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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia mengalami titik balik penting dalam sejarah ketatanegaraannya 

pada tahun 1998 dengan munculnya rezim reformasi. Era reformasi ini 

dimulai dari berakhirnya kekuasaan Orde Baru dengan model 

pemerintahannya yang berwatak militeristik.1 Era ini juga membawa 

perubahan terhadap UUD Tahun 1945 yakni dilakukannya perubahan 

sebanyak empat kali. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang ke-4 ketentuan 

dasar tentang Pemerintahan Daerah terdapat dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 

yang dikemudian hari melahirkan undang-undang terkait pemerintahan 

daerah, yakni secara urut undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah 

dari tahun 1998 hingga kini adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

                                                           
1 Abdul Gaffar Karim (edt.), 2003, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di 

Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal xvi  
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Muatan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah memasukkan ketentuan tentang desa yang sebelumnya diatur dalam 

undang-undang tersendiri. Pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Daerah 

dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 10-18, yang intinya ditentukan 

bahwa: (a) pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU 

No. 32 tahun 2004 ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat (politik luar 

negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta 

agama). (b) urusan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber 

pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai 

dengan urusan yang didesentralisasikan.2  Dan (c) daerah yang memiliki laut 

diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.3 

Undang-undang ini telah berjalan selama 10 tahun dan mengalami 2 kali 

perubahan. Kelemahan undang-undang ini diantaranya adalah tidak jelasnya 

kriteria pembagian kewenangan concurrent secara proposional antaran 

pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, oleh karena itu lahirlah 

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

                                                           
2 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
3 Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah 
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Umumnya undang-undang ini memiliki kesamaan dengan UU No. 32 

tahun 2004 yakni mempertahankan prinsip otonomi seluas-luasnya, pun 

demikian undang-undang ini juga masih merumuskan asas dekonsentrasi4 dan 

asas tugas pembantuan (medebewind) di dalamnya.  

Urusan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah pun masih sama, 

namun dalam undang-undang ini mempertegas kedudukan gubernur yang 

selama berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 hierarkinya putus di tingkat 

kabupaten/kota. Beberapa ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 

mengindikasikan kuatnya kekuasaan pemerintah pusat terhadap daerah,5 hal 

tersebut dapat kita analisa dari ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71. Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 ternyata tidak lama berlaku dan digantikan 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.   

Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan mengurus 

kepentingan masyarakat maka Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD 

menetapkan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut: Perda).  Perda merupakan 

salah satu produk hukum yang ada dalam hierarki peraturan perundang-

undangan di Indonesia sebagaimana pengaturannya terdapat dalam Undang-

Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.  

                                                           
4 Sirajudin, dkk, 2016, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Sejarah, Asas, 

Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Malang: Setara Press, 

hal 47 
5 Ibid., hal 49  
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Prinsip-prinsip pembentukan Perda dalam undang-undang ini diantaranya 

adalah6: 

1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan 

bersama DPRD.7 

2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan 

dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. 

3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.8 

4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-

undangan. 

5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam 

rangka penyiapan atau pembahasan Raperda.9 

Salah satu nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

pembentukan suatu produk hukum adalah nilai agama. Hans Kelsen 

mengatakan dalam bukunya General Theory of Law and State bahwa nilai 

agama lebih dekat dengan hukum.10 Sebab nilai agama mengancam suatu 

perbuatan dengan hukuman oleh otoritas Tuhan. Namun sanksi yang 

                                                           
6 Ibid., hal 96 
7 Lihat Pasal 136 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
8 Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” dalam ketentuan ni 

adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya 

pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan ang bersifat 

diskriminatif. Lihat penjelasan Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah.  
9 Lihat Pasal 139 Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
10 Hans Kelsen, 2015, Terjemahan dari buku General Theory of Law and State (New 

York: Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, hal 25 
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ditetapkan oleh nilai agama bersifat trasendental, tdak apa diberlakukan untuk 

masyarakat luas. Oleh karenanya nilai tersebut diakomodir dalam suatu 

norma hukum yang dapat diberlakukan secara luas.  

Dalam hal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di 

Indonesia pun terdapat nilai-nilai agama dalam muatannya. Hal ini tidak 

terlepas dari nilai sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, 

pembentukan hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama serta 

aturan-aturan dalam agama. Salah satu nilai-nilai agama yang digunakan 

adalah nilai-nilai agama Islam.  

Islam merupakan agama dengan penganut terbesar di Indonesia dengan 

prosentase 87,2%.11 Eksistensi hukum Islam bisa kita lihat sejak perumusan 

dasar Negara oleh BPUPKI, para pemimpin Islam berusaha memulihkan dan 

mendudukkan hukum Islam dalam Negara Indonesia saat itu. Usaha tersebut 

tidak sia-sia, hal ini dapat dilihat dengan lahirnya Piagam Jakarta pada 

tanggal 22 Juni 1945 yang telah disepakati oleh pendiri Negara bahwa 

“Negara berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat 

Islam bagi pemeluknya”.12 Namun pada akhirnya ada desakan untuk kalimat 

“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dengan 

“Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Jika kita melihat lebih jauh hukum Islam yang dibentuk menjadi 

perundang-undangan di Indonesia dan memiliki daya ikat yang lebih luas 

                                                           
11 www.indonesia-investment.com/id/budaya/item69 diakses pada tanggal 11 Oktober 

2016 
12 Zainudin Ali, 2006, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: 

Sinar Grafika, hal 85 

http://www.indonesia-investment.com/id/budaya/item69
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salah satunya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Dalam konteks peraturan daerah sejak awal sistem otonomi daerah 

diberlakukan yakni tahun 1999 telah ada 422 perda bermuatan syariah yang 

tersebar di 174 kabupaten dan kota di 29 Provinsi di Indonesia.13   

Sesuai dengan sifat hukum yaitu berlaku secara menyeluruh, maka Perda 

bermuatan syariah jelas tidak dapat diberlakukan untuk seluruh masyarakat 

yang notabene memiliki agama berbeda-beda. Berbagai pihak 

mempertanyakan kedudukan dan keabsahan Perda bermuatan syariah 

tersebut. Hal ini dikarenakan jika kita melihat Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarki peraturan perundangan-

undangan terdiri atas:  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik 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; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Nomenklatur Perda bermuatan syariah tidak dikenal dalam sistem hukum 

nasional, yang dikenal hanyalah peraturuan daerah baik yang dibentuk oleh 

pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.  

                                                           
13 Muhtada Dani, Perda bermuatan syariah Di Indonesia : Penyebaran, Problem, dan 

Tantangannya, disampaikan dalam orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis VII Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember 2014 di Semarang. 
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Demikian pula jika kita melihat Pasal 6 ayat (1) huruf f yaitu materi 

muatan suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan Bhineka 

Tunggal Ika. Oleh karena itu Perda yang  merupakan salah satu produk 

hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan maka materi 

muatannya harus pula mencerminkan asas tersebut. Meski pembentukan 

Perda harus disesuaikan dengan kebutuhan di daerah tetap saja tidak boleh 

memihak salah satu golongan atau kepentingan tertentu.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis bermaksud untuk 

menganalisis secara komprehensif  “Analisa Kedudukan Peraturan Daerah 

Bermuatan Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” sehingga 

nantinya akan dapat kedudukan Perda bernuansya syariah tersebut dalam 

sistem hukum nasional, serta diketahui implikasi hukum dari keberadaan 

Perda bermuatan syariah tersebut. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan peraturan daerah bermuatan syariah dalam Undang-  

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan? 

2. Apa implikasi hukum peraturan daerah bermuatan syariah dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan di Indonesia? 
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C. Tujuan 

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka tujuan penulisan 

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan mengkaji kedudukan peraturan daerah bermuatan syariah 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Perundang-Undangan. 

2. Mengetahui dan mengkaji implikasi hukum peraturan daerah bermuatan 

syariah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. 

 
D. Manfaat dan Kegunaan 

D.1 Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya, 

mahasiswa fakultas hukum dan seluruh masyarakat Indonesia pada 

umumnya.  

2. Bagi Pemerintah 

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan 

pemikiran serta kontribusi bagi pemerintah untuk terus berbenah 

memperbaiki sistem otonomi daerah guna mencapai tujuan bernegara 

yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. 
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3. Bagi Masyarakat 

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

membangun kesadaran hukum masyarakat guna penegakan hukum 

dan kesejahteraan yang diidamkan. 

D.2 Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh 

lapisan masyarakat dan perkembangan ilmu hukum tatanegara, 

khususnya mengenai peraturan daerah bermuatan syariah serta 

implikasinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan.  

 
E. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai 

tujuan penelitian atau penulisan.14 Penulisan ini menggunakan pendekatan 

yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara 

menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang 

menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan 

dengan peraturan daerah bermuatan syariah, pembentukan peraturan 

perundang-undangan serta hierarki peraturan perundang-undangan. 

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan 

                                                           
14 Abdulkadir Muhammad. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hal 112 
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mempelajari jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.15 

2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer16: Peraturan Daerah Bermuatan Syariah dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan serta peraturan yang berhubungan dengan 

penulisan ini.  

b. Bahan Hukum Sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh 

dari studi pustaka berupa jurnal-jurnal, buku-buku, makalah, website, 

atau sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi 

ini. 

c. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder 

seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, 

dan lain-lain 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model 

studi kepustakaan (library research) yang dimaksud adalah pengkajian 

                                                           
15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.  1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan 

Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, hal  52 
16Bambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, hal 116. Bambang mengemukakan bahwa bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang 

mengikat yang terdiri dar, 1). Norma atau kaidah dasar pembukaan UUD 1945, 2). Peraturan 

dasar, yaitu UUD 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR, 3). Peraturan perundang-undangan, 4). 

Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat. 5). Yurisprudensi. 6). Traktat. 7). 

Bahan hukum dari zaman penjajahan yang kini masih berlaku. 
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informasi tertulis mengenai hukum baik yang berasal dari buku, jurnal, 

makalah ataupun website yang dibutuhkan dalam penelitian hukum 

normatif17 yakni penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan 

obyek penulisan kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara deskriptif 

kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan 

pasal-pasal dalam undang-undang. Kemudian membuat sistematika dari 

data-data tersebut sehingga akan menghasilkan analisis kedudukan serta 

implikasi hukum Peraturan Daerah Bermuatan Syariah Ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan Data yang dianalisis secara kualitatif akan 

dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan 

hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah 

kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan 

dan mengungkapkan dasar hukumnya dan dapat memberikan solusi 

terhadap permasalahan yang dimaksud.  

 
F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum, penulis membagi dalam 4 bab dan 

masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

                                                           
17 Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 

Malang:Bayumedia, hal 392 
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BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat, antara lain: teori negara hukum, tinjauan umum 

tentang syariah, hierarki norma hukum (stufentheorie),  tinjauan umum 

pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

serta pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Daerah. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan terhadap rumusan 

masalah penelitian ini. Pembahasan tersebut akan dijabarkan serta dianalisa 

sesuai dengan sumber data yang penulis dapatkan. Pembahasan akan 

difokuskan terhadap kedudukan serta implikasi hukum peraturan daerah 

bermuatan syariah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis 

dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian. 

 


