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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan umum Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 

Undang (PERPU). 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang 

permasalahan dalam bab pendahuluan, Perpu atau Peraturan Pemerintah 

pengganti Undang – undang diatur dalam pasal 22 UUD 1945 yang 

memuat antara lain : 

Pasal 22 UUD 1945  

(1). Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 

menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang – 

undang. 

(2). Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. 

(3). Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah 

itu harus dicabut.
9
 

 

 Dari kutipan pasal 22 Ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI 1945 tersebut, dapat 

diketahui bahwa, pertama peraturan tersebut disebut peraturan pemerintah 

pengganti undang – undang yang berarti bahwa bentuknya adalah Peraturan 

Pemerintah (PP) sebagaimana diatur dalam pasal 5 Ayat (2) UUD NRI 1945, 

pasal ini menyatakan, “ Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk 

menjalankan undang – undang sebagaimana mestinya”. Jika biasanya bentuk 

                                                           
9
Pasal 22 UUD 1945 ini menggambarkan antara lain:  

1. Bahwa syarat konstitusional ditetapkannya sebuah perpu oleh Presiden adalah kondisi hal 

Ihwal kegentingan memaksa; 

2. Bahwa bergesernya fungsi legislasi, dimana Presiden sebagai eksekutif diberi 

kewenangan membuat Peraturan, dimana kekuasaan membentuk peraturan perundangan berada 

dalam kekuasaan legislatif, tetapi tidak menutup kemungkinan eksekutif memiliki kewenangan 

legislasi. Yang menurut penulis hal ini sebagai karakter legislasi dalam sistem pemerintahan 

Presidensial. 

3. Bahwa kewenangan legislasi yang dimiliki Presiden sebagai pemegang kekuasaan 

eksekutif tetap kewenangan lebih besar tetap dimiliki kekuasaan legislatif sebagaimana dalam 

pasal 22 ayat (3), persetujuan DPR menjadi salah satu syarat penting dalam Peralihan Perpu 

menjadi Undang – undang. 
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peraturan pemerintah itu adalah peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan 

undang – undang sebagaimana mestinya, maka dalam keadaan tertentu yaitu 

kegentingan yang memaksa bentuk peraturan pemerintah itu dapat dipakai dalam 

bentuk undang – undang dan untuk menggantikan undang – undang.  

 Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan pemerintah sebagai pengganti 

undang – undang itu sendiri bukanlah nama resmi yang diberikan oleh UUD NRI 

1945. Namun dalam praktik selama ini, peraturan pemerintah seperti itu lazim 

dinamakan sebagai peraturan pemerintah ( tanpa kata „sebagai‟ ) pengganti 

undang – undang. Penamaan seperti ini sangat berbeda dengan ketentuan yang 

terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Kedua Undang – undang 

Dasar ini menggunakan istilah Undang – undang Darurat untuk pengertian yang 

mirip atau serupa dengan perpu.
10

 

 Dalam Praktik sistem Perundang – undangan yang berlaku, Perpu merupakan 

jenis Peraturan perundang – undangan tersendiri. Secara praktis penggunaan sebagai 

nama tersendiri dimaksudkan untuk membedakan dengan PP yang bukan sebagai 

pengganti Undang – undang. Secara Gramatikal, UUD NRI 1945 tidak bermaksud 

memberi bentuk sendiri seperti bentuk Undang  undang atau PP. Menurut UUD NRI 

1945, Perpu adalah PP yang ditetapkan dalam keadaan tertentu yaitu ihwal 

kegentingan yang memaksa. Hal ini diperkuat dengan ketentuan pasal 22 ayat (3) 

yang menyebutkan “jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka Peraturan 

Pemerintah itu harus dicabut”. Jadi, perpu merupakan nama yang tumbuh dala 

praktik. Nama “Ketetapan MPR” juga sesuatu yang tumbuh dalam praktik, bukan 

nama yang diberikan oleh UUD. Karena UUD NRI 1945 tidak mengatur nama 

                                                           
10

Jimly Asshiddiqie, 2010. Hukum Acara Pengujian Undang – undang.[ Jakarta. Sinar 

Grafika]. Hal 40. 
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Ketetapan MPR. Perkembangan praktik ini (nama Perpu, TAP MPR) bukanlah 

menyalahi sistem ketatanegaraan kita. Karena praktik ketetanegaraan merupakan 

sumber hukum tata negaraa selama tidak bertentangan dengan sendi – sendi atau asas 

asas umum suatu sistem ketatanegaraan negara yang bersangkutan.  

 Perpu hanya dapat ditetapkan oleh Presiden apabila persyaratan “ 

kegentingan memaksa” itu terpenuhi sebagaimana mestinya. Keadaan 

“kegentingan memaksa” yang disini berbeda dan tidak boleh dicamur adukkan 

dengan pengertian “keadaan bahaya” sebagaimana ditentukan oleh pasal 12 UUD 

NRI 1945. Pasal 12 tersebut menyatakan “ presiden menyatakan keadaan bahaya, 

syarat – syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan oleh undang – 

undang”. Kedua ketentuan pasal 12 dan pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI 

1945 tersebut sama – sama berasal dari ketentuan asli UUD NRI 1945, yang tidak 

mengalami perubahan dalam perubahan pertama sampai ke empat, artinya norma 

dasar yang terkandung didalamnya tetap tidak mengalami perubahan. Oleh karena 

itu, sebagai dokumen historis, uraian penjelasan atas pasal – pasal ini didalam 

naskah penjelasan UUD NRI 1945 dapat dijadikan rujukan untuk memahami 

rumusan kedua pasal ini, terutama pasal 22 secara lebih mendalam. Dalam 

penjelasan pasal 22 itu dinyatakan :  

“ pasal ini mengenai noodveroordeningsrecht Presiden. Aturan ini 

memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin 

oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah 

untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian pemerintah tidak 

akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, 

Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan 

undang – undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat”
11

.  

 

                                                           
11

Lihat Naskah Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22  
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Dalam pengertian kegentingan yang memaksa itu terkandung darurat atau 

“emergency” yang memberikan alasan kewenangan kepada Presiden untuk 

menetapkan Perpu atau disebut Undang – undang darurat menurut Konstitusi RIS 1949 

dan UUDS tahun 1950, atau “ emergency Legislation” menurut ketentuan konstitusi de 

beberapa negara lain. Keadaan Bahaya seperti yang dimaksud oleh pasal 12 UUD NRI 

1945 memang dapat menjadi salah satu sebab terpenuhinya persyaratan kegentingan 

yang memaksa menurut pasal 22. Akan tetapi tidak selalu bersumber dari keadaan 

bahaya dalam pasal 12 UUD. Pengertian bahaya itu dapat saja diartikan sebagai 

ancaman yang datang dari luar atau acaman yang datang dari dalam.  

Menurut bagir manan, Kriteria lain untuk membedakan antara undang 

– undang dan Perpu yaitu mengenai sifat tindakan pengaturan yang 

terdapat dalam kedua produk hukum ini, undang – undang merupakan 

produk tindakan pengaturan kenegaraan sedangkan perpu merupakan 

tindakan perpu pengaturan yang hanya bersifat pemerintahan. 

Disamping itu, keadaan bahaya menurut pasal 12 bisa juga dikaitkan 

dengan pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “ presiden 

dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian 

dan perjanjian dengan negara lain”. Keadaan perang ini bisa 

dikaitkan dengan timbulnya keadaan bahaya dan kegentingan yang 

memaksa. Karena itu, oleh Vernon Bogdanor, dkk keadaan darurat itu 

dibedakan antara (i) “state Of war” atau „state Of defence” (ii) “state of 

Tension” dan (iii) keadaan yang disebut „innere notstand”. Di 

indonesia dalam Undang undang pengertian keadaan Darurat  

dibedakan : (i) keadaan darurat perang (ii) keadaan darurat militer, dan 

(iii) darurat sipil. Ketiga istilah ini jelas berbeda pengertiannya “state 

of war dan State of Defence”, “ state of Tension”, dan “innere 

notstand” tersebut diatas. Sebab keadaan darurat perang dan darurat 

militer itu sama – sama berkaitan dengan kondisi state of war dan state 

of defence.
12

 

 

Keadaan darurat sipil, seperti timbulnya ketegangan sosial, bencana alam 

atau yang sejenisnya dapat dimasukkan kedalam kategori “ state of Tensien” atau 

kondisi tegang. Namun, khusus berkenaan dengan kondisi yang “ Innere 

Notstand” sama sekali tidak terkait dengan kondisi darurat sipil atau darurat 

                                                           
12

Abdy Yuhana, SH., M.H. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 

Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI, Jakarta: Fokusmedia,2013,  hlm 45. 
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militer. Keadaan darurat yang bersifat internal (Innere Notstand) itu bisa timbul 

berdasarkan penilaian subjektif presiden sendiri sebagai pemegang tugas tugas 

kepala pemerintahan tertinggi atas keadaan negara dan pemerintahan yang 

dipimpinnya. Jika timbul keadaan yang demikian genting dan memaksa baik 

karen faktor- faktor yang bersifat internal maupun eksternal pemerintahan yang 

hanya dapat diatasi dengan menetapkan suatu kebijakan yang berbeda dari apa 

yang diatur dalam undang – undang, amak utuk mengatasi keadaan itu, presiden 

diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) untuk menetapkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang atau Perpu.  

Sifat “innere Notstand” itulah yang dapat dijadikan alasan pokok yang 

dapat membenarkan ditetapkannya perpu oleh presiden. Yaitu sepanjang berkaitan 

dengan kepentingan internal pemerintahan yang memerlukan dukungan payung 

hukum setingkat undang – undang dalam keadaan genting dan mendesak.  

Sementara undang – undang dimaksud tidak mungkin dibentuk dalam waktu 

cepat. Untuk membedakan istilah undang – undang sebagai tindakan kenegaraan 

dan perpu sebagai tindakan pemerintahan, juga tidak dapat dikatakan tepat sekali. 

Banyak juga undang – undang yang dibentuk berkaitan erat dengan kepentingan 

pemerintahan. Misalnya pembentukan undang – undang tentang pemekaran suatu 

kabupaten atau provinsi tertentu jelas berkaitan dengan pemerintahan.  

Membedakan antara undang – undang dengan perpu dengan istilah 

tindakan kenegaraan dan tindakan pemerintahan tidaklah tepat, meskipun dapat 

memudahkan pengertian mengenai hal itu, pertimbangan yang lebih sederhana 

dan lebih tepat untuk dipakai ialah bahwa perpu itu menyangkut tndakan 

pemerintahan untuk mengatur yang berkaitan dengan alasan  “innere notstand” 
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menurut kebutuhan keadaan yang (i) mendesak dari segi substansinya, dan (ii) 

genting dari segi waktunya, jika kedua pertimbangan itu terpenuhi, maka untuk 

kepentingan pemerintahan. Presiden berwenang untuk menetapkan Peraturan 

Pemerintah sebagai Pengganti Undang – undang untuk menjamin agar tindakan 

pemerintah dimaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya tanpa harus 

lebih dulu menunggu ditetapkannya undang – undang.  

Pada dasarnya perpu itu sederajat atau memiliki kekuatan yang sama 

dengan undang – undang, maka DPR harus secara aktif mengawasi baik 

penetapan maupun pelaksanaan perpu itu dilapangan jangan sampai bersifat 

eksesif dan bertentangan dengan tujuan awal yang melatarbelakanginya. Dengan 

demikian, perpu tersebut harus dijadikan sebagai objek pengawasan yang sangat 

ketat oleh DPR sesuai dengan tugasnya dibidang pengawasan. 

Karena adanya kesamaan antara materi muatan perpu dan undang – undang, 

tidak tertutup kemungkinan perpu menjadi sumber ketidakaturan dan penyimpangan 

dalam penyelenggaraan negara. Kemudian, terkait tata cara pembentukan peraturan 

perundang – undangan dalam pasal berikutnya pasal 22A UUD 1945 mengemukakan 

bahwa akan diatur kemudian dalam undang – undang. Undang – undang yang 

mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan diatur 

dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi 

Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang 

– undangan. Dalam undang – undang ini, dijelaskan dalam Bab III tentang jenis, 

hierarki, dan materi muatan peraturan perundang – undangan Pasal 7 Ayat (1) jenis 

dan hierarki peraturan perundang – undangan terdiri dari : 
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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.
13

 

 

Perubahan Hierarki yang dalam undang – undang sebelumnya Nomor 10 

Tahun 2004, undang – undang atau peraturan Pemerintah Pengganti undang – undang 

atau Perpu berada dibawah Undang – Undang Dasar 1945 memang sedikit 

meninggalkan persoalan setelah perubahan dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang tata urutan peraturan Perundang – undangan.  Pertama bahwa, hadir 

kembalinya Ketatapan MPR dalam hierarki peraturan perundang – undangan hanya 

sebagai menjaga agar ketetapan – ketetapan MPR yang sebelumnya masih 

dipertahankan agar tetap memiliki kekuatan hukum ataukah hadirnya ketetapn – 

ketetapn MPR baru. Kedua, Ketetapan MPR memiliki kedudukan 1 (satu) tingkat 

diatas undang – undang atau perpu. Ketiga, berdampak pada metode pengujian formal 

peraturan perundang – undangan dimana kewenangan menguji Ketetapan MPR apabila 

hadirnya Tap MPR baru dan apakah undang – undang atau Perpu tidak boleh 

bertentangan dengan Peraturan diatasnya, apakah semata bahan pengujiannya adalah 

UUD 1945 ataukah Tap MPR termasuk didalamnya.  

 

B. Pengujian Formal dan Materiil Peraturan Perundang – Undangan  

1. Pengujian Formiil  

 Secara umum, yang dapat disebut sebagai pengujian formiil (formeele 

toetsing) itu adalah pengujian atas suatu produk hukum bukan dari segi materi 

                                                           
13

Lihat undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1). 
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atau substansi. Kalau bukan dari segi materinya, apakah dapat diartikan dari segi 

bentuknya? Bukan kah bentuk (struktur) adalah lawan dari isi atau substansi 

(materi)? Bentuk suatu undang – undang, memang bukanlah menyangkut isinya, 

tetapi pengujian formil itu sendiri tidak identik dengan pengujian atas bentuk 

undang – undang, meskipun pengujian atas bentuk dapat saja disebut sebagai saah 

satu pengujian formil.  

 Apakah pengujian materiil itu dapat disebut sebagai pengujian undang – 

undang sebagai produk (by product), sedangkan pengujian formil adalah pengujian 

atas proses pembentukan suatu peraturan perundang – undangan (by Process). 

Pernyataan ini juga dapat dibenarkan, tetapi tidak mencukupi untuk mencakup 

keseluruhan  pengertian mengenai pengujian formiil itu. Pengujian atas proses 

pembentukan peraturan perundang – undangan memang digolongkan sebagai 

pengujian formiil, karena bukan menyangkut isi perundangan. Akan tetapi pengujian 

formiil tersebut bukan hanya menyangkut proses pembentukannya dalam arti sempit, 

melainkan mencakup pengertian yang lebih luas. Pengujian formil itu juga mencakup 

juga pengujian mengenai aspek bentuk peraturan perundang – undangan itu, dan 

bahkan mengenai pemberlakuan peraturan perundang – undangan yang tidak lagi 

tergolong sebagai bagian dari proses pembentukan undang – undang.  

 Sebagai contoh, undang – undang No. 45 Tahun 1999 tentang pemekaran 

Provinsi Irian jaya, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 bukan karena 

materinya, dan bukan pula karena proses pembentukannya, melainkan karena 

pemberlakuannya setelah adanya Undang – undang No. 21 Tahun 2001 Tentang 

Otonomi Khusus Papua.
14

 Proses Pengundangan undang – undang itu pada tahun 

                                                           
14

Undang – undang Tentang Otonomi Khusus Papua, UU noor 21 Tahun 2001, LN No. 135 

Tahun 2001, TLN No. 4151 
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1999. Akan tetapi undang – undang itu dinilai oleh MK seharusnya dicabut oleh 

UU yang baru. Namun, karena pencabutan itu tidak dilakukan, maka 

pemberlakuannya yang seterusnya setelah sudah ada undang – undang yang baru 

itulah yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945, dan sejak putusan 

MK, dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

Oleh karena itu, pengertian yang dapat dikembangkan dalam rangka 

pemahaman terhadap konsepsi pengujian formil itu bersifat kompleks, secara 

umum kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang – 

undang atau peraturan perundang – undangan dari segi formalnya adalah 

sejauhmana undang – undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat, oleh 

institusi yang tepat dan menurut prosedur yang tepat. Jika dijabarkan, dari ketiga 

kriteria ini, pengujian formil itu dapat mecakup : 

a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang –

undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan

atas rancangan suatu peraturan perundang – undangan;

b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur peraturan perundang –

undangan;

c. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengabil

keputusan dalam proses pembentukan perundang – undangan; dan

d. Pengujian atas hal – hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.
15

Mengenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu peraturan perundang

– undangan, pada pokoknya telah diatur dalam UUD 1945. Akan tetapi rincian

pengaturan mengenai hal itu, ditentukan lebih lanjut dalam Undang – undang 

Nomor 12 Tahun 2011 perubahan atas Undang – undang Nomo 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. Ukuran yang dipakai 

untuk menilai pelaksanaan prosedur pembentukan peraturan perundang – 

undangan tersebut adalah UUD atau peraturan yang lebih tinggi secara hierarkiah. 

15
OpCit, Jilmy Assiddiqie, Hukum acara Pengujian Undang – undang, Hal 43-44. 
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Akan tetapi, karena prosedur rinciannya terdapat dalam undang – undang, maka 

sepanjang menyangkut hal – hal yang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, 

materi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 perubahan 

atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan 

perundang – undangan maka itu juga harus dipandang sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari hukum konstitui ( Constitutional law).  

Mengenai format atau bentuk peraturan perundang – undangan, lembaga 

yang mengambil keputusan dalam proses pembentukannya, serta hal – hal lain, 

juga dinilai dengan menggunakan ukuran UUD beserta UU tentang pembentukan 

peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur diatas. Jika misalnya, suatu 

rancangan undag – undang yang ditetapkan bukan oleh DPR, melainkan oleh 

DPD, tentu tidak tidak boleh disahkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud oleh 

UUD 1945. Karena DPD bukanlah lembaga yang berwenang untuk menentukan 

telah dicapainya persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah atas sesuatu 

Rancangan Undang – undang.  

Atau, jika suatu rancangan peraturan perundang – undangan inisiatif DPD 

telah mendapat persetujuan DPR sebagaimana mestinya, jika pembahasannya 

tidak melibatkan pemerintah sama sekali, maka tentunya rancangan undang – 

undang tersebut tidak dapat disahkan oleh presiden sebagaimana diamanatkan 

oleh UUD 1945. Semua ini berkenaan dengan soal – soal yang apabila suatu 

undang – undang diuji, maka pengujiannya itu disebut sebagai pengujian formil 

(formeele Toetsing).  

Keempat kategori pengujian formil diatas, dapat disederhanakan menjadi 

dua kelompok, yaitu pengujian atas proses pembentukan peraturan perundang – 
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undangan dan pengujian atas hal – hal lain yang tidak termasuk pengujian 

materiil. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06 /PMK/2005, pengertian 

demikian diwadahi dalam pasal 4 ayat (3) 57 dengan menyatakan : “ Pengujian 

formil adalah pengujian undang – undang yang berkenaan dengan proses 

pembentukan undang – undang dan hal – hal yang tidak termasuk pengujian 

materiil”. Dengan demikian, hal – hal yang berkaitan dengan bentuk yang tepat, 

institusi yang tepat, institusi yang tepat, atau prosedur yang tepat seperti yang 

dimaksud diatas atau yang berkaitan dengan keempat kemungkinan diatas, dapat 

disebut sebagai pengujian formil atas suatu peraturan perundang – undangan.  

2.  Pengujian Materiil 

 Dalam teori tentang pengujian (toetsing)dibedakan antara materiile 

Toetsing dan Formeele Toetsing. Pembedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan 

perbedaan antara wet in materiile Zin (Undang – undang dalam arti materiil) dan 

Wet in Formeele Zin (Undang – undang dalam arti formal). Pengujian atas materi 

muatan peraturan perundang – undangan adalah pengujian materril dan pengujian 

atas pembentukannya adalah pengujian formiil.  

Dalam pasal 51 ayat (3) UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 

ditentukan bahwa dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas 

bahwa (a) pembentukan undang – undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan 

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau (b) materi 

muatan dalam ayat, pasal dan/ataubagian undang – undang dianggap bertentangan 

dengan UUD NRI Tahun 1945. Artinya objek pengujian atas Undang – undang sebagai 

produk hukum tidak selalu terkait dengan materi undang – undang, melainkan dapat 

pula terkait dengan proses pembentukan undang – undang itu.  
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Jika pengujian undang – undang tersebut dilakukan atas materinya, maka 

pengujian demikian disebut pengujian materiil yang dapat berakibat dibatalkannya 

sebagian materi undang – undang atau peraturan yang bersangkutan. Dalam 

praktik, dalam kasus pengujian materii atas Undang – Undang Nomor 20 Tahun 

2002 tentang Ketenegalistrikan, karena tiga pasal yang dinilai bertentangan 

dengan UUD 1945 merupakan pasal – pasal jantung, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan keseluruhan isi Undang – Undang itu tidak mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat.  

Alasan yang dipakai adalah bahwa norma – norma hukum yang 

terkandung dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Undang – undang 

Tentang Perlindungan Anak pun bisa menjadi alasan normatif. Secara substansi 

misalnya yang tidak mampu menjawab persoalan persoalan kegentingan memaksa 

menurut Presiden hingga penilaian bahwa peraturan sebelumnya tidak lagi 

mampu secara efektif untuk mencegah terjadinya perbuatan deskriminasi dan 

kekerasan terhadap Anak. 

Hal lain yang juga penting adalah soal isi Konsideran menimbang ataupun 

mengingat dalam suatu undang – undang atau peraturan perundang – undangan 

lain. Jika terdapat kesalahan, kekurangan, atau kelebihan dalam rumusan 

konsideran apakah hal itu dapat dinilai oleh MK dan penilaian semacam itu dapat 

disebut sebagai pengujian materiil juga? Lazim dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan isi atau materi peraturan adalah pasal – pasal dan termasuk penjelasan 

undang – undang atau peraturan perundang – undangan itu sendiri sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari pasal – pasal undang – undang tersebut dan karenanya 

bersifat mengikat pula secara hukum. Akan tetapi jika yang diuji adalah rumusan 
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konsideran yang dianggap bertentangan dengan UUD, apakah dapat dinyatakan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Bukan kah hal itu dapat 

mengakibatkan keseluruhan Undang – undang atau peraturan tersebut menjadi 

tidak mengikat juga, karena dibatalkannya isi konsideran itu.  

Tentu saja berkenaan dengan hal ini, tergantung kepada penilaian hakim 

konstitusi sendiri untuk memutuskannya. Sebagian orang dapat mengkategorikan 

kasus ini dalam kelompok pengertian pengujian materiil, karena yang 

dipersoalkan mengenai isi rumusan bagian konsideran dari undang – undang. 

Akan tetapi sebagian orang dapat pula melihatnya dari segi formil, yaitu berkenan 

dengan bentuk dan aspek formil yang seharusnya diperhatikan dalam proses 

pembentukan suatu peraturan. Jika dilihat dari segi materiil, berarti hal – hal yang 

dipersoalkan itu dilihat sebagai materi muatan peraturan yang seharusnya tidak 

boleh bertentangan dengan UUD 1945.  

Sebaliknya, jika dilihat sebagai pengujian formiil, berarti yang 

dipersoalkan adalah segi – segi Form, format, dan Formulasi serta proses 

pembentukannya peraturan itu yang tidak mengikat prosedur prosedur 

konstitusional yang seharusnya. Bagaimanapun terlepas dari kedua kemungkinan 

pilihan tersebut, yang jelas dikabulkannya permohonan mengenai hal – hal seperti 

ini dapat mengakibatkan bahwa keseluruhan peraturan perundang – undangan itu 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana dalam 

pengujian formiil. Oleh karena itu, meskipun dikelompokkan sebagai pengujian 

materiil sekalipun, akibat hukumnya sama saja dengan pengujian formiil, yaitu 

keseluruhan peraturan perundang – undangan itu dapat dinyatakan tetap berlaku 

mengikat atau dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
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C. Tinjauan umum tentang Anak, Hak-hak Anak dan Perlindungan Hukum 

Terhadap AnakMenurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak. 

1. Pengertian Anak 

Secara umum yang dimaksud dengan anak merupakan suatu keturunan atau 

generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang 

laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan.Menurut undang-undang 

perlindungan anak yang sudah dan belum dirubah juga disebutkan pengertian anak. 

Menurut Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia 

dinyatakan bahwa anak adalah setiah manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan 

belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

adalah demi kepentingannya, serta yang terbaru dalam undang-undang perlindungan 

anak nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 

terdapat pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang 

belum genap berusia 18 tahun dan juga termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun). 

2. Hak-Hak Anak 

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut undang-undang nomor 35 

tahun 2014 pada pasal 1 angka 12 yang berbunyi hak anak adalah hak asasi 

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan negara, dan dijelaskan dalam 

pasal 6,9,12,14,15.
16

 

                                                           
16

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anakpasal 6 : setiap anak berhak 

beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya dalam dalam bimbingan orang tua atau wali. 

pasal 9:  
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3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

a. Perlindungan hukum 

Pelindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap 

hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicederai oleh aparat penegak 

hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap 

sesuatu. Hukum sejatinya  harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak 

sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang 

sama didepan hukum. Setiap aparat hukum jelas wajib menegakkan hukum dan 

dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan 

memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek 

dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri. 

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum  

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

                                                                                                                                                               
a. setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. 

b. setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan 

seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan sesame peserta didik 

dan atau pihak lain. 

c. selain mendapatkan hak anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 bahwa anak 

penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki 

keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. 

pasal 12: setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social 

dan pemeliharaan tarif kesejahteraan social. 

pasal 14: 1. setiap anak berhak untuk diasuh orangtuanya sendiri kecuali, jika ada alasan dan 

atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik 

bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana 

yang dimaksud ayat (1) anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara 

tetap dengan kedua orang tuanya.b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan pendidikan dan 

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan 

bakat dan minatnya. c. memperoleh biaya hidup dari kedua orang tuanya. d. memperoleh hak anak 

lainnya. 

pasal 15: setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam 

kegiatan politik, b. pelibatan dalam sengketa bersenjata, c. pelibatan dalam kerusuhan social, d. 

pelibatan dalam unsure peristiwa yang mengandung kekerasan, e.pelibatan dalam peperangan, f. 

kejahatan seksual. 
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masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai 

kepentingan di lain pihak.
17

Kepentingan hukum merupakan mengurusi hak dan 

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk 

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.Perlindungan 

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu 

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat 

yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur 

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan 

dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum.Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif 

maupun dalam bentuk represif baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis 

dalam rangka menegakkan hukum. 

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkaitan denga hukum dalam 

garis besar hukum kebiri tersebut anak harus dilindungi dan dicukupi hak-hanya 

yang sudah ditulis dalam perundang-undangan yang dalam pasal 64 undang-

undang nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi :  

1. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 

sesuai dengan umurnya. 

2. pemisahan dari orang dewasa. 

3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. 

4. pemberlakuan kegiatan rekreasional. 

                                                           
17

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2000), Hal 53. 
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5. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain 

yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan 

derajatnya. 

6. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan atau pidana seumur 

hidup. 

7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara kecuali 

sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat. 

8. pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak 

memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. 

9. penghindaran dari publikasi identitasnya. 

10. pemberian pendampingan orang tua atau wali dan orang yang 

dipercaya oleh anak. 

11. pemberian advokasi social. 

12. pemberian kehidupan pribadi. 

13. pemberian aksebilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas. 

14. pemberian pendidikan. 

15. pemberian pelayanan kesehatan, 

16. pemberian hak lain sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
18

 

 

b. Tinjauan umum tentang PERPU Nomor 1 tahun 2016 

Sesuai ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik 

maka dalam konsiderans Perppu No. 1 Tahun 2016 didapati pertimbangan 

penerbitan Perppu yang terdiri dari tiga landsan utama, yaitu landasan yuridis, 

sosiologis dan filosofis yang dikemas kedalam empat dasar pertimbangan 

subyektif dalam merumuskan hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang 

merupakan pengejewantahan amanat Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945, yakni 

diantaranya: Perpu No. 1 Tahun 2016 mempunyai landasan filosofis yang jelas 

(filisofische grondslag) karena rumusannya atau normanya mendapatkan 

pembenaran melalui kajian secara filosofis. Dalam Perpu ini terdapat cita-cita dan 

pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai 

dengan kebenaran, keadilan, jalan kehidupan (way of life), filsafat hidup bangsa, 

serta kesusilaan maka lahirnya Perppu ini dibenarkan secara filosofis, serta Perpu 

                                                           
18

pasal 64 undang-undang nomor 35 tahun 2014 



32 
 

No 1 Tahun 2016 merupakan langkah konkret dalam menjaga keluruhan hidup 

bangsa dalam rangka menjaga nilai-nilai kesusilaan. 

Kemudian, Perpu ini mempunyai kandungan landasan sosiologis 

(sociologische groundslag) oleh karena ketentuannya sesuai dengan keyakinan 

umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup di 

masyarakat agar peran Perppu yang dibuat dapat dijalankan. Perpu ini telah 

memiliki kandungan tata nilai yang hidup dalam masyarakat untuk terwujudnya 

keadilan, kepastian dan kebenaran yang dicita-citakan.Esensi landasan yuridis 

(rechtsground) Perpu No. 1 Tahun 2016 memiliki konsep legalitas yang terdapat 

dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Disamping itu landasan 

yuridis yang terdapat dalam Perppu menyatakan bahwa Perppu yang dibuat 

dilakukan atas dasar kewengan Presiden dalam menyikapi hal ihwal kegentingan 

yang memaksa. Ketiga landasan ini dapat dijumpai dalam Konsiderans Perppu 

No. 1 Tahun 2016. Berikut pemaparan substansi konsiderans Perppu No. 1 Tahun 

2016:Pertama, Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin hak anak 

yang merupakan bagian dari warga negara atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang, serta tiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Konstitusi.Kedua, kekerasan seksual 

terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan 

membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang 

anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban 

masyarakat.Ketiga, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah 

secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu 
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segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam tiga elemen tersebut, maka Presiden Joko Widodo perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak.Landasan pertimbangan yang dibuat merupakan tindakan konstitusional dari 

seorang Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan mengingat pada substansi 

materi muatan Perppu telah memuat rumusan yang jelas bahwa kewajiban Negara 

untuk melindungi seluruh tumpah darah yang secara spesifik dalam Perppu di-

adressat-kan pada perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. 

 

D. Teori Tujuan Hukum  

Sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat pada pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:  

Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. 

Tujuan hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan 

hukum. Hukum merupakan suatu sarana dimana semua orang harus tunduk dengan 

adanya hukum, karena hukum bersifat memaksa dan harus ditaati karena apabila 

melanggar akan mendapat sanksi dari negara. Hukum dicipatakan untuk ditaati.  
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Menurut teori hukum modern hukum barat bertujuan untuk mewujudkan 

keadilan, kemanfaatan dan keapstian hukum. Yang dilaksanakan menurut prinsip 

prioritas baku, artinya jika tujuan hukum tidak dapat diwujudkan secara keseluruhan 

maka keadilan sebagai tujuan hukum lebih prioritas dari kemanfaatan sebagai tujuan 

hukum, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum lebih prioritas dari kepastian hukum. 

Disamping itu menurut teori modern hukum barat diwujudkan berdasarkan teori 

kasuistik artinya dalam menghadapi kasus, penyelesaian yang baik terhadap kasus 

tersebut adalah dengan memilih diantara tiga tujuan hukum secara proporsional dan 

prioritas artinya bagi kasus tertentu, walau dapat diwujudkan secara keseluruhan, 

namun tujuan hukum berupa kemanfaatan dan kepastian jauh lebih baik daripada 

keadilan, sehingga secara proporsional dan prioritas perlu dipertimbangkan.
19

 

 

E. Teori Keadilan 

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam yaitu : keadilan dalam arti 

umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan 

antara orang yang satu dengan yang lainnya, sedangkan dalam arti khusus adalah 

keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus), selain itu 

keadilan dibagi dua macam yaitu keadilan distributif dijalankan dalam distribusi 

kehormatan, kemakmuran dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang 

bisa dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh 

legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang seimbang.Kedua keadilan 

korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dalam memberikan 

hukuman terhadap para pelaku kejahatan.
20
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Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta:Kencana 

Penada Media Group,2013),  hlm. 213. 
20

Salim HS,Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, [Depok: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013].Hal 27 



35 
 

Teori keadilan dikembangkan oleh Plato yang mengemukakan tentang esensi 

keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan, dia mengemukakan bahwa “Keadilan 

mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang 

belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya 

dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-

satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan.
21

Konsep keadilan yang dikemukakan 

oleh Plato sangat erat dengan kemanfaatan, karena termasuk dari tujuan hukum yaitu 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian saling berkaitan.Keadilan merupakan salah satu 

tujuan atau cita hukum, untuk mewujudkan negara hukum harus dimulai dari 

manusianya karena merupakan subyek utama, untuk mengawali agar terciptanya rasa 

damai dan tentram dalam masyarakat. 

Esensi keadilan lebih lanjut menurut John Rawls menegaskan bahwa 

penegakan keadilan  haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu : 

Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang 

paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu 

mengatur kembali kesenjangan social ekonomi yang terjadi sehingga dapat 

memberi keuntungan yang bersifat timbale balik bagi setiap orang, baik mereka 

yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.
22

 

Pada dasarnya menurut para pendapat diatas melihat keadilan dari sisi 

yang berbeda Aristoteles memangang keadilan dari hukum dan kesetaraan, Plato 

memandang keadilan sebagai kemanfaatan, sedangkan John Rawls memandang 

keadilan dari keadilan sosial, pada intinya untuk mewujudkan tujuan dengan salah 

satunya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. 
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 Hans Kelsen, Dasar-dasar Hukum Normatif, [Bandung: Nusa Media, 2008],Hal 117 
22

Op Cit, Salim HS, Hal 31 
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 Teori keadilan jika dikaitkan dengan penulisan ini ini terkait dengan 

bagaimana hadirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang – 

undang Nomor 23 Tahun 2002 mampu menjamin Rasa keadilan dimasyarakat, 

kehadiran perpu sebagai Solusi baik bagi penerapan hokum dan jaminan atas rasa 

aman dan terlindunginya Anak dari perlakuan deskriminatif dan kekerasan baik 

fisik, mental dan seksual. 

 

 


