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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum 

  

Negara Indonesia dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan dan cita-cita. 

Tujuan dan cita-cita tersebut dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan social. tujuan Negara ini harus dapat diselenggarakan 

berdasarkan dasar Negara (Pancasia) yaitu Berketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan dan 

keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan 

dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan 

dibentuk.16 Arah yang dimaksud mengenai perencanaan dari hukum itu 

sendiri untuk bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan dasar 

mengenai bentuk ini yang dimaksudkan ialah jenis dari peraturan perundang-

undangan. Sedangkan kebijakan mengenai isi dari hukum yang akan dibentuk 

ini mengenai materi muatan yang akan dijadikan sebagai hukum. Dari 

Pengertian Ini politik hukum diartikan sebagai suatu hukum yang dicita-

citakan (Ius Constituendum).  
                                                             
16 Mahfud MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Op cit. Hal 13 
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Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara17 politik hukum 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 hukum jelas bahwa hukum adalah alat yang bekerja pada 
system hukum tertentu untuk mencapai tujuan Negara atau cita-
cita.18 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.19 

3) Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para 
anggotanya20 

4) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut presepsi elite 
pengambil kebijakan. Dalam bentuknya hukum berupa suatu 
undang-undang, sebagai karya intelektual yang sengaja dibuat oleh 
pemerintah untuk menentukan suatu pola perilaku masyarakat. 
Sehingga penentuan hukum disini bersifat top-down.21 

 

Hukum bermula dari adanya suatu gagasan didalam masyarakat 

berupa keinginan untuk suatu masalah diatur dengan hukum. Tahapan ini 

disebut tahapan inisiasi, selanjutnya gagasan tersebut menjadi wacana publik 

yang mendapat tanggapan masyarakat secara beragam, sehingga gagasan 

                                                             
17 ibid. Hal 15 
18 ibid. Hal 17 
19 Mokhammad Najih. Pengantar ... op cit. Hal 84-85 
20 Politik hukum berkaitan dengan fungsi beberapa lembaga negara. Dalam pelaksanaannya sangat 
berkaitan erat dengan fungsi eksekutif, legislative maupun yudikatif. Lihat. H. Abdul 
Latif.2014.Politik Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. Hal l81  
21Ahmad Fadlil Sumadi.2013. Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Setara Press. 
Malang. Hal 159 
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tersebut ditentukan oleh masyarakat sendiri akan lolos tidaknya gagasan 

tersebut untuk diatur oleh hukum. Tahapan ini disebut tahapan sosio-politis 

dengan out put-nya berupa gagasan yang telah dipertajam. Gagasan yang 

telah dipertajam ini siap masuk kedalam tahapan berikutnya, yaitu tahapan 

teknis yuridis. Didalam tahapan ini suatu gagasan dirumuskan oleh 

pembentuk Undang-Undang di dalam forum politik hingga berbentuk hukum 

sebagai Undang-Undang.22 

Politik merupakan bidang dalam masyarakat yang berhubungan 

dengan tujuan masyarakat. Sementara itu hukum sebagai salah satu bidang 

didalam masyarakat senantiasa terkait dengan tujuan masyarakat . oleh karena 

terkait dengan tujuan tersebut, maka hukum memiliki sisi dinamikanya yaitu 

sisi dinamika sosio-politis dalam proses terbentuknya hukum. Penglihatan 

hukum dari sisi dinamikanya merupakan penglihatan hukum dalam prespektif 

politik hukum. Karena dalam dinamika tersebut akan melibatkan pembahasan 

tentang tujuan dan cara mencapai tujuan dalam pembentukan hukum 

tersebut.23 

Lebih jauh dari itu, Ahmad Fadlil Sumadi memandang politik hukum 

sebagai mekanisme politik dalam menentukan tujuan dan cara mencapai 

tujuan dengan hukum di dalam suatu negara. Ia memiliki sifat statis dalam 

fungsinya sebagai pemberi arah: tujuan, dasar dan kerangka kerja dalam 

                                                             
22Ibid. Hal 20-21 
23Ibid.  
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mencapai tujuan dan memiliki sifat dinamis dalam fungsinya menampung 

perkembangan masyarakat yang terus berkembang.24 

Politik hukum yang berupa legal policy tentang hukum yang 

diberlakukan atau tidak diberlakukan selalu dikaitkan dengan tujuan Negara. 

Oleh karena itu, menurut Mahfud MD25 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-

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 

                                                             
24ibid. Hal 165 
25Mahfud MD. 2014.Politik Hukum di Indonesia.... Loc.cit 
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1945 dengan ini menjadi optic bagi politik hukum dari suatu undanng-undang 

dapat dinilai apakah telah memiliki kesesuaian dengan UUD 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 

mengapa dan bagaimana prespektif formal itu lahir serta apa akibatnya bagi 

perkembangan hukum nasional.26 

Beragamnya pengertian politik hukum sebagaimana telah penulis 

uraikan diatas, maka penulis memandang agar penulisan ini dapat sistematis 

perlu untuk membatasi pengertian dari politik hukum itu sendiri. Yang 

dimaksud penulis berkaitan dengan politik hukum dalam penulisan ini ialah 

arah kebijakan resmi negara yang termuat dalam rumusan Undang-Undang. 

meliputi politik hukum negara kesatuan dan politik hukum otonomi melalui 

pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh gubernur 

agar dapat terjadi keseimbangan kedua politik hukum yang telah digariskan 

tersebut. 

B. Konsep Bentuk Negara Kesatuan Republic Indonesia  

Berdasarkan susunan negara, suatu Negara itu dapat dibagi tergantung 

sifatnya tunggal ataukah jamak. Jika suatu susunan negara itu sifatnya tunggal 

maka Negara tersebut berbentuk Negara kesatuan. Sedangkan jika negara itu 
                                                             
26 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 
Moh Mahfud MD.1998.Politik Hukum di Indonesia.Loc.cit. Hal 11 
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tersusun secara jamak maka Negara tersebut berbentuk federasi. Jika dilihat 

dari literature hukum dan politik bentuk-bentuk Negara yang ada dan berlaku 

di dunia sampai saat ini ialah Negara kesatuan, Negara federal, Negara 

konfederasi.  

Menurut C.F Strong27 hakikat negara kesatuan adalah Negara yang 

kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain Negara yang kekuasaan 

pemerintahan pusatnya tak terbatas karena konstitusi Negara kesatuan tidak 

mengakui adanya badan pembuatan undang-undang selain badan pembuatan 

undang-undang pusat.  

Agar tergambarkan dengan jelas mengenai bentuk Negara kesatuan, 

perlu untuk melihat persamaan maupun perbedaan antara bentuk Negara 

kesatuan dan federal, sebagai berikut: 

Persamaan antara Negara kesatuan dan Negara federal adalah:28 

1. Pembagian daerah atau wilayah, hanya namanya yang berbeda. Di 
dalam Negara kesatuan yang di desentralisir daerah-daerah bagian 
itu namanya “daerah”, entah daerah tingkat I, daerah tingkat II, 
daerah tingkat III yang berhak mengatur dan mengurusi rumah 
tangganya sendiri, sedangkan pada Negara serikat, daerah-daerah 
bagian itu namanya “Negara-negara”. Jadi disini ada Negara di 
dalam Negara, tidaklah demikian halnya pada Negara kesatuan 
yang di desentralisirkan. 

2. Adanya dua macam pemerintah pada Negara tersebut, yaitu: pada 
Negara kesatuan yang di desentralisir terdapat, pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. Sedangkan pada Negara serikat terdapat, 
pemerintah federal atau pemerintah Negara gabungan dan 
pemerintah Negara bagian. 

Perbedaan-perbedaanya meliputi:29 

                                                             
27  C.F Strong.Op.cit. Hal 84 
28 Soehino.Loc.cit. Hal 233 



 
 

29 
 

1. Wewenang mengadakan atau membuat UUD. Dalam Negara 
kesatuan yang di desentralisir wewenang untuk membuat UUD 
hanya ada pada pemerintah pusat. Sedangkan pada Negara federal, 
wewenang untuk membuat UUD terdapat pada pemerintahan 
Negara federal dan pemerintahan Negara bagian. 

2. Tentang asal kekuasaan asli. Pada Negara serikat kekuasaan asli itu 
ada pada Negara-negara bagian sedangkan pada Negara kesatuan 
yang didesentralisir kekuasaan asli itu ada pada pemerintah pusat 

3. Tentang kedaulatan. Mengenai kedaulatan pada Negara kesatuan 
yang di desentralisir dengan Negara serikat perbedaannya hanya 
pada derajat kedaulatan itu sendiri. Pada Negara kesatuan derajat 
kedaulatan yang terdapat pada pemerintah pusat lebih kuat 
dibandingkan dengan Negara serikat, dikarenakan dalam negara 
serikat Negara-negara bagian itu memiliki kedaulatan baik kedalam 
maupun keluar. 

4. Sistem pembagian kekuasaan. Pada Negara federal wewenang 
pemerintahan Negara bagian dirumuskan secara umum. Artinya 
apa yang tidak menjadi wewenang pemerintah federal itulah yang 
menjadi wewenang daripada pemerintah Negara bagian. Sedangkan 
dalam Negara kesatuan yang di desentralisir, wewenang atau 
urusan pemerintah pusat dirumuskan secara umum dan wewenang 
atau urusan pemerintah daerah dirumuskan secara terperinci. 
Sehingga apa yang menjadi urusan daerah itu disebutkan 
sedangkan sisanya menjadi urusan pusat. 

 

Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945, PAH I 

menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945. 

Kesepakatan dasar itu terdiri dari lima butir, yaitu:30 

1. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945 
2. Tetap mempertahankan Negara kesatuan republic Indonesia  
3. Mempertegas sistem pemerintah presidensial 
4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normative dalam 

penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal 
5. Perubahan dilakukan secara “Adendum” 

Kemudian dari kesepakatan dasar tersebut dicerminkan dalam pasal 1 

ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: 

                                                                                                                                                                       
29Ibid. Hal 233-234 
30  Lihat Ni’matul Huda.Hukum Tata.... Loc.cit. Hal. 144 
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 “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk 
Republik” 

Dalam Negara kesatuan, daerah-daerah tidak berdiri sendiri-sendiri 

akan tetapi merupakan satu kesatuan dari wilayah negara. Hal ini dirumuskan 

didalam pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: 

 “Negara kesatuan republic Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai 
pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang” 

Pasal 18 B ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi: 

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 
dengan undang-undang” 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara kesatuan republic indonesia, yang diatur dalam 
undang-undang” 

Pasal 25 A UUD 1945 yang berbunyi: 

“Negara Kesatuan Republic Indonesia adalah sebuah Negara 
kepulauan yang berciri dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan dengan undang-undang ” 

Selanjutnya, bentuk Negara kesatuan tersebut semakin dipertegas 
dalam pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: 

“khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republic Indonesia 
tidak dapat dilakukan perubahan” 

Dalam konteks bentuk Negara, meskipun Indonesia memilih 
bentuk Negara kesatuan, tetapi didalamnya terselenggara suatu 
mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembang keragaman 
antar daerah diseluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar 
daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Dengan kata lain, bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi seluas-
luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan 
potensi dan kekayaan alam yang dimilikinya masing-masing, tentunya 
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dengan dorongan, dukungan dan bantuan yang diberikan oleh 
pemerintah pusat.31 

Prinsip persatuan yang terdapat di dalam sila ketiga pancasila hanya 

dimungkinkan diselenggarakan dalam bentuk Negara kesatuan. Artinya 

keragaman suku bangsa, budaya agama yang terdapat di dalam Negara 

Kesatuan Indonesia sebagai warisan yang telah ada sebelum lahirnya Negara 

Indonesia tidak boleh di satukan atau bahkan diseragamkan.sehingga 

pemaknaan terhadap bentuk Negara kesatuan, harus dipahami sebagai sebuah 

wadah yang di dalamnya menampung keragaman warga Negara Indonesia 

yang erat bersatu sebagai satu ikatan persatuan. 

C. Pembagian Kekuasaan Secara Vertical 
 

Negara kesatuan sebagai suatu negara yang tersusun secara tunggal, 

dimana tidak dikenal adanya Negara -negara bagian. Pembagian Negara 

kesatuan dibagi menjadi daerah-daerah yang tidak terpisahkan dengan Negara 

sebagai satu kesatuan wilayah Negara. Dalam konteks Negara kesatuan, 

kedaulatan berada di pemerintah pusat. Agar pemerintahan daerah dapat 

menjalankan urusan pusat di daerah, maka pemerintah pusat menyerahkan 

sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah.  

Penyerahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah akan melahirkan bentuk-bentuk penyelenggaraan 

pemerintahan daerah berupa desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. 

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: 
                                                             
31 Jimly Assidiqie.2006.Konstitusi ..... Loc.cit. Hal 63 
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“Negara Kesatuan Republic 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” 

 
Dari pasal diatas, telah ditegaskan hubungan hirarkis antara susunan 

pemerintahan dari pusat sampai tingkatan daerah. Artinya, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia menghendaki adanya pertanggung jawaban pemerintahan 

daerah yang berjenjang dan berunjung pada pemerintah pusat. 

Menurut jimly Assidiqie32 pembagian kekuasaan secara vertical dalam 

arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertical ke bawah kepada 

lembaga-lembaga tinggi Negara dibawah lembaga pemegang kedaulatan 

rakyat. 

Pembagian kekuasaan secara vertical akan memunculkan hubungan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi: 

C.1 Prinsip Otonomi  

 Beberapa prinsip otonomi33 dapat terbagi menjadi otonomi  

formal, materil, nyata, bertanggung jawab dan seluas-luasnya. 

 Otonomi formal dimaksudkan dalam pemberian otonomi dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak 

secara spesifik menentukan urusan-urusan apa saja yang boleh dilakukan 

                                                             
32 Ibid. Hal 133 
33 Penulis menggunakan istilah “prinsip” dalam pembagian urusan antara pusat dan daerah agar 
memiliki keterkaitan langsung dengan istilah yang digunakan oleh undang-undang no 23 tahun 
2014. Dalam pembagian urusan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi memiliki istilah 
yang berbeda-beda. R. Tresna menyebut dengan istilah “kewenangan mengatur rumah tangga”, 
bagir manan menyebut dengan istilah “sistem rumah tangga daerah”, josef riwu kaho menyebut 
dengan istilah “sistem”, moh. Mahfud md memakai istilah “asas otonomi”. Lihat Ni’matul 
Huda.2010.Problematika Pembatalan Peraturan Daerah.Fh Uii Press.Yogyakarta. Hal 46  
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oleh pemerintah daerah ini berarti pemerintah daerah boleh memilih 

sendiri urusannya selama tidak ditentukan oleh pemerintah pusat. 

 Otonomi materil artinya urusan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Otonomi materil 

berpangkal tolak dari pemikiran bahwa terdapat perbedaan mendasar 

antara urusan pusat dan urusan daerah.34 dengan pemikirin demikian, 

prinsip otonomi materil menjadi tidak fleksibel dikarenakan setiap 

perubahan urusan pemerintah daerah harus dilakukan melalui prosedur 

yang lama dan berbelit-belit sehingga prinsip otonomi materil menjadi 

tidak efisien. 

 Otonomi nyata atau rill sebagai jalan tengah antara otonomi 

formal dan otonomi materil. Namun otonomi nyata atau rill ini lebih 

menonjolkan sisi otonomi formalnya dibandingkan otonomi materil. Hal 

ini dikarenakan otonomi nyata atau rill lebih membuka peluang daerah 

untuk berinovasi memenuhi kebutuhan masyarakat daerah tersebut. 

namun, bukan berati menghilangkan sama sekali otonomi materil. Asas 

otonomi materil justru memiliki peran untuk memberikan kepastian sejak 

awal mengenai urusan daerah.35 merujuk pendapat diatas, otonomi rill 

atau nyata mengandung ciri-ciri otonomi formal dan materil. Namun di 

dalam  otonomi rill atau nyata memiliki ciri yang khas dan tersendiri. 

Pertama,  adanya urusan pangkal yang ditetapkan pada saat 

pembentukan suatu daerah otonom, memberikan kepastian mengenai 

                                                             
34 Dalam Ni’matul Huda.2012.Hukum Pemerintahan Daerah. Nusa Media. Bandung. Hal 87 
35 Mahfud MD. 2014.Politik Hukum di Indonesia....Op.cit. Jakarta. Hal 100 
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urusan rumah tangga daerah. hal semacam ini tidak mungkin terjadi pada 

sistem rumah tangga formal. Kedua, disamping urusan-urusan yang 

ditetapkan secara materil daerah-daerah dalam rumah tangga nyata, dapat 

mengatur dan mengurus pula semua urusan-urusan pemerintahan yang 

menurut pertimbangan adalah penting bagi daerahnya sepanjang belum 

diatur dan diurus oleh pusat atau daerah tingkat lebih atas. Ketiga, 

otonomi dalam rumah tangga nyata didasarkan pada faktor-faktor nyata 

suatu daerah. hal ini memungkinkan perbedaan-perbedaan isi dan jenis 

urusan-urusan rumah tangga daerah sesuai dengan keadaan masing-

masing.36 

 Otonomi seluas-luasnya artinya seluruh urusan pemerintahan 

pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang 

ditentukan sebagai urusan pusat.37 Otonomi dalam bentuk ini di 

khawatirkan akan memiliki kecenderungan merubah bentuk negara 

kesatuan menjadi negara federal. Menurut Laica Marzuki,38 tidaklah 

beralasan, karena dengan mewujudkan otonomi seluas-luasnya rakyat 

cenderung menahan diri membayangkan negara federal. Otonomi daerah 

yang seluas-luasnya tiada lain dari wujud negara bagian federal dalam 

format daerah otonom, kecuali antara lain beberapa kewenangan yang 

perlu dirumuskan secara limitatif. Konsep otonomi daerah yang seluas-

luasnya merupakan salah satu upaya membendung ide negara federal. 

                                                             
36 Dalam Ni’matul Huda.Hukum pemerintahan....op.cit.Hal 89-90 
37 Ni’matul Huda.2010.Problematika Pembatalan ....Op.cit. Hal 45 
38 Dalam Ni’matul Huda.2012.Hukum Pemerintahan ... Op.cit. Hal 91-92 
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   Otonomi bertanggung jawab adalah Prinsip dimana otonomi 

dianggap sebagai sebuah kewajiban daerah bukan hak daerah. sehingga 

daerah tidak memiliki inisiatif sendiri untuk menjalankan pemerintahan 

melainkan berdasarkan intruksi langsung dari pusat. Kemunculan prinsip 

ini diakibatkan adanya ke khawatiran terhadap di anutnya otonomi 

seluas-luasnya yang memiliki kecenderungan merubah bentuk negara 

kesatuan menjadi negara federal.   

 Berdasarkan beberapa prinsip otonomi diatas, memiliki 

keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan. Artinya 

Prinsip otonomi yang dianut oleh suatu negara kesatuan akan 

mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat cenderung ke 

arah sentralisasi atau desentralisasi.  

C.2 Desentralisasi 

 Sebagaimana telah penulis uraikan di atas, suatu prinsip otonomi 

yang di anut oleh suatu negara kesatuan akan mempengaruhi bentuk 

penyelenggaraan pemerintahan. Karena prinsip otonomi sendiri ialah 

esensi dari penyelenggaraan pemerintahan. 

 Isma’il Husni mengemukakan dengan mengikuti sejarah 

pertumbuhan dan pengembangan organisasi-organisasi moderen di 

beberapa negara, dapat diketahui bahwa desentralisasi pada hakikatnya 

merupakan suatu konsep yang lahir setelah sentralisasi mencapai 

wujudnya. Ini berarti bahwa desentralisasi tak mungkin lahir tanpa 
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didahului oleh sentralisasi dilaksanakan dan sentralisasilah yang mula-

mula diperlukan.39 

 Melihat dari pendapat di atas maka sentralisasi merupakan 

konsep yang telah berkembang hingga mencapai wujudnya. Itu artinya 

praktek suatu negara kesatuan selalu di dahului dengan mengklaim 

seluruh wilayah dan urusan pemerintahan sebagai satu kesatuan utuh 

pemerintahan pusat sehingga pembentukan negara kesatuan meniadakan 

kesepakatan dari pada para penguasa daerah-daerah. dengan mengklaim 

seluruh wilayah sebagai suatu kesatuan utuh pemerintah pusat, 

memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara 

sentralisasi.   

 Sebagai konsep, desentralisasi tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan tuntutan negara demokrasi sejak lama.40 Desentralisasi memiliki 

keterkaitan erat dengan demokrasi. Di dalam desentralisasi 

memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan akan lebih dekat dengan 

rakyat. Dengan demikian rakyat dapat ikut serta secara langsung dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

 Bagir Manan mencatat juga pendapat Kelsen yang menyatakan, 

kerakyatan itu bisa juga ada di dalam negara yang pemerintahannya 

sentralistis, tetapi adanya desentralisasi lebih demokratis daripada 

                                                             
39 Ismail Husin.1997.Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia.Alumni.Bandung. Hal 273 
40 Ni’matul Huda.2010.Problematika Pembatalan... Op.cit. Hal 60 
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sentralisasi.41 Ini artinya penyelenggaraan pemerintahan lebih 

mendekatkan diri dengan rakyat. 

 Asas desentralisasi merupakan salah satu cara pembatasan 

kekuasaan yang dengan demikian berarti merupakan salah satu cara 

menegakkan negara hukum.42 artinya kekuasaan tidak cenderung kepada 

pemerintahan pusat yang memungkinkan pemerintahan pusat menjadi 

central dari kekuasaan. Akan tetapi kekuasaan itu terbagi ke 

pemerintahan daerah yang memungkinkan rakyat dapat langsung ikut 

serta dalam pengawasan kinerja pemerintahan sehingga potensi 

kesewenang-wenangan dapat ditekan seminimal mungkin. 

 Menurut Joenarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang 

dari pemerintahan negara kepada pemerintahan lokal untuk mengatur dan 

mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. amrah 

muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada 

badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah 

tertentu untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. irawan soejito, 

mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah 

kepada pihak lain untuk dilaksanakan.43 

 Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dapat 

diwujudkan apabila penyelenggaraan pemerintahan dapat 

mengikutsertakan rakyat secara langsung. Oleh karena itu pelaksanaan 

dari asas desentralisasi harus diberikan kepada satuan pemerintahan yang 
                                                             
41 Lihat Mahfud MD. 2014.Politik Hukum di Indonesia...Op.cit. Hal 93 
42 Ibid. Hal 94 
43 Ni’matul Huda.Problematika ....op.cit. Hal 33 
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sangat dekat dengan rakyat. Satuan pemerintahan yang dimaksud ialah 

kabupaten/kota. 

C.3 Dekonsentrasi 

 Desentralisasi dalam pengertian dekonsentrasi adalah 

pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari pemerintahan pusat kepada 

wakil pemerintah pusat didaerah tanpa diikuti oleh pelimpahan 

kewenangan untuk mengambil keputusan.44 Dari pengertian ini, 

dekonsentrasi hanya terjadi pada lingkungan kekuasaan eksekutif. 

Dengan beban tugas dan beban kerja yang dilakukan oleh wakil 

pemerintah pusat di daerah akan menciptakan suatu wilayah 

administratif. Dekonsentrasi tidak menciptakan wewenang yang baru 

melainkan hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh pusat di daerah. 

Satuan pemerintahan dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang 

dengan departemen atau kementrain yang bersangkutan. Sifat wewenang 

satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat. 

Tidak ada wewenang berdasarkan atribusi.45  

 Henry Maddick,46 dekonsentrasi merupakan pendelegasian 

kewenangan sebagai fungsi-fungsi khusus dari pemerintah pusat terhadap 

staf yang ada di bawahannya. Pengertian ini mengandung makna yang 

terlalu luas. Tidak ada penekanan terhadap staf yang dimaksud, apakah 

staf ini meliputi satuan pemerintah daerah yang memiliki hak otonomi 

                                                             
44 Jimlly Assidiqie.2006.Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II.Sekretaris Jendral Dan Kepanitraan 
Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. Hal 28 
45 Ni’matul Huda.2010.Problematika ..... Loc.cit. Hal 22-23 
46 Dalam Ni’matul Huda.2012.Hukum Pemerintahan... Op.cit. Hal 62-63 
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untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri atau 

dibatasi untuk staf yang memiliki hubungan hirarki langsung dengan 

pemerintah pusat. Parson47 mendefinisikan dekonsentrasi adalah 

pembagian kekuasaan antara anggota-anggota dari kelompok yang sama 

di dalam suatu negara. dari pengertian ini tergambar bahwasannya 

dekonsentrasi hanya dapat dilakukan pada suatu kelompok yang 

memiliki tugas yang sama, seperti pada lingkungan eksekutif saja.  

Mawhood48 mendefinisikan dekonsentrasi sebagai perpindahan 

tanggungjawab administratif dari pusat ke pemerintahan daerah. 

perpindahan tanggunjawab yang dilakukan oleh pusat kepada 

pemerintahan daerah memunculkan kewenangan tersendiri dari 

pemerintah daerah untuk menjalankan tanggungjawab tersebut sesuai 

dengan kemampuannya. menurut F.A.M Stroink49 dekonsentrasi ialah 

penyerahan kewenangan menurut hukum publik kepada pejabat-pejabat, 

di wakili pejabat-pejabat departement.  

 Dekonsentrasi hanya terjadi pada lingkungan eksekutif, maka 

dekonsentrasi akan lebih tepat jika dijalankan oleh pejabat administrasi 

negara. Dalam kaitannya dengan kekuasaan antara pusat dan daerah akan 

menjadi sangat rasional jika dekonsentrasi dijalankan pada satuan 

pemerintahan provinsi. Hal ini dikarenakan wilayah provinsi dapat 

mengkordinasikan antara kepentingan pusat dengan kepentingan daerah. 

                                                             
47 Ibid .Hal 63 
48 ibid 
49 ibid 
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pejabat yang berwenang dalam menjalankan dekonsentrasi ini adalah 

gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah. 

C.4 Kebijakan Otonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan 

       di Indonesia  

 
Era reformasi menandai runtuhnya kekuasaan Pemerintahan 

yang otoriter dengan praktek-praktek Negara yang cenderung sentralistis. 

Sentralisasi penyelenggaraan Pemerintahan telah sampai pada wujudnya, 

serta memunculkan banyak dampak yang buruk seperti praktek korupsi, 

kolusi dan nepotisme. Ketika sentralisasi telah sampai pada wujudnya, 

maka akan memunculkan pergeseran penyelenggaraan Negara 

berdasarkan desentralisasi.50 

Penyelenggaraan Negara harus diperluas dengan pemberian 

otonomi kepada Daerah otonom untuk dapat menyelenggarakan 

Pemerintahannya sendiri. Semangat otonomi yang di dahului dengan 

pemberian otonomi oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom 

mengakibatkanh daerah dapat menyelenggarakan Pemerintahannya 

sendiri sesuai dengan kebutuhan Daerah tersebut.  

Sejak kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

meskipun Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945 tidak menyebutkan secara tegas menganut prinsip otonomi, 

Namun bukan berarti Indonesia menyelenggarakan Pemerintahannya 

mutlak menggunakan sistem sentralisasi. Justru keinginan para Founding 

                                                             
50 Lihat Ismail Husin.1997.Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia.Alumni.Bandung. 
Hal 273 
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father menginginkan penyelenggaraan Pemerintahan selain sentralisasi. 

Oleh karena itu terbuka peluang penyelenggaraan negara dengan prinsip 

otonomi.  Prinsip otonomi selalu dikaitkan dengan konfigurasi politik. 

Akibatnya prinsip otonomi selalu berubah dan di ubah sesuai dengan 

konfigurasi politik yang terjadi. Untuk dapat melihat prinsip otonomi 

yang berlaku saat ini, perlu untuk menelusuri beberapa prinsip otonomi 

yang di anut berdasarkan periode Undang-Undang Pemerintahan Daerah 

yang berlaku. 

1.a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945   

Pada periode ini, desain otonomi Daerah dikaitkan dengan 

politik demokrasi liberal. Tuntutan untuk mencegah Daerah-daerah 

agar tidak lagi dapat di klaim oleh Pemerintahan Belanda. Cara yang 

dilakukan oleh Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang 

tentang Pemerintahan Daerah. Sebenarnya tidak ada satu pun Pasal di 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan secara tegas 

tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip 

otonomi. Gagasan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 

1945 yang asli ialah mempertahankan sifat-sifat keistimewaan.51 

Namun setidaknya yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 

1945 ialah penyelenggaraan pemerintahan tidak dilakukan secara 

sentralisasi. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 mengakui 

keberadaan desa, dusun dan marga yang telah lama hidup dan 
                                                             
51 Peter Mahmud Marzuki.2010.Penelitian Hukum.Kencana. Jakarta. Hal 128 
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memiliki sifat-sifat keistimewaan sebelum Indonesia merdeka. 

Selanjutnya dikutip Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli: 

“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan 
dengan Undang-Undang, dengan memandang dan 
mengigati dasar permusyawaratan dalam sistem 
Pemerintahan Negara, dengan hak-hak asal usul Daerah-
daerah yang bersifat istimewa” 
 

Pasal di atas dijadikan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1945 memberikan otonomi kepada Daerah-daerah. Dengan demikian 

penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan oleh satuan 

Pemerintahan yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tidak mengatur secara 

tegas urusan rumah tangga Daerah. Batasan urusan rumah tangga yang 

dilakukan oleh daerah, disebutkan secara singkat sebagai bagian dari 

kewenangan KNID sebagai DPRD dan Kepala Daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah asalkan tidak 

bertantangan dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi. Meskipun 

Undang-Undang ini tidak menyebutkan dengan tegas prinsip otonomi 

Daerah, namun dapat diidentifikasi bahwasannya prinsip otonomi 

yang dianut ialah prinsip otonomi formal.  

1.b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948  

Sebagaimana lahirnya Undang-Undang yang baru dimaksudkan 

untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dari Undang-Undang yang 

sebelumnya. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan 

dianutnya prinsip otonomi formal dan materil sekaligus. Ini terlihat 
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dari Pasal 23 Ayat (2) yang menyebutkan urusan yang diserahkan ke 

Daerah (materil) dan Pasal 28 yang menyebutkan adanya pembatasan-

pembatasan bagi DPRD untuk tidak membuat perda tertentu yang 

telah diatur oleh Pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi. Hal ini 

menunjukkan keinginan adanya perluasan otonomi Daerah.52 

1.c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957  

Prinsip otonomi yang dianut pada periode undang-undang ini 

tidak jauh berbeda dengan prinsip otonomi yang dianut uu 

sebelumnya. Pada periode UU ini watak demokrasi liberal sangat 

terasa. Konsekuensinya adanya penegasan untuk memperluas otonomi 

dengan prinsip otonomi nyata yang seluas-luasnya. Menurut Lubis 

pencantuman kata seluas-luasnya merupakan konsekuensi dari asas 

demokrasi yang ultra demokratis ketika itu.53  Menurut Pasal 31 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, pada saat pembentukan 

Daerah ditentukan urusan-urusan tertentu sebagai pangkal agar diurus 

dan diatur oleh Daerah untuk kemudian dikembangkan lagi sampai 

seluas-luasnya menurut kemampuan Daerah. Sedangkan Pemerintah 

Pusat mempunyai wewenang dalam hal-hal yang oleh UU ditetapkan 

sebagai urusan Pemerintah Pusat.54 

Berdasarkan keberlakuan ketiga UU Pemerintahan Daerah 

dalam era demokrasi liberal, Mahfud MD memberikan kesimpulan 

bahwasannya sesuai dengan konfigurasi politik yang sangat 
                                                             
52 H Abdul Latif.2014.Politik Hukum.Sinar Grafika. Jakarta. Hal 97 
53 Dalam Mahfud MD.2014.politik hukum di Indonesia.Rajawali Press. Jakarta. Hal 322 
54 ibid 
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demokratis dan memiliki watak responsif/populistik. Hal ini dapat 

dilihat dari materi yang terkandung di dalam ketiga uu tersebut yang 

memberikan keleluasan Daerah untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri dibawah asas otonomi yang seluas-luasnya.55    

1.d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965  

Prinsip otonomi yang digunakan dalam UU ini ialah otonomi 

nyata yang seluas-luasnya. Namun prinsip otonomi ini hanya bersifat 

formalitas, sebab secara keseluruhan lebih memberikan posisi 

dominan kepada Pusat untuk mengendalikan pemerintahan di 

daerah.56 Hal ini di akibatkan oleh adanya desain demokrasi 

terpimpin. Demokrasi terpimpin di dasari atas pemikiran sistem 

politik yang sangat liberal akan memunculkan bibit-bibit disintegrasi. 

Oleh karena itu, sistem politik yang sangat liberal itu harus dirubah 

dengan sistem politik yang terpimpin. Adanya sistem politik 

demokrasi terpimpin membuka peluang kepada sukarno untuk 

menjadi pemimpin yang otoriter. Dampak yang terjadi terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ialah adanya kecenderungan 

Pemerintah Pusat untuk mengontrol keseluruhan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang sangat ketat. Keseluruhan daripada 

penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah harus mendapatkan 

persetujuan dari pusat. Sehingga eksistensi Pemerintahan Daerah di 

sini hanya merupakan alat dari pusat. prinsip otonomi nyata yang 

                                                             
55 Ibid. 324 
56 Ibid. 326 
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seluas-luasnya tidak lebih dari sebuah jargon yang tidak dapat 

diwujudkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.   

1.e  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974  

Upaya pertama yang dilakukan dalam orde baru ialah 

menghilangkan unsur-unsur dari orde lama, termasuk mengganti UU 

yang dibuat oleh Pemerintahan orde lama dan di sesuaikan dengan 

desain politik orde baru. Prinsip otonomi yang terkandung pada UU 

sebelumnya yaitu otonomi nyata yang seluas-luasnya dirubah menjadi 

otonomi nyata dan bertanggung jawab.  Perubahan ini dapat dilihat 

didalam penjelasan umum Angka 1 baris e dinyatakan bahwa: 

“istilah seluas-luasnya tidak lagi dipergunakan karena 
berdasarkan pengalaman selama ini istilah tersebut ternyata 
dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat 
membahayakan keutuhan Negara Kesatuan dan tidak serasi 
dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah 
dengan prinsip-prinsip dalam garis-garis besar haluan Negara. 
istilah “nyata dan bertanggungjawab” kiranya akan menjadi 
lebih jelas di dalam penjelasan-penjelasan selanjutnya” 

 

Di dalam butir f disebutkan juga bahwa pada hakikatnya 

otonomi daerah lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu 

kewajiban Daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan 

sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus 

diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Berkenaan 

dengan penjelasan Undang-Undang diatas, menurut para pembuat UU 

Pemda, asas otonomi seluas-luasnya mengandung potensi disintegrasi.  

1.f Undang-Undang Nomor  22 Tahun 1999  
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lahir untuk 

menggantikan paradikma yang terkandung di dalam uu sebelumnya 

karena di anggap sistemnya yang terlalu  sentralistik.  

Ryas Rasyid salah seorang arsitek UU Pemerintahan Daerah di 

era reformasi, menyebut tiga hal yang dijadikan visi bagi UU No 22 

Tahun 199957, yaitu sebagai berikut: 

1. Membebaskan Pemerintah Pusat dari beban mengurus soal-
soal domestik dan menyerahkannya kepada Pemerintah 
lokal agar Pemerintah lokal secara bertahap mampu 
memberdayakan dirinya untuk mengurus urusan 
domestiknya.  

2. Pemerintah Pusat bisa berkonsentrasi dalam masalah makro 
nasional. 

3. Daerah bisa lebih berdaya dan kreatif. 
 

Prinsip otonomi yang terkandung didalam UU No 22 Tahun 

1999 ini ialah otonomi luas dengan pembagian urusan antara Pusat 

dan daerah menurut cara federalisme. Disebut demikian dikarenakan 

Pemerintah Pusat hanya diberikan hal-hal terbatas tertentu untuk 

diurusnya. 

1.g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  

Ketika perubahan kedua UUD 1945, prinsip otonomi semakin 

mendapat landasan konstitutionalnya. Penyebutan dengan tegas dan 

jelas prinsip otonomi yang dianut di dalam Pasal 18 ialah prinsip 

otonomi seluas-luasnya. Hal ini menghilangkan keraguan terhadap 

prinsip otonomi yang tidak disebutkan didalam UUD 1945 sebelum 

perubahan. Dengan demikian adanya tuntutan untuk merubah UU No 

                                                             
57 Dalam Abdul Latif.politik hukum..Op.cit 
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22 Tahun 1999 dan disesuaikan dengan perubahan UUD 1945. 

Kemudian lahirlah UU No 32 Tahun 2004 untuk menggantikan UU 

sebelumnya dan menyesuaikan dengan perubahan UUD 1945 tersebut. 

pada dasarnya prinsip yang terkandung di dalam UU No 32 Tahun 

2004 tidak jauh berbeda dengan UU No 22 Tahun 1999. Terdapat 

beerapa hal yang semakin di pertegas seperti urusan Pemerintahan 

yang menjadi domain Pemerintahan Pusat yang sebelumnya 5 urusan 

menjadi 6 urusan dan menyambungkan kembali hirarki susunan 

Pemerintahan.    

1.h Undang-Undang 23 Tahun 2014  

Perubahan kembali terjadi pada Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004, usaha untuk menemukan keseimbangan antara Pusat dan 

Daerah dimunculkan dengan pembagian urusan dalam tiga kategori 

yaitu urusan absolute, urusan konkuren dan urusan umum. Pembagian 

urusan akan mengakibatkan kewenangan untuk mengatur oleh 

Pemerintah. Jika demikian usaha untuk melakukan pembagian urusan 

menjadi tidak efektif. Beragamnya urusan Pemerintahan pada setiap 

daerah harus dinilai berdasarkan kondisi kemampuan Daerah 

senyatanya.  

Secara garis besar dapat dibagi prinsip otonomi berdasarkan 

periode berlakunya konstitusi Indonesia. pada periode berlakunya 

UUD 1945 muncul produk hukum Pemerintah Daerah yaitu Undang-

Undang No 1 Tahun 1945, Undang-Undang No 22 Tahun 1948, 
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Undang-Undang No 1 Tahun 1957, Undang-Undang No 18 Tahun 

1969, Undang-Undnag No 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 22 

Tahun 1999 belum memiliki dasar otonomi secara konstitusional. 

Sedangkan pada periode berlakunya perubahan Undang-Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

memunculkan produk UU Pemerintahan Daerah yaitu Undang-

Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah telah memiliki dasar otonomi secara 

konstitutional yang dipertegas di dalam Pasal 18 Undang-Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.  

D. Teori Hirarki Perundang-Undangan Dan Tata Urutan Perundang-

Undangan Di Indonesia 

D.1 Teori Hirarki Perundang-Undangan 

 
Menurut Ruiter di dalam peraturan perundang-undangan 

terkandung tiga unsur yakni: (a) norma hukum (rechts norm) (b) berlaku 

keluar (naar buiten werken) (c) bersifat umum dalam arti luas 

(algemeenheid in ruimezin).58 Sehingga yang dimaksud dengan peraturan 

perundang-undangan yang pada hakikatnya ialah norma hukum yang 

berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti luas. Pada dasarnya suatu 

perundang-undangan memiliki dua wajah sekaligus. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Adolf Merkl bahwasannya suatu peraturan perundang-

                                                             
58 A Hamid S Attamimi.1990.Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintah Negara (suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan 
dalam kurun waktu pelita I-pelita VI). Disertasi Doctor Pasca Sarjana Universitas 
Indonesia.Jakarta.Hal 314 
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undangan memiliki dua wajah (das depelte rechtsantlizt). Menurut Adofl 

Merkl59 

“ suatu norma hukum itu keatas bersumber dan berdasar pada 
norma yang ada diatasnya, tetapi kebawah juga menjadi dasar 
dan menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya sehingga 
suatu norma itu mempunyai masa berlaku (rechtskracht) yang 
relatif oleh masa berlakunya suatu norma hukum itu bergantung 
pada norma hukum yang ada diatasnya, sehingga apabila norma 
hukum yang ada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma 
norma hukum yang ada dibawahnyatercabut atau terhapus pula”. 

 
Terilhami oleh pendapat diatas, Hans Kelsen menyusun teorinya 

tentang hirarki peraturan perundang-undangan yang sangat dikenal 

dengan nama Stufenbau Theory. 

Menurut Hans Kelsen60 

“setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan dari pada 
kaidah-kaidah (stufenbau des rechts). . . di puncak stufenbau 
terdapat suatu kaidah dasar dari tata hukum nasional yang 
merupakan kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut 
grundnorm atau ursprungnorm. Grundnorm merupakan asas-
asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis, 
kemudian bergerak ke generallenorm (kaidah umum), yang 
kemudian dipositifkan menjadi norma nyata (concrettenorm)”. 

 
Selanjutnya Stufenbau Theory dikembangkan oleh muridnya 

Hans Nawiasky dengan mengelompokkan dalam suatu susunan peraturan 

yang terdiri dari:61  

1. Norma fundamental negara (Staat fundamental norm)  
2. Aturan dasar (Staats grundgesetz)  
3. Undang-undang (Formellegesetz)  
4. Peraturan pelaksana & peraturan otonom (Verordnung En 

 autonome satzung)  
                                                             
59 Maria Indrati Sueprapto.1996.Ilmu Perundang-undangan 1. Kanisius . Yogyakarta. Hal 25 
60 I Gede Pantja Astawa Dan Suprin Na’a.2008. Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan 
di Indonesia. PT Alumni. Bandung. Hal 36 
61 Dalam Jimmly Asshiddiqie dan Ali Safa’at.2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. Hal 170 
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Terdapat persamaan dan perbedaan antara teori Hans Kelsen 

dengan teori Hans Nawiasky. Persamaannya, sama-sama menyebutkan 

dalam teorinya bahwasannya suatu norma hukum yang rendah itu berlaku 

dan berdasar atas norma yang lebih tinggi sehingga norma tersebut 

memiliki jenjang dan lapisan.  

Perbedaannya, (1) Hans Kelsen tidak mengelompokkan norma-

norma tersebut, sedangkan Hans Nawiasky mengelompokkan norma 

tersebut kedalam 4 kelompok besar, (2) teori Hans Kelsen membahas 

teori jenjang secara umum dalam arti berlaku untuk semua jenjang norma 

(termasuk norma hukum negara), sedangkan Hans Nawiasky membahas 

teori jenjang norma lebih khusus yaitu dihubungkan dengan suatu Negara 

dan (3) dalam teorinya Hans Nawiasky menyebutkan norma dasar negara 

tidak dengan sebutan staatgrundnorm melainkan dengan istilah 

staatfundamentalnorm. 

Ajaran tentang tata urutan itu juga sejalan dengan asas hukum 

lex superiori derogate inferiori. Ajaran tentang tata urutan peraturan 

perundang-undangan tersebut mengandung beberapa prinsip sebagai 

berikut.62 

1. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum 
bagi peraturan perundang-undangan lebih rendah atau berada 
dibawahnya. 

2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus 
bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan 
perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi. 

                                                             
62 Ni’matul Huda.2010. Hukum Tata ..... Op.cit. Hal 46-47 
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3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan lebih tinggi tingkatannya. 

4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, 
diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan 
lebih tinggi atau paling tidak dengan sederajat. 

5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila 
mengatur hal yang sama, peraturan yang terbaru harus 
diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan 
bahwa peraturan yang lama itu dicabut.selain itu, peraturan 
yang mengatur materi lebih khusus harus diutamakan dari 
peraturan perundang-undangan yang lebih umum. 

 
Berdasarkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan diatas, maka 

suatu peraturan perundang-undangan sudah barang tentu memiliki 

struktur yang tersusun secara rapi mulai dari norma yang tertinggi hingga 

norma yang paling rendah. Suatu norma yang rendah tidak mungkin 

dapat eksis tanpa adanya norma yang lebih tinggi sebagai dasar atau 

tempat bergantung. 

D.2 Tata Urutan Perundang-Undangan Di Indonesia 

 
Attamimi menunjukakan struktur hirarki tata hukum Indonesia 

dengan dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut 

struktur tata hukum Indonesia adalah63 

1. Staat fundamental norm pancasila (pembukaan UUD 1945) 
2. Staats grundgesetz batang tubuh UUD 1945, TAP MPR,  

Konvensi ketatanegaraan 
3. Formellegesetz undang-undang 
4. Verordnung En autonome satzung secara hirarkis mulai dari  

peraturan pemerintah hingga keputusan bupati atau wali kota 
  

Negara Kesatuan Republic Indonesia juga mengenal adanya tata 

urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana pendapat beberapa 

                                                             
63 Ibid. Hal 171 
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ahli di atas. Adapun hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia 

disebutkan secara tegas di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 12 

Tahun 2011 Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

Jenis Dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republic Indonesia 
Tahun 1945 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang 
d. Peraturan Pemerintah 
e. Peraturan Presiden 
f. Peraturan Daerah Provinsi 
g. Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota 

 
Berdasarkan penegasan yang demikian, selain yang tidak 

disebutkan didalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan memiliki 

kedudukan yang lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang 

disebutkan diatas. Selain itu, adanya hirarki yang demikian menunjukkan 

kekuatan dan kedudukan hukum dari masing-masing peraturan 

perundang-undangan. sehingga membawa konsekuensi terhadap 

peraturan perundang-undangan yang  disebutkan berdasarkan 

urutannya yang apabila disebutkan paling akhir, harus dibentuk dan 

berdasar pada peraturan yang disebutkan lebih awal. Artinya peraturan 

perundang-undangan yang disebutkan lebih awal itu menjadi batu uji 

untuk melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang 

disebutkan lebih akhir. 
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D.3 Mekanisme Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan 

 
Peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis 

berdasarkan jenjang tidak lah lebih hanya sekedar kata-kata indah yang 

tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

lembaga untuk menjaga peraturan perundang-undangan tersebut dapat 

berlaku dan apabila dilanggar dapat diberikan sanksi terhadap 

pelanggaran tersebut. Upaya untuk menjaga peraturan perundang-

undangan itu agar dapat ditaati, dibuatlah suatu mekanisme pengawasan 

yang dilakukan oleh beberapa lembaga.  

Pada umumnya mekanisme pengujian hukum itu diterima 

sebagai cara Negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi 

(check and balance) kecenderungan kekuasaan yang ada di genggaman 

para pejabat pemerintah untuk menjadi sewenang-wenang.64 Selanjutnya 

menurut Bagir Manan, untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang 

termuat dalam Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-

undangan yang constitutional lainnya tidak di langgar atau disimpangi 

(baik dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan maupun dalam 

bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata 

cara mengawasinya. 

Berbicara tentang judicial review di dalam politik hukum tidak 

dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang hukum perundang-undangan 

atau peraturan perundang-undangan. Sebab judicial review itu bekerja 

                                                             
64 Ni’matul Huda.2010.Problematika ...Loc.cit. Hal 74 
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atas dasar peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis.65 

Pengujian oleh judicial dalam judicial review adalah untuk menilai sesuai 

atau tidaknya satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan 

perundang-undangan lebih tinggi secara hirarkis. Judicial review tidak 

bisa dioperasionalkan tanpa ada peraturan perundang-undangan yang 

tersusun secara hirarkis.66 

Politik hukum dibuatnya mekanisme demikian adalah atas dasar 

peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis. Adapun 

mekanisme dan lembaga yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

D.3.1 Judicial Review 

Mekanisme pengujian suatu peraturan perundang-

undangan yang dilakukan oleh suatu lembaga tidak terlepas dari 

perkembangan sejarah ketatanegaraan masing-masing negara. 

Di beberapa negara yang menganut sisten civil law kewenangan 

judicial review hanya diberikan kepada satu lembaga tinggi 

negara saja yang dikenal dengan nama constitutional court atau 

mahkamah konstitusi sedangkan di negara yang menganut 

sistem common law kewenangan demikian diberikan kepada 

para hakim dalam pemeriksaan perkara secara kongkrit.67  

Di Indonesia judicial review dilakukan secara sentralisasi 

pada dua lembaga yaitu mahkamah konstitusi untuk menguji 

                                                             
65 Ni’matul Huda.2012.Hukum Pemerintahan...Op.cit. Hal 122 
66 Moh. Mahfud MD.2007. Membangun... Op.cit. Hal 126-127 
67 Ni’matul Huda.2010.Problematika ....op.cit. Hal 75-76 
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Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar dan mahkamah 

agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah 

Undang-Undang dengan Undang-Undang. Menurut Maurice 

Deuverger judicial control adalah penting agar uandang-undang 

atau peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari 

undang-undang atau konstitusi. Undang-undang dasar akan 

kehilangan asas-asasnya dan akan menjadi rangkaian kata-kata 

yang tidak ada artinya sama sekali kalau tidak ada lembaga-

lembaga yang mempertahankan dan menjaga kehormatan 

hukum tersebut.68 selain itu control terhadap tindakan badan 

eksekutif bertujuan agar tindakan badan eksekutif tidak 

melanggar hukum.69 

D.3.2 Political Review/Legislative Review 

Pengujian undang-undang juga dapat dilakukan oleh 

pembuat Undang-Undang itu sendiri. Mekanisme pengujian 

yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang ini disebut 

dengan istilah political review atau legislative review. Di 

Indonesia political review dilakukan oleh dua lembaga secara 

bersama-sama yaitu antara presiden dengan DPR. Namun 

kegiatan political review tidak ubahnya dengan kegiatan dalam 

pembentukan Undang-Undang pada umumnya. Artinya kegiatan 

                                                             
68 Ibid. Hal 75 
69 Soehino..Loc.cit. Hal 271 
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yang dilakukan adalah kegiatan untuk merubah, mengganti dan 

memperbaharui Undang-Undang itu sendiri.  

D.3.3 Administrative Review/Eksekutif Review 

Sebagai pelaksana dari undang-undang, sudah barang 

tentu eksekutif akan menemukan berbagai persoalan kongkrit 

yang memungkinkan tidak adanya satu peraturan yang dibuat 

oleh legislative terhadap persoalan tersebut. Pada umumnya 

dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan 

pemerintah daerah termasuk keputusan kepala daerah dan 

peraturan daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya 

Negara kesatuan. Sebagaimana dalam pemikiran yang umum 

bahwasannya di dalam Negara kesatuan tidak mengenal adanya 

suatu wilayah/daerah yang lepas atau sejajar dengan Negara. 

Atas dasar pemikiran demikian sudah barang tentu 

pemerintahan pusat memiliki kewenangan untuk melakukan 

kontrol terhadap unit pemerintahan lebih bawahnya. Kontrol ini 

lahir dari adanya kewenangan pembinaan dan pengawasan oleh 

pemerintah pusat. 

Di Indonesia, di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikenal tiga bentuk 

pengawasan, yakni pengawasan umum, pengawasan preventif 

dan pengawasan represis. Pengawasan umum ditujukan kepada 

tindakan-tindakan pemerintah bawahan dalam melaksanakan 
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urusan-urusan umum pemerintahan, pengawasan preventif 

ditujukan kepada keputusan dan pearaturan daerah yang masih 

berupa rancangan sedangkan pengawasan represis ditujukan 

terhadap keputusan dan peraturan daerah yang telah ditetapkan. 

Khusus untuk pengawasan represif, dapat disebut juga dengan 

mekanisme pengujian. 

E. Kewenangan Pemerintahan Daerah 

E.1 Kewenangan Gubernur 

Negara yang telah menentukan bentuk negaranya sebagai 

Negara kesatuan, memiliki konsekuensi logis untuk menjalankan 

pemerintahan secara keseluruhan oleh pemerintah pusat. Dalam praktik 

ketatanegaraan modern, tidak mungkin suatu urusan pemerintahan dapat 

dilakukan secara keseluruhan oleh pemerintah pusat itu sendiri. Oleh 

karena itu, agar urusan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efisien diperlukan pemerintah daerah untuk membantu melaksanakan 

urusan-urusan pusat tersebut. Pemerintah daerah merupakan subsistem 

dari sistem pemerintahan secara keseluruhan. Dalam konteks 

penyelenggaraan urusan pemerintahan terdapat asas desentralisasi, 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan (madebewind). 

Negara Indonesia telah menentukan bahwasannya pemerintahan 

daerah yang dimaksud untuk tingkatan provinsi ialah Gubernur dan 

DPRD Provinsi sedangkan untuk daerah kabupaten/kota ialah 

Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada tingkatan provinsi, 

Gubernur memiliki fungsi ganda sebagai Kepala Daerah yang otonom 
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dan sebagai Kepala Wilayah Administrative atau sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat di Daerah. 

Adapun kewenangan yang dimiliki Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat, secara normative telah di tentukan di dalam Pasal 91 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

yaitu: 

 (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas 
Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Presiden 
dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

(2)  Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas: 
a.  Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah 
kabupaten/kota; 

b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota 
yang ada di wilayahnya; 

c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah 
kabupaten/kota di wilayahnya; 

d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda 
Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, 
perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi 
daerah; 

e.  melakukan pengawasan terhadap Perda 
Kabupaten/Kota; dan 

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 
(2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai 
wewenang: 
a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan 

bupati/wali kota; 
b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada 

bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 
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c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan 
fungsi pemerintahan antar-Daerah 
kabupaten/kotadalam 1 (satu) Daerah provinsi; 

d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda 
Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan 
susunanPerangkat Daerah kabupaten/kota; dan 

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4)  Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur 
sebagaiwakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan 
wewenang: 
a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-

Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan 
Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah 
kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang 
ada di wilayahnya; 

c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas 
usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota diwilayahnya; 
d. melantik bupati/wali kota; 
e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi 

Vertikaldi wilayah provinsi kecuali pembentukan 
InstansiVertikal untuk melaksanakan urusan 
pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi 
Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara 
tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; 

f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan 
lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskandi 
wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan 
kecualiuntuk kepala Instansi Vertikal yang 
melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala 
Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang 
nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; dan 

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Jika di analisis berdasarkan ketentuan pasal di atas maka 

kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur bersumber dari kewenangan 

delegasi. Ketentuan pasal tersebut menentukan dengan tegas kewenangan 
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Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat di Daerah berarti pula Gubernur adalah pejabat 

Pemerintah Pusat yang di tugaskan di suatu Daerah. Pertanggujawaban 

terhadap pelaksanaan kewenangan delegasi adalah penerima delegasi. 

Artinya Gubernur mempertanggujawabkan apa yang dilakukannya 

berdasarkan kewenangan delegasi tersebut langsung kepada rakyat. 

Namun, jika mengigat segala urusan Pemerintahan berakhir dan 

dipertanggujawabkan oleh Presiden, maka apa yang dilakukan oleh 

Gubernur juga harus dipertanggujawabkan kepada Presiden. 

Pengertian Delegasi menurut Pasal 13 Undang-Undang No 30 

Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara dalam yaitu: 

1. Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

2. Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang 
melalui delegasi apabila: 
a. Diberikan oleh badan/pejabat pemerintah kepada  badan  
 dan atau pejabat pemerintah lainnya 
b. Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan    
  presiden dan/atau peraturan daerah, dan 
c. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya 
 telah ada  

3. Kewenangan yang didelegasikan kepada badan dan/atau 
pejabat pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut 
kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan 

4. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan 
menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) badan 
dan/atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang 
melalui delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
mensubdelegasikan tindakan kepada badan dan/atau pejabat 
pemerintah lain dengan ketentuan:  
a. Dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum 
 wewenang dilaksanakan 
b. Dilakukan dalam lingkungan pemerintah itu sendiri, 
 dan 
c. Paling banyak diberikan kepada badan dan atau  pejabat 
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 pemerintah 1 (satu) tingkat di bawahannya  
5. Badan dan/atau pejabat pemerintah yang memberikan 

delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah 
diberikan melalui delegaasi, kecuali ditentukan lain dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Asas dekonsentrasi telah melengkapi sistem pemerintahan 

daerah di indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Angka 9 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang 

berbunyi Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di 

wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai 

penanggung jawab urusan pemerintahan umum.  

Menurut Sunindia Ninik Widiyanti70 bahwa dekonsentrasi ada 

karena urusan tersebut terlampau berat jika dijadikan sebagai urusan 

rumah tangga daerah, atau urusan tersebut adalah urusan nasional atau 

jika urusan termasuk dilaksanakan oleh daerah tidak akan tercapai daya 

dan hasil guna yang  tinggi. 

Salah satu ketentuan penting sebagai hasil perubahan kedua 

UUD 1945 adalah ketentuan mengenai pemerintahan daerah yaitu Pasal 

18, 18 a, dan 18 b. Dalam Pasal 18 Ayat (2) bahwa asas yang berlaku 

dalam hubungan pusat dan daerah adalah asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Artinya asas dekonsentrasi ditiadakan sama sekali dalam 

hubungan antara pusat dan daerah provinsi dan demikian pula antara 

                                                             
70 ibid. Hal 114 
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provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian dapat ditafsirkan 

hubungan hirarkis antara pusat dan provinsi, provinsi dan kabupaten/kota 

ditiadakan.71 

Undang-undang dasar republik indonesia sendiri tidak 

menyebutkan secara tegas asas dekonsentrasi. Terdapat pandangan yang 

mengatakan bahwasannya asas dekonsentrasi adalah bagian dari 

sentralisasi. Sehingga pendapat demikian menempatkan asas 

dekonsentrasi bukan sebagai asas yang terdapat dalam kewenangan 

pemerintah daerah. Hal ini mendapat kritik dari jimlly assidiqie yang 

menyatakan tidaklah realistis, bahkan dalam sistem federal sekalipun 

seperti di amerika serikat, di astralia dan lain-lain. Asas-asas 

pemerintahan daerah itu selalu mencangkup tiga bentuk yaitu 

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.72 Di dalam Pasal 18 

Angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945 hanya menyebutkan asas otonomi dan tugas pembantuan.  

Ni’matul huda berpendapat asas dekonsentrasi dapat ditinjau 

dari tiga segi yaitu: 

1).  Dari segi wewenang: asas ini memberikan/melimpahkan 
wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di 
daerah untuk menyelenggarakan untuk menyelenggarakan 
tugas-tugas pemerintahan pusat yang ada di daerah, 
termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat 
atasan kepada tingkat dibawahnya. 

2). Dari segi pembentuk pemerintah: berarti membentuk 
pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberi tugas 

                                                             
71Jimlly Assidiqie.2005.Htn dan Pilar-Pilar Demokrasi. Konstitusi Press. Jakarta. Hal 94 
72 Jimly Assidiqie.2006.Konstitusi ...Op.cit. Hal 214 
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menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di 
daerah. 

3). Dari segi pembagian wilayah: asas ini membagi 
wilayahnegara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal 
administratif atau akan membagi wilayah negara menjadi 
wilayah-wilayah administratif.73 

 
Persoalan dokonsentrasi tidak terletak pada diatur atau tidak 

diatur melainkan sejauhmana dekonsentrasi diperlukan atau harus ada 

disamping desentralisasi.74 

Pemberian kewenangan gubernur dalam hal pembatalan 

peraturan daerah kabupaten /kota merupakan kewenangan yang didapat 

melalui asas dekonsentrasi. Secara filosofis dekonsentrasi adalah dasar 

legitimasi Gubernur untuk mengawasi peraturan daerah kabupaten/kota 

karena Gubernur merupakan perpanjangan tangan pusat di daerah, untuk 

memperpendek rentang kendali pusat terhadap daerah.75 

Hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah dalam konteks 

asas dekonsentrasi menurut Mahfud MD adalah pelimpahan wewenang 

kepada aparatur pemerintahan pusat di daerah untuk melaksanakan 

urusan pemerintahan pusat dalam arti bahwa policy, perencanaan dan 

biaya menjadi tanggungjawab pemerintahan pusat sedangkan aparatur 

pemerintahan pusat di daerah bertugas melaksanakan.76 

Kewenangan gubernur untuk membatalkan peraturan daerah 

kabupaten/kota secara normatif diatur didalam Pasal 251 Ayat 2 Undang-

                                                             
73 Ni’matul Huda.2010.Hukum Tata ....Op.cit. Hal 315-316 
74 Philipus M Hadjon.2011.Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada Press. 
Yogyakarta. Hal 114 
75 Nanang Al Hidayat.Kewenangan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Prespektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. 
76  Mahfud MD.1998.Politik Hukum Di Indonesia....Op.cit.. Hal 93 
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Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perda 

Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat. Pasal 4 menyatakan Pembatalan Perda Provinsi 

dan peraturan gubernur sebagaimana 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. 

Demikianlah kewenangan gubernur dalam hal membatalkan 

peraturan daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan yang 

bersumber dari delegasi dan secara filosofis kewenangan gubernur ini 

merupakan bentuk dari asas dekonsentrasi. 

E.2 Pengawasan  

Kata pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain 

penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan 

administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalm kegiatan pengelolaan.77 

Dari segi manajemen, pengawasan mengandung makna sebagai 

pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang 

diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan. Pengertian lainnya 

adalah suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai 

                                                             
77 Anton M Moeliono.1995.Kamus Umum Bahasa Indonesia.Balai Pustaka. Jakarta. Hal 68 
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dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan 

dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah 

terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan 

perbaikannya.78  Dari segi administrasi negara pengawasan dimaknai 

sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, 

dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, 

direncanakan dan diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat 

menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokkan 

dan menemukan penyebab ketidakcocokkan yang muncul.79 Dengan 

demikian, pengawasan memiliki lingkup yang luas yang dapat dilakukan 

dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan lain-lain. 

Maksud dilakukannya pengawasan ialah sebagai bentuk 

penguatan pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan. Artinya, 

pengawasan itu tidak dilakukan oleh pelaksana tugas melainkan 

dilakukan oleh yang memberikan tugas atau yang memiliki fungsi secara 

khusus untuk melakukan pengawasan. Hal ini dapat dinilai bahwasannya 

pengawasan yang dilakukan oleh pihak diluar dari pelaksana tugas 

memiliki pandangan yang cukup obyektif dibandingkan dengan 

pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana tugas itu sendiri yang 

cenderung subyektif.  

Agar dapat tercapai apa yang menjadi maksud diberikan tugas-

tugas tersebut untuk itu diperlukan suatu pengawasan. jika suatu 

                                                             
78 Adrian Sutedi.2010.Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika. Jakarta Timur. Hal 171-172 
79 ibid. Hal 172 
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pengawasan itu sangat rigid sifatnya terhadap suatu tugas yang diberikan, 

maka semakin besar potensi untuk mematikan kreatifitas pelaksana yang 

menjalankan tugas yang diberikan. Begitu pula sebaliknya, jika suatu 

pengawasan itu sangat longgar atau fleksibel sifatnya terhadap suatu 

tugas yang diberikan, maka semakin besar kreatifitas pelaksana untuk 

menjalankan tugas yang diberikan. Rigid atau fleksibel sifat pengawasan 

itu memiliki kecenderungan ke arah yang negatif. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu bentuk pengawasan yang sifatnya proporsional. 

Pengawasan yang sifatnya proporsional harus dapat melihat kenyataan 

yang ada dari pelaksanaan tugas yang diberikan. 

Jika di tinjau dari hubungan pemerintah pusat dan daerah, 

pengawasan merupakan “pengikat” kesatuan, agar bandrul kebebasan 

berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan 

mengancam kesatuan.80 Apabila “pengikat” tersebut ditarik begitu 

kencang, napas kebebasan desentralisasi akan terkurangi bahkan 

mungkin terputus. Apabila hal itu terjadi, pengawasan bukan lagi 

merupakan satu sisi dari desentralisasi tetapi menjadi “pembelenggu” 

desentalisasi. Untuk itu pengawasan harus di sertai pembatasan-

pembatasan. Pembatasan tersebut akan mencangkup pembatasan macam 

atau bentuk pengawasan, yang sekaligus mengandung pembatasan tata 

                                                             
80 Dalam Ni’matul Huda.2012.Hukum Pemerintahan ....Op.cit. Hal 21 
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cara penyelenggaraan pengawasan dan pejabat atau badan yang 

berwenang melakukan pengawasan.81  

E.3 Peraturan Daerah 

E.3.1 Pengertian Peraturan daerah 

 

 Pengertian peraturan daerah dapat ditemukan dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan di indonesia seperti: 

a). Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan 
pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan  
Daerah  Kabupaten/Kota  adalah  Peraturan Perundang-
undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  
Daerah  Kabupaten/Kota  dengan persetujuan bersama 
Bupati/Walikota. 

b). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah 
Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut 
Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda 
Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. 

c). Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 
dan 

Retribusi Daerah 
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah adalah 
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD 
provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan 
bersama Kepala Daerah. 

 
Dari beberapa pengertian peraturan daerah berdasarkan 

undang-undang diatas, secara umum peraturan daerah ialah 

peraturan yang dibentuk dan disetujui bersama antara kepala 

daerah dengan dewan perwakilan daerah. 

 

 

                                                             
81 ibid. Hal 22 



 
 

68 
 

E.3.2 Materi Muatan dan Kekuatan Hukum Peraturan Daerah 

       dalam Peraturan Perundang-undangan 

 

Suatu norma selalu bersandar dan bersumber dari norma 

yang lain dan norma lain itu pula selalu bersandar dan 

bersumber dari norma yang lainnya, begitu seterusnya hingga 

mencapai norma yang paling tinggi atau yang paling dasar, 

disebut juga dengan norma dasar/norma tertinggi atau konstitusi. 

Keterkaitan norma-norma tersebut membentuk suatu piramida 

dengan konstiitusi yang berada dipuncaknya. Menurut Hans 

Kelsen, piramida norma tersebut diistilahkan dengan teori 

hirarki norma atau dengan sebutan lain stuffenbau theorie.  

Indonesia juga menganut teori norma seperti yang 

disebutkan oleh Hans Kelsen diatas. Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada pada puncak 

tertinggi sekaligus berlaku sebagai norma dasar. Adapun hirarki 

norma yang terdapat di negara indonesia berdasarkan Pasal 7 

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan ialah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang 
d. Peraturan Pemerintah 
e. Peraturan Presiden 
f. Peraturan Daerah Provinsi 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
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Landasan konstitusional pemerintahan daerah dapat 

membentuk peraturan daerah terdapat didalam Pasal 18 Ayat (6) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang berbunyi: 

“pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah 
dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 
dan tugas pembantuan” 

 

 Dasar pemerintah daerah untuk membentuk peraturan 

daerah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka peraturan 

daerah adalah bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan 

di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah 

harus mengikuti ketentuan pembentukan peraturan yang terdapat 

di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Materi 

muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta 

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih 

lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah 

daerah berwenang membentuk peraturan daerah yang materi 

muatannya berisi urusan pemerintahan konkuren. Adapun 
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urusan pemerintahan konkuren menurut Pasal 11 Undang-

Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu 

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. 

Kategori urusan pemerintahan wajib yaitu: 

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar seperti:  

1) pendidikan,  
2) kesehatan,  
3) pekerjaan umum dan penataan ruang,  
4) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, 
5) ketentraman ketertiban umum dan perlindungan 

           masyarakat dan 
6) sosial 

 
Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar seperti:  

  1) tenaga kerja,  
  2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,  
  3) pangan,   
  4) pertanahan,  
  5) lingkungan hidup,   
  6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,   
  7) pemberdayaan masyarakat dan desa,   
  8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana,  
  9) perhubungan,   
10) komunikasi dan informatika,  
11) koperasi, usaha kecil dan menengah  
12) penanaman modal,  
13) kepemudaan dan olahraga,  
14) statistik,  
15) persandian,   
16) kebudayaan,   
17) perpustakaan dan  
18) kearsipan. 

 
Kategori urusan pemerintahan pilihan yaitu:  

1) kelautan dan perikanan,  



 
 

71 
 

2) pariwisata  
3) pertanian  
4) kehutanan   
5) energi dan sumberdaya mineral  
6) perdagangan  
7) perindustrian dan  
8) transmigrasi.  

 
Bagir Manan82menyatakan dibidang otonomi, Perda dapat 

mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas 

pembantuan Perda tidak mengatur substansi urusan 

pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang 

tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan 

substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan 

masyarakat. 

Selain memenuhi materi muatan tersebut, perda juga harus 

dibuat dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan 

peraturan perundang-undangan. Sebagaimana terdapat didalam 

Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: 

a). Asas kejelasan tujuan 
b). Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 
c). Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan 
d). Dapat dilaksanakan  
e). Kedayagunaan dan kehasilgunaan 
f). Kejelasan rumusan 
g). Keterbukaan 
 

                                                             
82 Bagir Manan. 2004.Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum (PSH) Fak 
Hukum UII. Yogyakarta. Hal.185-186. 
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Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu: 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah 
bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 
hendak dicapai. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat 
pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis 
Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga 
negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-
undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-
undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum 
apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang 
tidak berwenang 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, 
hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-
benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai 
dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah 
bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan 
Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik 
secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan 
kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-
undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan 
dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah 
bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus 
memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau 
istilah,serta bahasa hukum yang jelas dan mudah 
dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 
interpretasi dalam pelaksanaannya. 
Huruf g 
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Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa 
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai 
dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 
atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan 
terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat 
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
 
Sedangkan materi perda harus dapat mencerminkan asas-

asas yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

yaitu: 

a.  pengayoman;  
b.  kemanusiaan;  
c.  kebangsaan;  
d.  kekeluargaan;  
e.  kenusantaraan; 
f.  bhinneka tunggal ika; 
g.  keadilan; 
h.  kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan 
pemerintahan;  
i.  ketertibandan kepastianhukum; dan/atau 
j.  keseimbangan, keserasian, dankeselarasan. 
 
Penjelasan Pasal 6 di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yaitu: 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus berfungsi memberikan pelindungan untuk 
menciptakan ketentraman masyarakat. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak 
asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga 
negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 



 
 

74 
 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia 
yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai 
mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah 
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh 
wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan 
Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan 
bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”adalah 
bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus memperhatikan keragaman penduduk,agama, suku 
dan golongan, kondisi khusus daerah sertabudaya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara. 
Huruf g 
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi 
setiap warga negara. 
Huruf h 
Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam 
hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiapMateri 
Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh 
memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar 
belakang, antara lain, agama, suku,ras, golongan, gender, 
atau status sosial. 
Huruf i 
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian 
hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 
Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban 
dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 
Huruf j 
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian 
dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan 
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Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara 
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa 
dan negara. 
Terdapat konsekuensi hukum apabila asas-asas yang 

terdapat di dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

tidak dapat dicermikan di dalam materi peraturan daerah. 

merujuk pada pendapat Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh 

Maria Farida, sebuah asas hukum (rechtsbeginsel) bukanlah 

sebuah aturan hukum (rechtsregel). untuk dapat dikatakan 

sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum 

sehingga ia atau bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak (of 

niets of veel te veel zeide). Penerapan asas hukum secara 

langsung melalui jalan pengelompokan sebagai aturan tidaklah 

mungkin, karena itu terlebih dahulu dibentuk isi yang lebih 

kongkrit. Dengan kata lain asas hukum bukalah hukum, namun 

hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut.83 

oleh karena itu, tindakan memasukkan asas hukum atau asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan kedalam suatu 

pasal di dalam suatu undang-undang akan mengakibatkan asas 

tersebut menjadi suatu norma hukum yang memiliki 

konsekuensi hukum. 

                                                             
83 Maria Farida Indrati S.2007. Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. 
Kanisius.Yogyakarta. Hal 227 
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Materi muatan peraturan daerah lebih spesifik diatur 

didalam Pasal 236 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,  

Ayat (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan 
Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. 
Ayat (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala 
Daerah 
Ayat (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat materi muatan: 
a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas 

Pembantuan; dan 
b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan 

perundang- 
                                             undangan yang lebih tinggi. 

 
Ayat (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3)Perda dapat memuat materi muatan lokal 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Jika dilihat dari segi pembentukan peraturan daerah, maka 

dapat dikatakan sama dengan undang-undang. Mulai dari 

perencanaan, pembahasan, pengesahan serta pengundangan 

sangat mirip dengan tahapan perencanaan, pembahasan, 

pengesahan serta pengundangan dengan undang-undang. Hanya 

saja dari sudut wilayah pemberlakuan undang-undang dan 

peraturan daerah terdapat perbedaan. Undang-undang berlaku 

secara nasional sedangkan peraturan daerah hanya berlaku pada 

daerah tertentu saja. Menurut Jimly Assidiqie84 peraturan daerah 

itu, tidak ubahnya adalah“local law”atau“local wet”yaitu 

undang-undang yang bersifat local”. 

                                                             
84 Jimly Asshiddiqie.2005.Perihal ...Op.cit. Hal. 93 
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Sejalan dengan pendapat Hans Kelsen yang melihat 

negara sebagai suatu kesatuan norma, maka norma itu ada yang 

berlaku secara nasional dan ada pula norma yang hanya berlaku 

pada daerah tertentu. Meskipun peraturan daerah hanya berlaku 

pada daerah tertentu, bukan berarti peraturan daerah dapat 

dibuat sebebas dan sekehendak Pemerintahan Daerah. Peraturan 

daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berada diatasnya. Apabila peraturan daerah 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya 

maka peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau setidak-

tidaknya dapat dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

Kekuatan  hukum  Peraturan  Perundang-undangan sesuai  

dengan  hierarki  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1). 

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan 

perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 

juga tidak dapat dikatakan hanya berlaku mengikat daerah. 

Presiden dan menteri serta lembaga-lembaga negara lainnya 

seperti Mahkammah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, 

BPK, dan sebagainya juga terikat kepada ketentuan yang diatur 

dalam peraturan daerah. Misalnya, meskipun badan pemeriksa 

keuangan adalah lembaga tinggi negara yang bersifat 
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independen, tetapi bpk tidak boleh semena-mena membangun 

kantor di suatu ibu kota kabupaten dengan tanpa mengindahkan 

peraturan daerah yang berlaku di daerah itu. Artinya dalam hal 

ini bpk juga terikat untuk tunduk kepada norma yang terkandung 

di dalam peraturan daerah tersebut.85 

Kekuatan hukum peraturan daerah tidak hanya mengikat 

lembaga-lembaga yang ada didaerah. Namun termasuk lembaga 

negara yang memiliki kantor perwakilannya di lingkup teritorial 

peraturan daerah tersebut. 

Menurut H.M Laica Marzuki86, kewenangan pemerintah 

daerah membentuk peraturan daerah adalah bentuk penyerahan 

wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah 

otonom diselenggarakan atas dasar delegation of authority. 

Artinya penyerahan wewenang tersebut dilakukan secara 

delegasi yang berbeda jika diberikan secara mandat. Oleh karena 

wewenang tersebut diberikan secara delegasi, maka tidak ada 

pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi. Dengan 

demikian peraturan daerah hanya dapat dibatalkan oleh 

Mahkamah Agung.   

 

 

 

                                                             
85ibid. Hal 23 
86Dalam Prof. Dr.Abdul Latif...Op.cit. Hal 112 
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E.3.3 Pembatalan Peraturan Daerah 

Suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat 

dapat sewaktu-waktu bertentangan dengan asas, materi muatan, 

jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Bahkan 

peraturan perundang-undangan yang satu dapat bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih 

tinggi. Antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan 

yang lainnya selalu terdapat keterkaitan. Agar peraturan 

perundang-undangan dapat berjalan dengan baik maka terdapat 

syarat peraturan perundang-undangan harus harmonis antara 

yang satu dengan yang lainnya. 

Mekanisme dalam mengharmonisasi peraturan perundang-

undangan dilakukan pada saat peraturan perundang-undangan 

itu akan dibuat atau pada saat peraturan perundang-undangan 

tersebut berlaku dan mengikat secara umum. Mekanisme 

harmonisasi pada saat peraturan perundang-undangan dibuat, 

dapat ditempuh dengan pembuatan program legislasi atau 

pengkajian secara akademis yang biasanya dikenal dengan 

pembuatan naskah akademik. Sedangkan pada saat peraturan 

perundang-undangan tersebut telah berlaku dapat dilakukan 

dengan mekanisme pengujian terhadap materi peraturan 

perundang-undangan tersebut. 
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Pengujian terhadap materi muatan suatu peraturan 

perundang-undangan yang telah mengikat dan berlaku secara 

umum dapat dilakukan oleh tiga lembaga yaitu eksekutif, 

legislatif dan yudikatif. Jika dilakukan oleh eksekutif maka 

disebut dengan istilah eksekutif review, jika dilakukan oleh 

legislatif disebut dengan legislatif review sedangkan jika 

dilakukan oleh yudikatif atau peradilan disebut judicial review. 

Peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-

undangan yang ada di indonesia, materi muatannya dapat diuji 

oleh dua lembaga yaitu pemerintah (eksekutif) dan mahkamah 

agung (yudikatif).  

Kapasitas lembaga mahkamah agung melakukan judicial 

review terhadap peraturan daerah adalah menyelesaikan 

sengketa peraturan perundang-undangan yang timbul dibawah 

undang-undang terhadap undang-undang (konflik norma) 

sedangkan kapasitas pemerintah melakukan eksekutif review 

terhadap peraturan daerah adalah dalam rangka pembinaan dan 

pengawasan terhadap pemerintah daerah.87 

Menurut Jimlly Asshidiqie88 penerapan mekanisme 

pengujian peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah 

dikaitkan dengan dasar pemikiran indonesia sebagai negara 

kesatuan, sehingga dinilai rasional apabila pemerintah pusat 
                                                             
87 Yance arizona, “Disparitas Pengujian Peraturan Daerah:Suatu Tinjauan Normatif”. Desember 
2007. www.legalitas.org. diakses 1 Februari 2016. Hal 11-12 
88 Jimlly Asshidiqie. Perihal....Op.Cit. Hal 97-98 



 
 

81 
 

sebagai pemerintah atasan diberikan kewenangan untuk 

mengendalikan sistem hukum dilingkungan pemerintah daerah. 

Sepanjang untuk kepentingan nasional yang obyektif. 

Sejak berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah ada 215 produk hukum daerah 

yang dibatalkan oleh menteri dalam negeri melalui keputusan 

menteri dalam negeri, yang terdiri dari 29 perda pajak, 172 

perda retribusi, 3 perda non pungutan dan 11 keputusan kepala 

daerah. Adapun alasan pembatalan produk hukum daerah 

selama berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah yakni: a) mengakibatkan ekonomi biaya 

tinggi dan pungutan ganda pada suatu obyek, b) tumpang tindih 

kewenangan dengan pemerintah pusat, c) tidak layak dikenakan 

retribusi, d) tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu 

dilindungi, e) merintangi arus sumberdaya ekonomi antar daerah 

maupun kegiatan eksport dan impor89 

Jika dilihat lebih jauh lagi alasan pembatalan produk 

hukum daerah sejak berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tidak semua peraturan 

daerah dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang 

lebih tinggi saja. Namun, termasuk pula produk hukum daerah 

yang dibatalkan karena obyek pengaturannya terdapat 

                                                             
89 Ni’matul Huda.2010.Problematika .... Op.cit. Hal 282-283 
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kerancuan. Seperti alasan pembatalan tidak adanya kepentingan 

umum yang dilindungi. 

Pembatalan Peraturan Daerah Menurut pasal 251 Undang-
Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
adalah,  

Ayat (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau 
kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. 
Ayat (2) 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.  
Ayat (3) 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) menyatakan Pembatalan Perda Provinsi dan 
peraturan gubernur sebagaimana 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 (5) 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.  
Ayat (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala 
daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan 
selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.  
Ayat (7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah 
provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan 
Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima 
keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat 
dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden 
paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan 
pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.  
Ayat (8) 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. 

 


