-undangan akan dikaji dan dianalisa 

dengan kaidah-kaidah dan teori-teori hukum, agar dapat menjawab 

permasalahan dengan ilmiah, obyektif, komprehensif dan dapat 
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dipertanggungjawabkan. Untuk memfokuskan analisa tersebut, norma-

norma dan teori-teori yang harus diutamakan ialah yang berkaitan 

langsung dengan Politik Hukum serta pengaturan dan pelaksanaan 

pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan 

gubernur didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 

G. Sistematika penulisan 

Penulisan hukum ini dibagi dalam empat bab. Adapun sistematika 

yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, 

rumusan permasalahan yang yang diturunkan dari latar belakang masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penelitian. Sub-bab  metode penelitian di uraikan lebih lanjut 

mengenai metode pendekatan, jenis bahan hukum, tehnik pengumpulan bahan 

hukum dan analisa bahan hukum.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan 

permasalahan Politik Hukum, pengaturan dan pelaksanaanPembatalan 

PeraturanDaerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur, antara lain: konsep 

pembinaan dan pengawasan Pemerintah terhadap Pemerintah Daerah, 

pengujian Peraturan Daerah, kewenangan Gubernur. 
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BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan Politik Hukum danpengaturan pembatalan 

Peraturan DaerahKabupaten/Kota oleh Gubernur. Yang berdasarkan teori-

teori dan konsep-konsep yang terdapat di dalam bab sebelumnya. 

BAB IV: PENUTUP 

Terdapat dua sub-bab dalam bab penutup yaitu kesimpulan yang berisikan 

hasil dari BAB III. Selanjutnya saran yang berisikan rekomendasi penulis 

terhadap pihak-pihak yang berkaitan atas permasalahan yang dikaji/diteliti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


