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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Politik Hukum Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota Oleh Gubernur Berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

 

Peraturan Daerah adalah produk hukum yang dibuat secara 

bersama-sama oleh Pemerintahan Daerah. Pada tingkatan Provinsi, Peraturan 

Daerah dibentuk oleh Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi 

sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah dibentuk oleh 

Bupati/Wali Kota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah 

sebagaimana peraturan hukum pada umumnya, berlaku secara umum serta 

mengikat untuk masyarakat tanpa terkecuali. Sebagai hasil karya yang 

dibentuk oleh Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah sudah seharusnya 

dapat mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik. 

Subtansi dari Peraturan Daerah itu sendiri memuat penjabaran 

Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum serta 

menampung ke khususan dari masing-masing Daerah.  

Pembentukan Peraturan Daerah sudah seharusnya dibentuk sebaik-

baiknya. Mengingat Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari 

desentralisasi. Sehingga apa yang menjadi subtansi yang terkandung di dalam 

Peraturan Daerah itu dapat berlaku di dalam masyarakat Daerah. Berkaitan 

dengan keberlakuan Peraturan Daerah tidak jauh berbeda dengan keberlakuan 

hukum pada umumnya. Meuwissen menyataan bahwa hukum mempunyai 
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keberlakuannya apabila mampu berlaku secara sosiologis, berlaku secara 

yuridis dan berlaku secara moral.
90

 Peraturan Daerah yang baik hendaknya 

mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan 

Daerah akan menjamin keadilan, sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa 

Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat Daerah, 

dan yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan 

menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.91  

Uraian diatas menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah 

menjadi monopoli dari Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain Peraturan 

Daerah merupakan karya intelektual Pemerintahan Daerah. Hal demikian 

dapat disebut sebagai pembentukan Peraturan Daerah secara top-down.   

Pembentukan Peraturan Daerah tidak ubahnya dengan 

pembentukan hukum pada umumnya. Mengingat di dalam masyarakat 

terdapat berbagai sub sistem yaitu ekonomi, sosial, politik dan hukum, maka 

hukum dengan fungsi integrasinya akan mempersatukan beberapa sub sistem 

tersebut. Tahapan pembentukan hukum dimulai dengan adanya kebutuhan 

masyarakat untuk mengatur sesuatu hal menjadi hukum tahapan ini disebut 

inisiasi. Selanjutnya gagasan tersebut menjadi wacana publik yang mendapat 

tanggapan masyarakat secara beragam, sehingga gagasan tersebut ditentukan 

oleh masyarakat sendiri akan lolos tidaknya gagasan tersebut untuk diatur 

                                                             
90 B. Arief Sidharta. 2007. Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori 
Hukum, dan Filsafat Hukum. Terjemahan, Refika Aditama, Bandung, Hal 46-47 
91 Bagir Manan. 1991. Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia. Gajah Mada University 
Press. Yogyakarta. Hal. 14  
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oleh hukum. Tahapan ini disebut tahapan sosio-politis dengan out put-nya 

berupa gagasan yang telah dipertajam.92 

Di dalam tahapan sosio-politis, hukum memiliki dinamika. 

Dinamika tersebut akan berkaitan dengan tujuan masyarakat yang dapat 

berdampak pada pembaharuan hukum. Gagasan yang telah dipertajam 

kemudian 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. dengan mempertimbangkan proses pembentukan peraturan daerah 

tersebut, Maka sudah barang tentu peraturan daerah dapat disebut juga 

sebagai produk dari masyarakat sendiri yang menampung kebutuhan 

masyarakat Daerah tersebut dan kebutuhan masyarakat tidak lain adalah 

tujuan masyarakat Daerah tersebut. 

Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana di atas merupakan 

pembentukan Daerah secara buttom-up. Menurut penulis, terlepas dari 

pembentukan Peraturan Daerah secara top-down maupun buttom-up 

pembentukan Peraturan Daerah itu selalu memperhatikan dan diarahkan 

untuk kepentingan maupun perkembangan daripada masyarakat Daerah. 

Eksistensi Peraturan Daerah semakin menguat, hal ini dapat dilihat 

dari materi muatan berupa ketentuan hukum pidana yang dapat dimuat di 

dalam Peraturan Daerah. Di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

                                                             
92 Lihat Ahmad Fadlil Sumadi.2013. Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Setara 
Press. Malang. Hal 21 
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12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

menyebutkan, materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam 

Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, menurut Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan ketentuan pidana yang dapat 

dimuat di dalam Peraturan Daerah dibatasi pada biaya paksaan penegakan 

Perda, kurungan paling lama 6 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 

50.000.000. Selain itu Peraturan Daerah dapat menjadi payung yuridis yang 

memungkinkan Daerah dapat menyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan 

potensi kekhususan Daerah. 

Pembentukan Peraturan Daerah tidak jauh berbeda dengan 

pembentukan Undang-Undang. Dari segi pembentuk, materi muatan, cara 

perumusan dan penyusunan serta pengundangan meskipun hanya berbeda 

dalam wilayah pemberlakuannya yang secara khusus hanya berlaku pada 

Daerah tertentu. Dengan demikian, Peraturan Daerah disebut juga sebagai 

Undang-Undang dalam arti materil artinya sebagai produk legislasi Daerah. 

Konsekuensi dari hal ini adalah Peraturan Daerah (Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota) dimasukkan kedalam hirarki Peraturan Perundang-

undangan di indonesia. Dengan kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

yang menempati hirarki paling bawah sudah barang tentu materi muatan  

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasar dan tidak boleh bertentangan 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang menempati hirarki lebih tinggi. 

Konsep demikian membawa konsekuensi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
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hanya dapat di uji oleh Mahkamah Agung yang berdasarkan kewenangannya 

di dalam Pasal 24 A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: 

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-
Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang 
lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. 
 

Patut diakui Peraturan Daerah yang dibentuk saat ini lebih 

bermuatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kebutuhan 

Daerah masing-masing. Sedangkan Peraturan Daerah yang bermuatan 

turunan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi justru sangat 

minim dibentuk. Sehingga dapat dipastikan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah sudah jauh berkembang untuk memenuhi kebutuhan Daerah masing-

masing. 

Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan : 

 (1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) 
hari setelah ditetapkan. 
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh 
Pemerintah. 
(3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 
(enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus 
memberhentikan pelaksanaan Perda dan s e l a n j u t n y a 
DPRD bersama kepala daerah rnencabut Perda dimaksud. 
(5) Apabila Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat menerima 
keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan 
perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan 
keberatan kepada Mahkamah Agung. 
(6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dikabulkan ;sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah 
Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
(7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden 
untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Perda dimaksud dinyatakan berlaku. 
 

Pelaksanaan dari pasal diatas oleh Pemerintah Pusat telah 

menghasilkan beberapa pembatalan terhadap Peraturan Daerah yang dibuat 

oleh Pemerintahan Daerah. Bentuk produk hukum yang dijadikan sebagai 

pembatalan adalah Peraturan Presiden. Namun, dalam prakteknya justru 

bentuk produk hukum yang digunakan untuk pembatalan Peraturan Daerah 

adalah Keputusan Mendagri. Keputusan Mendagri digunakan untuk 

membatalkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. terlepas dari akibat hukum penggunaan Keputusan 

Mendagri untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota, telah banyak Peraturan Daerah Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota. 204 Peraturan Daerah yang dibatalkan pada tahun 2005 

sampai tahun 2006 dan pada tahun 2009 terdapat 358 Peraturan Daerah yang 

dibatalkan. Alasan secara umum berkaitan dengan pembatalan tersebut, 

karena Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibatalkan menghambat 

Birokrasi dan Ijin Investasi seperti Perda-Perda yang berkaitan dengan Pajak 

dan Retribusi. 
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Adapun contoh Peraturan Daerah tersebut ialah Peraturan Daerah 

Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya 

Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dengan alasan, 

Penerbitan akta kelahiran tidak dapat dikenakan biaya, sesuai Pasal 28 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 

Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 

2004 tentang Retribusi izin Pembuangan Limbah Cair, dengan alasan, 

Retribusi izin dikenakan sekali untuk setiap penerbitan izin.Izin pembuangan 

limbah cair berlaku sepanjang limbah cair yang dibuang tersebut masih 

dalam ambang batas daya tampung pencemaran dan daya dukung 

lingkungan, sesuai Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, 

sehingga pendaftaran ulang izin tidak diperlukan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 21 

Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha, dengan alasan, Izin tempat 

usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan 

gangguan, merupakan izin gangguan, sebagaimana dinyatakan dalam 

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2001 tentang Retribusi Daerah. Terhadap kegiatan usaha yang tidak 

menimbulkan gangguan telah tercakup dalam Surat Izin Usahanya (SIUP). 
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Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2002 tentang 

Retribusi Izin Usaha Hotel, dengan alasan, Retribusi izin dikenakan sekali 

untuk masa berlakunya izin. Izin usaha pariwisata berlaku selama kegiatan 

usaha masih dijalankan sesuai Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 67 

Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Izin usaha hotel 

bersifat administratif sehingga penetapan tarifnya per izin bukan berdasarkan 

volume usaha (jumlah kamar). Penetapan tarif retribusi izin usaha hotel 

berdasarkan volume usaha setiap tahun bersifat pajak sehingga bertentangan 

dengan kriteria retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

Pasal 12 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Benih 

Bersertifikat Serta Penggunaan Tempat Pemeriksaan Benih, dengan alasan 

bahwa sertifikasi benih/bibit tanaman merupakan kewenangan Pemerintah 

Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, dengan alasan, 

Retribusi dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin. Izin Usaha Pariwisata 

berlaku selama perusahaan bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai 
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dengan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2005 

Tentang Retribusi Ijin Pemancar Transmisi dan Telekomunikasi. Peraturan 

Daerah tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah, Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2002 tentang Penyiaran. Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan 

Perda sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Disamping itu pemberian ijin 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi merupakan kewenangan Pusat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 

dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000. Penyelenggaraan 

Jasa Telekomunikasi telah dikenakan PNBP berupa hak penyelenggaraan 

(BHP) oleh Pusat sesuai Pasal 26 Uandang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 

Tentang Telekomunikasi. Pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan 

dan pembangunan tower termasuk objek ijin mendirikan bangunan sesuai 

dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000  dan Pasal 4 Ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah 

merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Pemberian Ijin Instalasi Kabel 

Rumah/Gedung merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dan 

Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemberian Ijin Amatir Radio dan Ijin 
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Komunikasi Radio/Televisi Siaran dan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Jasa 

Telekomunikasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. 

Berdasarkan data diatas, hak otonomi yang diberikan kepada 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dipergunakan melampaui 

kewenangannya. Jika ditelusuri beberapa data diatas maka akan ditemukan 

beberapa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah berlaku selama 

beberapa tahun telah banyak memunculkan akibat-akibat hukum yang 

seharusnya tidak terjadi. Jika Peraturan Daerah tersebut tidak dibatalkan 

maka akan semakin menambah beban Pemerintahan dan banyak 

mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Apabila pemberlakuan dari 

pada Peraturan Daerah tersebut menunggu untuk di uji materilkan oleh 

Mahkamah Agung maka sudah barang tentu kerugian akibat pelaksanaan 

Peraturan Daerah akan menumpuk. Selain itu sifat pengujian yang dilakukan 

oleh Mahkamah Agung adalah pasif. Artinya meskipun Mahkamah Agung 

mengetahui banyak Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung tidak dapat 

langsung menguji Peraturan Daerah yang dianggap bertentangan itu sampai 

ada permohonan terhadap Mahkamah Agung akan peraturan daerah yang 

dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Jika keseluruhan dari pembatalan Peraturan Daerah harus dibatalkan 

oleh Pemerintah Pusat menggunakan instrumen Peraturan Presiden, maka 

beban tugas yang dimiliki oleh presiden akan bertambah. 



 
 

94 
 

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan (Politik Hukum) untuk 

Pemerintah Pusat dapat mengontrol, mencegah dan mengantisipasi tindakan 

Pemerintahan Daerah yang berupa Peraturan Daerah yang dapat dilakukan 

oleh Pemerintahan Pusat secara aktif dengan tidak membebankan 

keseluruhan pembatalan kepada presiden. Kebijakan tersebut lahir dengan 

adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Khusus 

mengenai kewenangan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah di 

delegasikan kepada Mendagri untuk Peraturan Daerah Provinsi dan Gubernur 

untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.    

Kebijakan untuk memberikan kewenangan pembatalan Peraturan 

Daerah Kabupaten/kota kepada Gubernur didasari oleh pemikiran bahwa 

beban tugas yang dimiliki oleh Presiden sudah terlampau berat sehingga 

dinilai efektifitas pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota cukup 

dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Selain memutus 

rentang kendali yang panjang, hal demikian juga dinilai Gubernur memiliki 

kewenangan untuk melakukan hal tersebut.   

Secara yuridis Prinsip otonomi yang dianut akan mempengaruhi 

kewenangan Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap Daerah otonom. Pemberian otonomi terhadap Daerah menjadikan 

daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam mengurus rumah 

tangganya sendiri Daerah dapat membuat Peraturan Daerah. Namun 

demikian adanya Pasal 251 Ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 
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Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Perda Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan 

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

kesusilaan yang dibatalkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat 

sepintas dilihat telah mencederai kewenangan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sebagaimana data yang dirilis 

Kementrian Dalam Negeri, bahwa terdapat 1765 Perda/Perkada 

kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri dan 1267 

Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Gubernur.93  

Secara teoritis jenis pengawasan atau kontrol ini dapat dibedakan 

atas kontrol yang bersifat intern dan kontrol bersifat ekstern. Kontrol intern di 

sini diartikan bahwa pengawasan itu dilakukan oleh suatu badan yang secara 

organisatoris atau struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah 

sendiri. Bentuk kontrol semacam ini dapat digolongkan dalam jenis teknis 

administrasi atau disebut pula built in control. Dan jenis kontrol yang kedua 

adalah kontrol yang bersifat eksternal, yaitu kontrol yang dilakukan secara 

tidak langsung melalui badan-badan peradilan atau yudisial kontrol dalam hal 

terjadinya persengketaan atau perkara dengan pihak Pemerintah. Di samping 

itu kontrol yang dilakukan melalui yudicial atau kontrol eksternal 

mengandung kelemahan, dikarenakan Mahkamah Agung tidak dapat secara 

aktif mengontrol Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan 

                                                             
93 Data sebagaimana yang dipaparkan merupakan data yang masih berupa list pembatalan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Mendagri dan Gubernur. http://kemendagri.go.id. Diakses 
pada tanggal 01 oktober 2016 

http://kemendagri.go.id/
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Perundang-undangan sebelum ada permohonan. Pemerintah dalam hal 

kontrol internal yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur merupakan upaya 

untuk menutupi kelemahan-kelemahan tersebut.94 

Menurut Bagir Manan,95 konsep otonomi dan konsep pengawasan 

atau supervisi Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan otonomi dan tugas 

pembantuan adalah    

Pertama, tentang konsep otonomi dan tugas pembantuan, ada 

beberapa asas otonomi antara lain: 

  
1. Otonomi adalah subsistem Negara Kesatuan. Dengan 
perkataan lain konsep otonomi adalah salah satu konsep Negara 
Kesatuan yaitu Negara Kesatuan yang menjalankan 
desentralisasi (decentralized unitary state).  
2. Otonomi adalah sistem menjalankan atau mengelola fungsi 
Pemerintah atau fungsi bestuur. Otonomi adalah tatanan 
penyelenggaraan kekuasaan administrasi Pemerintahan yang 
berada dalam lingkungan kekuasaan eksekutif. Hukum-hukum 
tentang dan yang mengatur otonomi adalah dalam lingkungan 
Hukum Administratif (administrative law), bukan di bidang 
yang lain.  
3. Otonomi itu berisi kemandirian atau (zelfstandingheid), yang 
berisi kebebasan mengatur dan mengurus sebagian urusan atau 
fungsi Pemerintahan sebagai urusan rumah tangga otonomi.  
4. Isi atau substansi otonomi diperoleh dari penyerahan 
sebagaian urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintahan otonomi setingkat lebih tinggi.  
5. Peraturan-peraturan dan Penetapan yang dibentuk atau 
ditetapkan oleh satuan Pemerintahan atau aparat otonomi tidak 

                                                             
94 Keterangan Pemerintah. Op.cit. Hal 11 
95 Bagir Manan.Risalah Perkara Nomor 56/PUU-XIV/2016  Perkara NOMOR 66/PUU-XIV/2016 
Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Serta 
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana 
Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 
Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Acara Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi (vi) 
Mendengarkan keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi 
(iv). Hal 5 
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boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan 
bertingkat lebih tinggi.  

 
Kedua, Tentang konsep pengawasan otonomi. Dalam kaitan 

dengan pengawasan berlaku asas geen autonomie zonder toezicht. Tidak ada 

otonomi tanpa pengawasan atau supervisi. 

Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan 

menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak, politik hukum 

berusaha menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam 

hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial 

(sociale werkwlijkhed).96 

Jika Pemerintah Pusat (Presiden) memiliki kewenangan untuk 

membatalkan Peraturan Daerah, maka perlu untuk meninjau darimana asal 

kewenangan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah tersebut. BAB 

III Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 4 Ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

menyebutkan,  

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.  

 
Berdasarkan pasal diatas, Presiden dalam hal ini adalah pemegang 

kekuasaan Pemerintahan. Sejalan dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, 

kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-

                                                             
96 Abdul Latif.Politik...Op.cit.  Hal. 10 
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Undang Dasar. Dengan demikian Presiden adalah salah satu dan bukan satu-

satunya pelaksana kedaulatan rakyat.  

Menurut Yusril Izha Mahendra, terdapat kekacauan dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia bermula dari ketidakjelasaan lembaga manakah 

yang memainkan peranan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Perumusan 

seperti ini tidaklah lazim dalam norma konstitusi di berbagai Negara. 

Sementara pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya tidak secara jelas 

merumuskan bagaimanakah kedaulatan rakyat itu dilaksanakan.97 Namun 

dapat ditafsirkan bahwasannya lembaga yang disebutkan langsung oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan 

pelaksana kedaulatan rakyat. karena Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya bersifat litterlijk sehingga apa 

yang tertulis itulah yang merupakan norma. Penafsiran ini sesuai dengan 

kenyataan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 selalu menyatakan secara eksplisit posisi jabatan-

jabatan yang ada dalam Pemerintahan.98 

Menurut C.F. Strong dalam kerangka Negara Kesatuan sifat 

penting atau karakteristiknya adalah original power terletak pada Pemerintah 

Pusat, bukan Daerah dan supermasi Parlemen ada pada Pusat. Sehingga tidak 

                                                             
97 Yusril Izha Mahendra.2011. Kerumitan Politik Hukum di Bidang Ketatanegaraan Pasca 
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.http://yusril.ihzamahendra.com/2011/12/08/kerumitan-
politik-hukum-di-bidang-ketatanegaraan-pasca-amandemen-uud-1945/feed/. di akses tanggal 25 
Juli 2016. 
98 Yessica Tri Angeline Situmorang. Pemerintahan Daerah Desentralisasi dan 
Dekonsentrasi.http://situmorangyessica.blogspot.com/2012/11/pemerintahan-daerah-
desentralisasi-dan_30.html. di akses pada tanggal 9 oktober 2016. 
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ada badan Parlemen.99 Dengan pendapat yang demikian tersirat bahwa 

penyelenggaraan Pemerintahan harus dijalankan secara sentralistik.  

Dalam BAB VI Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan  

(1) Negara Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah 
Provinsi dan daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas 
Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan 
Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur 
dengan Undang-Undang 

(2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten Dan Kota 
mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  

(3) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota 
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum  

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 
Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 
dipilih secara demokratis 

(5) Pemerintahan Daerah  menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang 
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat 

(6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah 
dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 
dan tugas pembantuan  

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah diatur dalam Undang-Undang 

 
Kemudian di dalam Pasal 1 Angka (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: 

 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

                                                             
99 C.F. Strong. 2010. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah 
dan bentuk, Penerjemah: Derta Sri Widowatie. Nusamedia. Bandung. Hal. 111-112 
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 

Berdasarkan kedua ketentuan diatas, maka terlihat seperti adanya 

pembagian Pemerintahan. Pemerintahan yang satu ialah Pemerintahan Pusat 

dan Pemerintahan yang satunya ialah Pemerintahan Daerah. Bagaimana 

hubungan kerja antara kedua lembaga tersebut. Apakah bersifat atasan-

bawahan ataukah bersifat kemitraan. Dalam konteks dekonsentrasi, sudah 

barang tentu Pemerintahan Daerah adalah bawahan dari Pemerintahan Pusat. 

Konsekuensi akan hal ini adalah Pemerintahan Daerah tidak memiliki 

kewenangan apa-apa melainkan hanya menjalankan apa yang menjadi 

kewenangan Pemerintahan Pusat. Sedangkan dalam konteks desentralisasi 

yang terjadi adalah hubungan kemitraan. Konsekuensi akan hal ini adalah 

Pemerintahan Pusat memiliki kewenangan sendiri dan begitu pun 

Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan sendiri sepanjang berkaitan 

langsung dengan kepentingan atau kebutuhan daerah. 

Jika terdapat hubungan atasan-bawahan antara Pemerintahan Pusat 

dengan Pemerintahan Daerah apakah hal ini berlaku juga terhadap Peraturan 

Daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah. demikian bagaimana 

konsekuensi hukum atas Peraturan Daerah. 

Berdasarkan ketentuan diatas, DPRD Kabupaten/Kota merupakan 

unsur penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. Akan tetapi, jika dilihat 
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Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak DPRD 

memiliki kesamaan dengan DPR. Dengan kata lain DPRD merupakan 

lembaga legislatif daerah. Hal ini semakin menegaskan Peraturan Daerah 

merupakan Peraturan yang dibentuk oleh dua lembaga yaitu Pemerintah 

Daerah dan DPRD. Artinya Peraturan Daerah merupakan produk legislatif 

pada tingkatan Daerah.   

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: 
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a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan 
Bupati/Walikota; 

b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada 
Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan 
fungsi Pemerintahan Antar-Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 

d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda 
Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan 
Perangkat 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 sebagai 
Wakil 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/Walikota; 
e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal 

di wilayah Provinsi kecuali pembentukan Instansi 
Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan 
absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh 
kementerian yang nomenklaturnya secara tegas 
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan 
lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan 
di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali 
untuk 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. 
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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, 
gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden 
paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan 
pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.  
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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. 
 

Otonomi itu adalah otonom dalam dirinya sendiri sebatas 

kewenangan itu. Dalam batas kewenangan itu tidak bisa ada yang masuk 

karena sudah diberikan oleh Undang-Undang maka dia otonom. Otonom 

artinya dia mandiri, independen dia dalam bidang yang diberikan oleh 

Undang-Undang.100 

Negara Kesatuan tidak otomatis mempunyai kewenangan 

membatalkan hak-hak tradisional yang ada pada Daerah-Daerah. Negara 

Kesatuan itu bentukan baru ada hak-hak yang melekat pada keberadaan 

mereka, yang tidak bisa diganggu gugat. Coba sampai sekarang, Pemerintah 

Pusat tidak bisa mencampuri urusan tanah di Jogjakarta, 71 Tahun merdeka, 

karena itu konsensus, konsensus. Aturan itu berlaku berdasarkan konsensus, 

itulah pemerintahan.101 

                                                             
100 M. Ryaas Rasyid. Dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 56/PUU-XIV/2016  Perkara NOMOR 
66/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah Serta Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Ahli yang 
dihadirkan Mahkamah Konstitusi Hal 45 
101 Ibid. Hal 52 
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Pemikiran diatas bermuara pada kebijakan dimana Pemerintahan 

Pusat secara tidak langsung memiliki kewenangan atributif yang bersumber 

berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945. Kemudian kewenangan atributif itu dinormatifkan 

dan didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintahan Pusat melalui Pasal 251 Ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  

Penilaian terhadap kewenangan Gubernur untuk membatalkan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diyakini berasal dan bersumber dari 

penerapan asas dekonsentrasi. Dalam konteks hukum administrasi negara 

kewenangan demikian bersumber dari delegasi. Dengan kata lain asas 

dekonsentrasi menjadikan Gubernur dapat melakukan pembatalan terhadap 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Berkaitan 

dengan asas dekonsentrasi menurut penulis perlu mendapatkan penjelasan 

lebih lanjut dikarenakan asas dekonsentrasi itu sendiri tidak disebutkan di 

dalam UUD 1945 dan kemunculan dari asas dekonsentrasi itu sendiri 

kemunculannya lebih disebabkan faktor sejarah dan perkembangan 

ketatanegaraan Indonesia. 

Jika diruntutkan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1945 sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, asas dekonsentrasi mendapatkan perhatian khusus 
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hanya dalam beberapa periode, sebagaimana data hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Tim PKP2A III LAN Samarinda102 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Otonomi 
Daerah lebih menitikberatkan pada kebijakan dekonsentrasi; 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang 
Pemerintahan Daerah lebih menitikberatkan pada kebijakan 
desentralisasi; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-
Pokok 
Pemerintahan Daerah menggabungkan desentralisasi dan 
dekonsentrasi ; 

4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang 
Penyerahan 
Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan 
Umum, Perbantuan Pegawai Negeri, dan penyerahan 
Keuangannya Kepada Pemerintahan Daerah menitikberatkan 
pada kebijakan dekonsentrasi; 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Daerah menitikberatkan pada kebijakan 
desentralisasi; 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok 
Pemerintahan di Daerah menggabungkan kebijakan 
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 
Pemerintahan Daerah menitikberatkan pada kebijakan 
desentralisasi; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah menggabungkan kebijakan 
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; dan 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah menggabungkan kebijakan 
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.  

 
Dekonsentrsi sebagai asas Pemerintahan Daerah menurut Sunindia 

Ninik Widiyanti103 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 
                                                             
102 Dalam PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 
103 ibid. Hal. 114 
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dilaksanakan oleh Daerah tidak akan tercapai daya dan hasil guna yang  

tinggi. 

Menurut Bhenyamin asas dekonsentrasi tidak diatur di dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

merupakan sikap yang bijaksana, karena dekonsentrasi merupakan 

penghalusan dari sentralisasi. Asas sentralisasi mutlak dianut di dalam 

organisasi Negara.104 Tidak disebutkannya asas dekonsentrasi, bukan berarti 

meniadakan sama sekali assa dekonsentrasi. Karena asas dekonsentrasi itu 

sendiri selalu terdapat dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.   

Jimlly Asshidiqie menyatakan tidaklah realistis, bahkan dalam 

sistem federal sekalipun seperti di Amerika Serikat, di Australia dan lain-lain. 

Asas-asas Pemerintahan Daerah itu selalu mencangkup tiga bentuk yaitu 

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.105 ketentuan baru, yakni 

Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 telah mengubah format bentuk Negara kita dari bentuk 

Negara Kesatuan yang kaku kepada bentuk Negara Kesatuan yang dinamis. 

Artinya, pertama, dimungkinkan untuk dilakukannya pengaturan-pengaturan 

yang bersifat federalis dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Kedua, dalam dinamika hubungan antara Pusat dan 

Daerah itu dimungkinkan pula dikembangkannya kebijakan otonomi yang 

                                                             
104 Dalam Ni’matul Huda.2012.Hukum Pemerintahan Daerah. Nusa Media. Bandung. Hal. 54 
105 Jimly Assidiqie.2006. Konstitusi dan Konstitutionalisme. Konstitusi Press. Jakarta. Hal 214 
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bersifat pluralis, dalam arti bahwa untuk setiap Daerah dapat diterapkan pola 

otonomi yang berbeda-beda.106 

Berdasarkan uraian di atas, tidak disebutkannya asas dekonsentrasi 

di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945 dikarenakan asas dekonsentrasi di Indonesia merupakan hasil dari 

sejarah, perkembangan dan praktek ketatanegaraan Indonesia. Sehingga asas 

dekonsentrasi hanya dimungkinkan diatur di dalam Undang-Undang. Hal 

demikian membawa konsekuensi terhadap kepastian asas dekonsentrasi yang 

mudah dipersoalkan. Karena ada tidaknya asas dekonsentrasi itu sendiri 

mengikuti perubahan dari pada perubahan Undang-Undang. Artinya jika 

dikemudian hari Pemerintahan Pusat sanggup untuk menjalankan urusannya 

sendiri maka dapat dimungkinkan dihilangkanya asas dekonsentrsi di dalam 

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu asas dekonsentrasi 

pada prinsipnya membawa unsur-unsur sentralisasi. Sehingga penerapan 

terhadap asas dekonsentrasi merupakan penerapan terhadap asas sentralisasi. 

Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya di 

atur dengan Pasal 145 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah masih membuka peluang untuk Pemerintah 

Daerah melakukan upaya keberatan Mahkamah Agung. Dalam ketentuan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah justru 

dihilangkan kewenangan Mahkamah Agung tersebut. Padahal upaya yang 

dilakukan melalui keterlibatan Mahkamah Agung untuk menguji adalah 
                                                             
106 Ibid. Hal 275 
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bentuk penyelarasan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Jimly Asshidiqie107 yang mengatakan prinsip ketidakterlibatan ini 

penting karena betapapun juga para pejabat dalam susunan Pemerintahan 

atasan juga diangkat atas pertimbangan yang bersifat politik. Presiden dan 

wakil presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

Wali Kota dan Wakil Walikota adalah para pejabat yang dipilih secara 

langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, yang pencalonannya oleh 

partai politik atau gabungan partai politik dengan demikian, jika dibiarkan 

suatu Peraturan Daerah yang telah berlaku mengikat untuk umum yang 

ditetapkan oleh politikus yang duduk di lembaga eksekutif dan legislative 

ditingkat Pemerintahan bawahan, oleh para politikus yang duduk di lembaga 

eksekutif tingkat Pemerintah atasan, berarti Peraturan Daerah dibatalkan 

hanya atas dasar pertimbangan politik belaka. Hal demikian itu sama saja 

dengan membenarkan supermasi hukum ditundukkan oleh supermasi politik. 

Penegasan supermasi politik juga semakin menguat dengan adanya 

alasan Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Batasan 

terhadap kedua alasan tersebut lebih bersifat sosiologis. Hal demikian 

tergantung penafsiran Gubernur. Artinya hanya Gubernur yang dapat 

menentukan batasan-batasan Peraturan Daerah apakah bertentangan atau 

tidak dengan kepentingan umum dan kesusilaan. 

                                                             
107 Jimly Assidiqie. Perihal…Op.cit 
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Kontekstualisasi mengenai politik terkait dengan masyarakat dan 

tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Di dalam masyarakat yang telah 

menegara, sebagian besar dari apa yang menjadi tujuan masyarakat terserap 

menjadi tujuan negara. Pemilihan tujuan negara dan hukum sebagai cara 

untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan oleh suatu badan, regulasi atau 

lembaga yang mempresentasikan seluruh rakyat yang menjadi warga 

negara.108 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.109  

Berkaitan dengan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

dengan alasan kepentingan umum telah diuraikan sebagaimana yang terdapat 

di dalam penjelasan Pasal 251 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian belum ada penjelasan 

mengenai kepentingan umum yang dimaksud. Apakah mengenai kepentingan 

umum yang bersifat nasional atau kepentingan umum yang bersifat local. 

Sudah barang tentu kepentingan umum yang dimaksud ialah kepentingan 

umum yang bersifat local. Hal ini di dasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan 

local Daerah.  

Beranekaragaman kepentingan umum dalam lingkup Daerah 

mengakibatkan standar pengujian oleh Gubernur terhadap Peraturan Daerah 

                                                             
108 Ria Casmi Arsa.2013.Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis 
Riset. Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 3. Hal 405 
109 Mokhammad Najih. Pengantar ... op cit. Hal 84-85 
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Kabupaten/Kota menjadi tidak pasti. Hal ini semakin menegaskan standar 

pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan 

kepentingan umum menjadi monopoli Gubernur dalam menentukan. 

Politik hukum pengujian Peraturan Perundang-undangan bekerja 

atas dasar adanya hirarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian 

suatu Peraturan Perundang-undangan dapat diuji apabila materi muatan 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi. Oleh karena itu pembatalan yang 

dilakukan dengan berdasar atas kepentingan umum dan kesusilaan lebih 

bermuatan sosiologis. Dengan kata lain mengikuti perkembangan masyarakat 

Daerah masing-masing dalam menilai kebutuhannya. Jika dilihat saat ini 

mengenai perkembangan masyarakat daerah sudah semakin sadar akan hak-

haknya. Untuk itu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Negara melalui 

Peraturan Perundang-undangan sudah seharusnya mendukung perkembangan 

Daerah bukan semakin membatasi kebebasan masyarakat Daerah dalam 

berkembang. Dengan kata lain semakin menguatkan Pemerintahan Daerah 

dalam membentuk Peraturan Daerahnya masing-masing.  

Apabila dilihat dari fakta yang ada, dari sekian banyak Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota yang dibatalkan justru Peraturan Daerah yang 

berkaitan dengan investasi, retribusi, pelayanan birokrasi, dan masalah 

perizinan.110 Artinya Pemerintah (Gubernur) hanya menaruh perhatian 

                                                             
110SaldiIsra.IhwalPembatalanPeraturanDaerah.https://static.licdn.com/scds/common/u/images/ap
ps/connect/sprites/sprite_connect_v14.png. Di akses pada tanggal 5 oktober 2016. 

https://static.licdn.com/scds/common/u/images/apps/connect/sprites/sprite_connect_v14.png
https://static.licdn.com/scds/common/u/images/apps/connect/sprites/sprite_connect_v14.png
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terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan langsung dengan 

hal-hal yang bersifat politis dan keuangan sedangkan pembatalan Peraturan 

Daerah yang bermuatan pengaturan kekhususan Daerah justru tidak ada sama 

sekali.  

Ontologi dari setiap Undang-Undang yang mengatur tentang 

Pemerintahan Daerah termasuk adanya pengawasan mencerminkan politik 

hukum yang merupakan sikap Pemerintah yang didasarkan pada prinsip 

Negara Kesatuan. Politik hukum pengawasan ini terkait dengan pengawasan 

terhadap Perda maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan 

Daerah. Politik hukum pengawasan ini akan menentukan sikap Pemerintah 

yang lebih didasarkan pada pendekatan Pemerintahan yang kuat (strong 

government), keamanan nasional (nationality stability), maupun 

Pemerintahan yang demokratis yang merupakan landasan politik Perundang-

undangan.111 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan 

 
Pasal 144 

(1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 disertai 
dengan alasan. 

(2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang bertentangan 
dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi. 

                                                             
111 Victor Juzuf Sedubun. Indikator “Bertentangan Dengan Kepentingan Umum” Sebagai Dasar 
Pembatalan peraturan Daerah. http://fhukum.unpatti.ac.id/templates/beez_20/favicon.ico. Di 
akses pada tanggal 29. September 2016 pukul 17.05  

http://fhukum.unpatti.ac.id/templates/beez_20/favicon.ico
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(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari 
terhitung sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota. 
Pasal 145 
Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
tanggal diterimanya pembatalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 144 ayat (3) Bupati/Walikota harus 
menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/ 
Kota dan selanjutnya Peraturan Daerah tersebut dicabut 
dengan Peraturan Daerah. 
Pasal 146 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota keberatan 
terhadap keputusan pembatalan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, 
Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada 
Mahkamah Agung. 

(2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah 
Agung menyatakan Peraturan Perundang-undangan yang 
membatalkan Peraturan Daerah tersebut menjadi batal dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum. 

 
 

Peraturan Mennteri Dalam Negeri Pasal 145 Nomor  80 Tahun 

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan: 

Ayat (1) pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan 
Bupati/Walikota dilakukan berdasarkan : 

a. Usulan dari setiap orang, kelompok orang pemerintah 
daerah badan hukum dan/atau instansi lainnya dan/atau 

b. Temuan dari tim pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan 
Peraturan Bupati/Walikota 

Ayat (2) usulan sebagaimana dalam Ayat (1) huruf a 
ditindaklanjuti oleh tim dengan kajian sebagaimana tolak ukur 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 
umum dan/atau kesusilaan. 
Ayat (3) kajian sebagaimana ayat (1) dilakukan paling lama 30 
hari sejak diterima oleh tim.  
Ayat (4) dalam hal tim menemukan pertentangan dengan tolak 
ukur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Gubernur 
menetapkan Keputusan Gubernur tentang pembatalan Perda 
Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota kepada 
Bupati/Walikota. 
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Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/Sj  Tentang 

Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan 

Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan 

Investasi. Intruksi yang demikian ini menambah kerumitan tersendiri. 

Dikarenakan tidak etis jika Negara yang menyatakan diri sebagai Negara 

Hukum. Membatalkan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan 

sebagaimana yang disebutkan dengan intruksi di atas. Sehingga sudah 

seharusnya alasan pembatalan Peraturan Kabupaten/Kota harus ditujukan 

berdasarkan ayat, pasal yang dianggap bertentangan dengan ayat atau pasal 

yang terdapat didalam Peraturan Perundang-undangan. 

Menurut Boli Sabon Max kompetensi Mahkamah Agung 

membatalkan Peraturan Daerah bersumber dari atribusi yang diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

sedangkan kompetensi Pemerintah dalam membatalkan Peraturan Daerah 

bersumber dari atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Pemerintahan 

Daerah. Sehingga sudah sepantasnya dan selayaknya bahwa jika sama-sama 

berdasarkan atribusi, maka atribusi yang terdapat di dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai 

kekuatan mengikat atau batal demi hukum.112 Menurut penulis kewenangan 

yang dimiliki oleh Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota melalui Pasal 251 Ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 
                                                             
112 Nano Tresna Arfana.hanya pengadilan yang berwenang batalkan peraturan daerah. 
http://www.jurnalindependen.com/wp-content/themes/sahifa/favicon.ico. Diakses tanggal 27 
september 2016 

http://www.jurnalindependen.com/wp-content/themes/sahifa/favicon.ico


 
 

115 
 

2014 merupakan kewenangan yang bersumber dari delegasi. Sehingga 

berdasarkan sumber kewenangan antara Mahkamah Agung dan Gubernur, 

kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur menjadi batal demi hukum. 

Menurut Jimlly Asshidiqie113 penerapan mekanisme pengujian 

Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah dikaitkan dengan dasar 

pemikiran Indonesia sebagai Negara Kesatuan, sehingga dinilai rasional 

apabila Pemerintah Pusat sebagai Pemerintah atasan diberikan kewenangan 

untuk mengendalikan sistem hukum dilingkungan Pemerintah Daerah. 

Sepanjang untuk kepentingan nasional yang obyektif. 

Pilihan Peraturan Daerah untuk dibatalkan oleh Pemerintah Pusat 

di dasarkan pada asumsi Presiden yang memiliki kewenangan dan pembatalan 

yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pasif. Disinilah terjadi pergeseran 

politik hukum pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.114 

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan general 

norm control mechanism. Akan tetapi kewenangan itu lebih baik diberikan 

untuk pengujian Peraturan Daerah yang belum disetujui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan kata lain 

                                                             
113Op.Cit. hal 97-98 
114 Keterangan Pemerintah. Dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 56/PUU-XIV/2016  Perkara 
NOMOR 66/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah Serta Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Ahli yang 
dihadirkan Mahkamah Konstitusi Hal 16 
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Pemerintah hanya memiliki kewenangan untuk menguji rancangan Peraturan 

Daerah. 

Berkaitan dengan Pasal 251 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, merupakan rezim Pemerintahan 

Daerah dalam artian Pemerintahan Daerah merupakan bawahan dari 

Pemerintah Pusat. Sehingga Pemerintah Pusat dapat mengontrol seluruh 

tindakan Pemerintahan Daerah termasuk Peraturan Daerah. Meskipun 

Pemerintahan Daerah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya 

keberatan kepada Mendagri, namun upaya tersebut sangat mudah 

dipersoalkan mengenai obyektifitas Mendagri dalam menilai Keputusan 

Gubernur yang membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Namun 

semua itu menjadi wajar jika dikaitkan dengan fungsi Pemerintahan 

(eksekutif) yang harus secara aktif melakukan tindakan pengawasan internal 

yang berupa pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan uraian diatas, pergeseran politik hukum kewenangan 

pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Gubernur 

melalui fungsinya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah tidak diarahkan 

untuk penguatan otonomi Daerah (desentralisasi) justru mengakibatkan 

adanya Sentralisasi kekuasaan.  
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B. Pengaturan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh 

Gubernur berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

B.1 Analisis Alasan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Oleh Gubernur 

B.1.1 Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang 

Lebih Tinggi 

Hirarki Peraturan Perundang-undangan yang terdapat 

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 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 

 
Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan hirarki 

Peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan diatas. 

Apabila Peraturan Daerah bertentangan dengan Peraturan yang 

lebih tinggi sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Peraturan 

Daerah dapat dibatalkan. oleh Pemerintahan yang kedudukannya 

lebih tinggi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka 

Peraturan yang dibuat oleh pemerintahan yang lebih tinggi itulah 

yang harus dibatalkan sedangkan Peraturan Daerah tetap di 

berlakukan kecuali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-
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Undang. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah yang dibuat itu 

adalah untuk mengatur kondisi khusus Daerah tersebut. 

Alasan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

yang berkaitan dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi menjadi rancu, hal ini diakibatkan 

karena Pemerintah (Gubernur) dapat menguji Peraturan Daerah 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah 

Konstitusi. Artinya sangat luas sekali kewenangan Pemerintah 

dalam menguji Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dapat 

dibenarkan tindakan Pemerintah untuk menguji Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dikarenakan tidak ada pengaturan yang tegas di 

dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah. Artinya, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daerah membolehkan pemerintah untuk 

menguji Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan seluruh 

Peraturan Perundang-undangan yang posisinya lebih tinggi dari 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jika melihat Undang Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hanya satu 

pasal yang mengamanatkan secara tegas pengaturannya dapat 

dibuat dengan Peraturan Perundang-undangan. Adapun Pasal 28 I 

ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: 
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“untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi 
Manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang 
Demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia 
dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan 
Perundang-undangan.” 

 
Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwasannya pasal 

tersebut dapat diatur lebih lanjut dengan bentuk hukum berupa UU, 

PP, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Jika demikian, 

apabila pasal tersebut langsung diatur dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten/kota dan dikemudian hari dianggap bertentangan oleh 

Pemerintah, maka alat uji yang akan dipakai oleh Pemerintah 

adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dengan menggunakan Undang-Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

alat uji oleh Pemerintah maka Pemerintah telah mencampuri 

kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diamanahkan di 

dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kewenangan pembatalan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota oleh Gubernur tidak secara spesifik disebutkan 

apa yang dimaksud dengan bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dapat ditafsirkan bahwa 

Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

yang dianggapnya bertentangan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota sampai dengan Undang-Undang Dasar Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain Undang-Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

dijadikan alat uji bagi Gubernur dalam membatalkan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur juga dapat menggunakan alat 

uji berupa semua Peraturan Perundang-undangan yang memiliki 

kedudukan diatas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

B.1.2 Bertentangan Dengan Kepentingan Umum 

Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 251 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi: 

a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat; 
b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 
c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; 
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan  

kesejahteraan masyarakat; dan/atau 
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, 

ras, antar-golongan, dan gender. 
 
Kepentingan umum dalam teori penormaan dikategorikan 

sebagai konsep kabur (blanket norm), yang menurut J. J. H. 

Bruggink pengertian yang kabur adalah pengertian yang isinya 

tidak dapat didefinisikan secara persis, sehingga lingkupnya tidak 

jelas.115 Oleh sebab itu, untuk dapat mendefinisikan kepentingan 

umum perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang secara 

khusus memberikan pengertian yang spesifik mengenai 

kepentingan umum. Berkaitan dengan hal ini, pembatalan 
                                                             
115 Victor Juzuf Sedubun. Indikator “Bertentangan Dengan Kepentingan Umum” Sebagai Dasar 
Pembatalan peraturan Daerah. http://fhukum.unpatti.ac.id/templates/beez_20/favicon.ico. Di akses 
pada tanggal 29. September 2016 pukul 17.05 

http://fhukum.unpatti.ac.id/templates/beez_20/favicon.ico
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Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan alasan kepentingan 

umum telah diuraikan sebagaimana yang terdapat di dalam 

penjelasan Pasal 251 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian belum ada 

penjelasan mengenai kepentingan umum yang dimaksud. Apakah 

mengenai kepentingan umum yang bersifat nasional atau 

kepentingan umum yang bersifat local. Sudah barang tentu 

kepentingan umum yang dimaksud ialah kepentingan umum yang 

bersifat local. Hal ini di dasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 

kepentingan local Daerah.  

Beranekaragaman kepentingan umum dalam lingkup 

Daerah mengakibatkan standar pengujian oleh Gubernur terhadap 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi tidak pasti. Hal ini 

semakin menegaskan standar pengujian Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan kepentingan umum 

menjadi monopoli Gubernur dalam menentukan. Oleh karena itu 

pembatalan yang dilakukan dengan berdasar atas kepentingan 

umum lebih bermuatan sosiologis. 

B.1.3 Bertentangan Dengan Kesusilaan  

Penjelasan Pasal 250 Ayat (1) di dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang 

dimaksud dengan “kesusilaan” dalam ketentuan ini adalah norma 
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yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan yang baik, 

dan tata krama yang luhur. Sebagaimana dengan standar pengujian 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur yang berkaitan 

dengan kepentingan umum, maka pengujian terhadap Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan kesusilaan lebih 

mengandung muatan sosiologis. Dikarenakan kesusilaan 

sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan undang-undang ini 

sangat berkaitan langsung dengan perkembangan masyarakat 

Daerah dalam menerima nilai-nilai kesusilaan berdasarkan kondisi 

masyarakat Daerah masing-masing. Jika hal ini dijadikan standar 

pengujian oleh Gubernur sudah barang tentu menjadi subyektifitas 

penilaian oleh Gubernur itu sendiri.   

B.2 Analisis Bentuk Hukum Pembatalan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah 

Bentuk hukum pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

oleh Gubernur adalah Keputusan Gubernur. Keputusan Gubernur jika 

dilihat sepintas lalu tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Jika demikian akan terasa sangat aneh jika Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota yang masuk dalam hirarki Peraturan Perundang-

undangan dibatalkan melalui Keputusan yang kedua jenis produk hukum 

tersebut memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu untuk mengetahui 
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kedudukan dari Keputusan Gubernur, maka Keputusan Gubernur tersebut 

harus dilihat secara luas berdasarkan sistem Peraturan Perundang-

undangan. Sebelum itu perlu ditelusuri kewenangan apa yang dimiliki 

oleh Gubernur sehingga Gubernur dapat mengeluarkan produk hukum 

yang dapat berupa Peraturan maupun Keputusan.  

Suatu tindakan pemerintah harus didasarkan atas hukum. Hal ini 

dikarenakan konsekuensi dari dianutnya Asas Negara Hukum. Dimana 

suatu tindakan Pemerintahan harus didasari atas hukum. Lebih jauh dari 

itu dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan Pemerintahan di 

Negara hukum harus berpijak pada asas legalitas. Asas legalitas dalam 

Hukum Administrasi Negara memiliki makna dat het bestuur aan de wet 

is onderworpen (bahwa pemerintah tunduk pada Undang-Undang) atau 

het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (asas legalitas menentukan bahwa 

semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada 

Undang-Undang) 116. Dengan asas legalitas tersebut suatu Pemerintahan 

akan memiliki wewenang atau kewenangan. Wewenang atau 

kewenangan merupakan subtansi tindakan Pemerintah. karena di dalam 

wewenang atau kewenangan melekat suatu hak dan kewajiban. 

Kewenangan membuat Keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua 

cara yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat 

pada suatu jabatan117. Selanjutnya perbuatan Pemerintah itu ada yang 

bersegi satu dan ada yang bersegi dua. Yang Berkaitan dengan perbuatan 
                                                             
116 Ridwan HR.2013.Hukum Administrasi Negara.Rajawali Pers. Jakarta Hal 91 
117 Philipus M Hadjon.Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press. 
Yogyakarta. Hal 130 
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Pemerintah dalam ranah hukum public ialah perbuatan Pemerintah yang 

hanya bersegi satu. Perbuatan Pemerintah yang bersegi satu yang 

dilakukan oleh Badan Administrasi Negara terbagi menjadi dua yaitu 

Keputusan Intern dan Keputusan Ekstern. Keputusan Intern yaitu 

Keputusan yang dibuat untuk mengatur hubungan dalam lingkungan 

Badan Pemerintah yang membuatnya. Sedangkan Keputusan Ekstern 

adalah Keputusan yang mengatur hubungan antara Pemerintah dengan 

seorang warga negaranya atau antara Pemerintah dengan Badan Swasta 

atau antara dua atau lebih Badan Pemerintah118   

Menurut Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyatakan: 

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau 
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang 
atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, 
Kepala Desa atau yang setingkat.  
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan. 
 

                                                             
118 Bachsan Mustafa.1990. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. PT. Citra Aditya Bakti. 
Bandung. Hal 83 
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Sehingga apabila dibandingkan dengan hirarki Peraturan maka 

Peraturan Gubernur memiliki kedudukan lebih tinggi dengan Peraturan 

Bupati/Wali Kota. Hal ini pun berlaku dalam susunan hirarkis 

Keputusan. 

Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi, kepentingan umum 

dan kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 

Pusat. Keputusan Gubernur ini adalah bentuk hukum pembatalan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Secara harfiah, kata ”Peraturan” yang kata dasarnya berasal dari 

kata “atur”, menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang di atur. Di dalam 

Ilmu Hukum, dikenal adanya tiga bentuk Keputusan hukum, yaitu 

Keputusan yang bersifat mengatur dinamakan Peraturan (regeling), 

Keputusan yang bersifat Ketetapan Administrative dinamakan Keputusan 

(beschikking), dan Keputusan yang bersifat menghakimi dinamakan 

Putusan (vonnis). Dalam melahirkan salah satu bentuk produk normatif 

hukum yang bersifat mengatur (regels), maka produk normative hukum 

tersebut dinamakan Peraturan (regeling). Peraturan hukum yang maksud 

tersebut utamanya mengatur tentang kepentingan umum, baik hubungan 

antar warga Negara, maupun hubungan antara organ Negara dengan 

warga Negara. Selain Peraturan (regeling), dikenal pula bentuk produk 

normative hukum bersifat putusan Administrative, yang dinamakan 

Keputusan (beschikking). Keputusan (beschikking) tersebut sifatnya 



 
 

126 
 

tidak mengatur, melainkan bersifat memutuskan dalam menetapkan 

berlaku tidaknya sesuatu, memutuskan sah tidaknya sesuatu, dan 

sebagainya. Selain itu, Keputusan untuk menetapkan suatu hasil 

pemeriksaan perkara, yang lazimnya dilakukan oleh lembaga Yudicial, 

disebut Penetapan (vonnis). 

Merujuk pada teori Hans Kelsen yang membedakan antara 

“general and abstract legal norm” dan “concrete and individual legal 

norm”, maka ditemukan bahwa norma hukum konkrit dan individual 

(concrete and individual legal norm) merupakan suatu ketetapan yang 

berisi norma hukum yang berlaku untuk subyek, ruang, dan waktu 

tertentu. Artinya, norma hukum konkret dan individual berbicara tentang 

satu subyek (individu) yang berlaku pada ruang dan waktu tertentu 

(konkrit atau concrete). Keputusan seperti ini biasanya dipakai dalam 

Keputusan Administratif (beschikking) dan putusan hasil sidang perkara 

(vonnis). Sedangkan, norma hukum umum dan abstrak (general and 

abstract legal norm) merupakan suatu ketetapan yang berisi norma 

hukum yang berlaku untuk subyek, ruang, dan waktu yang masih bersifat 

umum. Artinya, norma hukum umum dan abstrak berbicara tentang 

subyek yang banyak (abstrak) dan berlaku pada ruang dan waktu yang 

masih umum (general). Norma hukum seperti ini diterapkan dalam 

Keputusan yang bersifat Pengaturan (regeling). 

Suatu Keputusan normative hukum yang tujuannya untuk 

membatalkan sesuatu, itu hanyalah suatu Keputusan yang bersifat 
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Administrative (beschikking). Dengan kata lain, untuk membatalkan 

suatu Peraturan Daerah, maka Pemerintah sudah seharusnya 

mengeluarkan Keputusan yang bersifat Administrative (beschikking), 

bukan Peraturan yang bersifat mengatur (regels). Karena Keputusan 

(beschikking) bersifat konkrit dan individual sebagaimana halnya juga 

dengan Putusan (vonnis) Hakim yang juga bersifat konkrit dan 

individual, sedangkan Peraturan (regeling) bersifat umum dan abstrak.  

Selanjutnya, Jika pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

ditetapkan dalam bentuk Peraturan (regeling), maka yang menjadi 

pertanyaan dasar adalah apa yang diatur dalam Peraturan gubernur, 

mengingat bahwa Keputusan yang bersifat mengatur (regels), itu 

mengatur tentang kepentingan umum, yaitu tentang hubungan antar 

warga Negara dan hubungan antara organ Negara dengan warga Negara. 

Apakah Peraturan Gubernur yang membatalkan suatu Peraturan Daerah 

juga mengatur tentang hubungan antar warga Negara, atau mengatur 

tentang hubungan antara organ Negara dengan warga Negara. Jadi jelas 

bahwa Peraturan Daerah yang bersifat regeling memang seharusnya 

dicabut oleh Peraturan yang bersifat regeling pula. Namun, dalam hal 

pembatalannya, maka Peraturan Daerah tersebut, sebagaimana 

pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Daerah, harus dibatalkan dalam 

bentuk Keputusan Administrative (beschikking), karena Keputusan yang 

bersifat Administrative berbicara tentang batal tidaknya suatu Keputusan 

baik yang bersifat beschikking maupun yang bersifat regeling. 
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Oleh karena penggunaan Keputusan telah memiliki sifat yang 

diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sulit untuk menghindari 

penafsiran pengertian Keputusan Gubernur sebagai Keputusan 

Administrative dengan Keputusan Gubernur dalam hal pembatalan 

Peraturan Daerah yang memiliki makna tersendiri atau khusus. 

Keputusan diartikan sebagai suatu perbuatan Pemerintah secara 

sepihak yang bersifat konkrit, individual dan final. Artinya Keputusan 

tersebut dibuat oleh Pejabat Administrasi Negara secara sepihak tanpa 

adanya kesepakatan dengan pihak lain. Konkrit artinya Keputusan 

tersebut ditujukan terhadap obyek yang jelas. Individual artinya 

Keputusan tersebut ditujukan terhadap subyek hukum tertentu. 

Sedangkan final artinya Keputusan tersebut dapat langsung dieksekusi 

tanpa menunggu putusan pengadilan.  

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : 

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis 
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat 
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” 
 
Menurut Maria Farida119 Keputusan Pemerintah untuk 

membatalkan produk hukum Daerah merupakan tindakan penetapan 

                                                             
119  Ni’matul Huda.2010.Problematika Pembatalan Peraturan Daerah.Fh Uii Press.Yogyakarta 
Hal 134 
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(beschiking). penetapan dibedakan menjadi dua macam yaitu: penetapan 

negative (penolakan) dan penetapan positif (permintaan dikabulkan). 

Penetapan negative hanya berlaku satu kali saja, sehingga seketika 

permintaannya boleh diulang lagi. Sedangkan penetapan positif terdiri 

atas lima golongan. 

a. Yang menciptakan keadaan hukum baru  
b. Yang menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap satu 

obyek saja 
c. Yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum  
d. Yang memberikan beban (kewajiban) 
e. Yang memberikan keuntungan120 

 
Menurut Prajudi Admosudirjo121 beschiking lahir dari suatu 

permohonan dan sejalan dengan itu dibedakannya atas penetapan positif 

dan negative. 

Khusus mengenai Peraturan Perundang-undangan tingkat 

Daerah, pembatalan sering diterapkan dalam arti pembatalan spontan, 

yakni pembatalan atas inisiatif sendiri dari organ yang berwenang 

menyatakan pembatalan tanpa melalui proses peradilan dan tujuan utama 

dari pembatalan ini ialah untuk pengawasan jalannya Pemerintahan 

tingkat Daerah dan untuk perlindungan hukum (rechtsbescherming).122 

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian penetapan 

disamakan dengan pengertian Keputusan. Artinya Keputusan Gubernur 

                                                             
120 Dalam Philiphus M Hadjon.2011.Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.Gadjah Mada 
University Press.Yogyakarta. Hal 142 
121 Ibid. Hal 143 
122 Ridwan HR.Hukum Administrasi Negara.PT.Raja Grafindo.Jakarta.Hal 279 
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dalam hal pembatalan produk hukum Daerah merupakan Keputusan Tata 

Usaha Negara. 

Penegasan demikian dapat dilihat dari kualifikasi Keputusan 

Gubernur disesuaikan dengan pengertian Keputusan Administrasi Negara 

sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sifat Keputusan itu kongkrit 

artinya obyek yang dibatalkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

dalam Keputusan Gubernur, individual artinya subyek hukum yang 

dimaksudkan adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, final artinya 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibatalkan oleh Gubernur dapat 

langsung dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum. 

meskipun dilakukan upaya keberatan tidak serta merta menggugurkan 

Keputusan Gubernur yang telah menggugurkan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota tersebut. 

Dalam Hukum Administrasi dikenal adanya 3 (tiga) bentuk 

pembatalan, di antaranya batal karena hukum (nietigheid van 

rechtswege), batal (nietig), dan dapat dibatalkan (vernietigbaar). 

Keputusan yang tidak sah dapat berakibat nietigheid van rechtswege 

(batal karena hukum), nietig (batal), atau vernietigbaar (dapat 

dibatalkan). Nietig berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan 

dianggap tidak ada. Konsekuensinya, bagi hukum akibat perbuatan itu 

dianggap tidak pernah ada. Vernietigbaar berarti bagi hukum perbuatan 

yang dilakukan dan akibat hukumnya dianggap ada sampai waktu 
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pembatalan oleh hakim atau badan Pemerintahan lain yang kompeten. 

Nietigheid van rechtswege artinya bagi hukum akibat suatu perbuatan 

dianggap tidak ada tanpa perlu adanya suatu Keputusan yang 

membatalkan perbuatan itu. Tindakan Pemerintahan dapat berakibat batal 

karena hukum, batal atau dapat dibatalkan tergantung pada essential-

tidaknya kekurangan yang terdapat di dalam Keputusan itu.123 

Berkaitan dengan pembatalan Peraturan Daerah yang terdapat 

dalam Pasal 251 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam kategori dapat dibatalkan 

atau batal demi hukum. Hal ini di dasari bahwa tindakan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota dalam membentuk Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota tidak memiliki cacat wewenang. Namun, Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum 

dikarenakan adanya cacat materi. Cacat materi ini seperti Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota itu bertentangan dengan Peraturan yang lebih 

tinggi, kepentingan umum atau kesusilaan. 

Produk hukum pembatalan yang dilakukan oleh Gubernur 

berupa Keputusan Gubernur adalah bentuk hukum yang sering digunakan 

dalam lapangan Administrasi Negara. Dengan kata lain Keputusan 

Gubernur adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang wajar 

dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kedudukan 

yang lebih tinggi. Mekanisme yang demikian ini adalah mekanisme yang 
                                                             
123 Victor Juzuf Sedubun. Indikator “Bertentangan Dengan Kepentingan Umum” Sebagai Dasar 
Pembatalan Peraturan Daerah. http://fhukum.unpatti.ac.id/templates/beez_20/favicon.ico. Di akses 
pada tanggal 29. September 2016 pukul 17.05 

http://fhukum.unpatti.ac.id/templates/beez_20/favicon.ico
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digunakan dalam pengawasan internal. Sehingga terhadap Keputusan ini 

hanya dapat dilawan melalui upaya keberatan ke Menteri Dalam Negeri. 

Upaya keberatan ini dalam lingkungan Administrasi Negara dikenal 

dengan istilah Banding Administratif. Jika Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini menerima logika Banding 

Administratif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa akibat 

Keputusan pembatalan oleh Gubernur, maka sudah barang tentu 

menerima pula adanya peran hakim yang obyektif dan parsial dalam 

menilai. Dengan kata lain Keputusan pembatalan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota oleh Gubernur dapat dilawan melalui Peradilan Tata 

Usaha Negara. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 48 Ayat (1) Dan 

(2)  Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara yang menyebutkan: 

(1) dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara 
Administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, 
maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus 
diselesaikan melalui upaya Administratif yang tersedia 

(2) pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh 
upaya Administratif yang bersangkutan telah 
digunakan. 

 
Apabila prosedur yang dipilih adalah dilingkungan Peradilan 

Tata Usaha Negara, maka dapat dimulai dari Pengadilan Negeri Tata 

Usaha Negara, dilanjutkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi 



 
 

133 
 

Tata Usaha Negara, hingga sampai ke tingkat kasasi di lingkungan 

Mahkamah Agung. 

Dapat dibatalkan berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan 

dan akibat hukumnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim 

atau badan Pemerintahan lain yang kompeten. Ketika Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota sudah dibatalkan oleh Gubernur, Keputusan Gubernur 

itu tidak langsung mencabut Peraturan Daerah tersebut. Dengan kata lain 

Peraturan Daerah itu tetap ada. 

Soehino menyatakan bahwa berlakunya Undang-Undang 

(termasuk semua jenis Peraturan) adalah : 

- Untuk jangka waktu tertentu 
- Sampai jangka waktu tertentu meskipun tidak dinyatakan 
- Sampai peraturan itu dinyatakan tidak berlaku 
- Sampai peraturan itu dicabut124 

 
 Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme untuk melakukan 

pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah 

dibatalkan itu. Apabila Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh 

Gubernur itu tidak dicabut, konsekuensi terhadap hal itu adalah 

Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat membentuk 

Peraturan Daerah yang sama yang telah dibatalkan tersebut. Selain itu, 

konsekuensi dari tetap diberlakukannya Peraturan Daerah yang telah 

dibatalkan oleh Gubernur, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

harus bertanggungjawab untuk memulihkan hak dan kerugian yang 

muncul akibat tidak dilaksanakannya pembatalan tersebut. Menurut Pasal 

                                                             
124 Soehino.1981.Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan.Liberty.Jakarta.Hal 106 



 
 

134 
 

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan, Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan pembatalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan 

pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala 

Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud. Pasal diatas menunjukan 

bagaimana mekanisme pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

yang telah dibatalkan oleh Gubernur. 

Berdasarkan uraian diatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah meskipun hanya menyebutkan upaya 

keberatan hanya dapat dilakukan ke Menteri Dalam Negeri terhadap 

Keputusan Gubernur yang membatalkan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, namun masih memungkinkan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota untuk melakukan upaya hukum ke Peradilan Tata Usaha 

Negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


