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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian optimalisasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar 

optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, 

menjadikan paling  tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan  mengoptimalkan 

(menjadikan  paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu 

tindakan, proses, atau  metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, 

atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.1  

Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan 

atau target.2 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu 

proses, melaksanakan program yang telah  direncanakan dengan terencana guna mencapai 

tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. 

B. Pengertian Demokrasi, Lembaga Negara dan Perwakilan 

B.1 Demokrasi 

Menurut Jimly Asshiddiqie Demokrasi adalah kekuasaan yang harus disadari 

berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk ratyat. Bahkan kekuasaan hendaklah 

diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.3  

Menurut Abraham Linclon Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan 

dimana kekuasaan politik tertinggi dan kedaulatan ada ditangan rakyat. Rakyat yang 

memiliki berhak untuk memerintah.4 

                                                             
1  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka), 1994, hlm. 800 
2  Winardi. 1999. Pengantar Manajemen Penjualan. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.  
3  Jimly Asshiddiqie. 2010 (I). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Kedua dan cetakan Pertama. 

Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal 58.  
4  Dalam Gregorius Sahdan. 2004. Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto. Bantul. Penerbit Pondok Edukasi. 

Hal 32. 
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Menurut kuypers demokrasi sebagai bentuk organisasi politik. Yaitu bentuk 

dimana hak penentuan akhir tentang “polis” (Negara Kota) berada ditangan mayoritas 

anggota setingkat dari rapat rakyat.5  

Menurut Aristoteles umpamanya mengambil kesimpulan bahwa demokrasi 

memang didasarkan atas persamaan, akan tetapi bahwa baru dapat dikatakan 

demokrasi apabila rakyat menguasai mayoritas dan keputusan rakyat menjadi undang-

undang.6 

B.2 Lembaga Negara 

Menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan Lembaga Negara tidak hanya terkait 

dengan fungsi-fungsi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif seperti yang pada umumnya 

dipahami selama ini. Institusi apa saja yang dibentuk oleh Negara, dibiayai oleh 

Negara, dikelola oleh Negara, atau dibentuk karna kebutuhan Negara sebagai 

pemegang otoritas publik dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga Negara.7 

Menurut Refly Harun, dkk lembaga Negara adalah institusi-institusi yang 

dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi Negara.8 

B.3 Perwakilan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perwakilan dapat diartikan segala 

sesuatu tentang wakil, kmpulan atau tempat wakil-wakil, wakil suatu Negara sebelum 

ada duta, wakil usaha, seseoang atau kelompok yang mempnyai kemampuan atau 

kewajiban bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar.9 

Menurut Pito, dkk. Perwakilan dapat diartikan sebagai proses hubungan 

diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil memegang 

                                                                                                                                                                                              
 
5  Dalam J. Van den doel. 1988.Demokrasi dan Teori Kemakmuran. Jakarta. Penerbit Erlangga. Hal 11 
6  Ibid.  
7  Jimly Asshiddiqie. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. cetakan kelima. Jakarta. Penerbit Rajawali     

Pers. Hal 271. 
8  Refly Harun, dkk. 1989. Menjaga Denyut Konstitusi. Jakarta. Penerbit Konstitusi Pers. Hal 30 
9  KBBI Online dalam http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php diakses pada 19 Januari 2017. 

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
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kewenangan untuk bertindak sesuaia dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan 

terwakili, selain itu wakil harus mampu membuat kebijakan yang menyangkut 

kepentingan umum sesuai dengan kepentingan pihak terwakil.10 

Menurut Pitkin, Perwakilan dapat diartikan sebagai hubungan diantara dua 

pihak, yaitu yang mewakili dan yang diwakili, dimana yang mewakili memegang 

kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan 

yang dibuat dengan yang diwakili.11 

Menurut pandangan Belifante yang melihat bahwa perwakilan itu sebagai 

suatu kompromi antara prinsip demokrasi yang menuntut persamaan hak bagi setiap 

warga Negara dan prinsip kegunaan yang praktis untuk menyelenggarakan persamaan 

yang dimaksud. Dalam hal ini Rakyat sama-sama diposisikan sebagai pihak yang 

tidak mampu melakukan sendiri tugasnya untuk mengambil suatu keputusan, karena 

itu perlu dibentuk suatu institusi yang dapat mewakili mereka untuk bertindak dalam 

rangka keperluan tersebut.12 

C. Fungsi Legislasi 

Menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan Fungsi Legislasi menyangkut empat kegiatan 

yaitu:  

1. Prakarsa pembuatan undang- undang  

2. Pembahasan rancangan undang- undang 

3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang- undang 

                                                             
10  Pito andrianus, dkk. 2006. Mengenal teori-teori politik dari system politik sampai korupsi. Bandung. Penerbit    

nuansa  
11 Arbi Sanit. 1985. Perwakilan Politik di Indonesia. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. Hal 23 
12 Dalam Eddy Purnama. 2008. Lembaga Perwakilan Rakyat. Banda Aceh. Penerbit Syiah Kuala University 

Press. Hal 17. 
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4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian internasional dan 

dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya13 

D. Efektivitas Hukum 

Menurut Clerence J Dias terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem 

hukum meliputi: 

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.  

2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan- aturan yang 

bersangkutan.  

3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan 

aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang 

demikian, dan para warga masyrakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi 

dalam proses mobilisasi hukum.  

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi 

dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup effektif 

menyelesaikan sengketa.  

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat 

yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata hukum itu memang 

sesungguhnya berdaya mampu efektif.14 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau 

tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 

 

 

                                                             
13 Jimly Asshiddiqie. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada   

Hal 300. 
14 Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance  to the Design of Legal Service 

Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 
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1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum.  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.15 

E. Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD)  

E.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD)  

Menurut A. Zaini Tarmidji yang disebut DPRD sebagai atau merupakan 

organisasi administrasi Pemerintah Daerah disamping merupakan lembaga perwakilan 

rakyat Daerah yang merupakan perwujudan hak-hak rakyat dalam Negara 

Demokrasi.16 

Menurut Sadu Wasistiono dkk, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat  

Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD  adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.17 

Men urut Siswanto Sunarno menyatakan bahwa DPRD merupakan lembaga 

perwakilan rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah.18 

Menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD kabupaten/kota 

terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui 

pemilihan umum.19 DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat 

                                                             
15 Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta.  Penerbit PT. Raja 

Grafindo Persada.  Hal. 8 
16 A. Zaini Tarmidji. 1988. Fungsi Kontrol DPRD Dalam Pemerintahan Daerah. Hal 6. 
17 Sadu Wasistiono, dkk. 2009. Meningkatkan Kinerja DPRD. Bandung. Penerbit Fokusmedia. Hal 54-55 
18 Siswanto Sunarno. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal 67 
19 Dalam Pasal 147 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.20 

E.2 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) 

Menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa fungsi utama DPRD adalah 

untuk mengontrol jalanya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan 

fungsi Legislatif, posisi DPRD bukanlah actor yang dominan, pemegang kekuasaan 

yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota.21 

Menurut Siswanto Sunarno menyatakan bahwa fungsi DPRD sebagai 

penyerap anspirasi rakyat, pembuatan peraturan Daerah, dan mengontrol terhadap 

tindakan eksekutif, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.22 

Sedangkan menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah bahwa fungsi 

DPRD Ada tiga fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain sebagai 

berikut.23 pertama, sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam Pembentukan 

Peraturan Daerah yaitu memelihara dan menjaga serta memajukan kepentingan 

Rakyat, dalam menjalankan fungsi sebagai badan Pembentuk Peraturan Daerah 

dilakukan dengan cara membahas bersama Bupati/Walikota dan menyetujui atau tidak 

menyetujui Rancanagan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, mengajukan usulan 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan menyusun program pembentukan 

Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota, Program pembentukan Peraturan 

Derah Kabupaten/Kota memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda 

Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran, dalam menetapkan 

program pembentukan Perda Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota. 

                                                             
20 Dalam Pasal 148 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
21 Jimly Asshiddiqie, Op.cit. hal 242. (I) 
22 Siswanto Sunarno. Loc. Cit. 
23 Dalam Pasal 149  UU No. 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “ tiga fungsi dari 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai pembentuk Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. 
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Kedua, fungsi anggaran yang dimaksud dengan hal ini adalah menetapkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tiap tahun, fungsi tersebut diwujudkan 

dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh 

bupati/wali kota. Fungsi  anggaran  dilaksanakan dengan cara membahas KUA dan 

PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD, membahas rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota, membahas 

rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD 

kabupaten/kota dan membahas rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota. 

Ketiga, fungsi pengawasan dalam hal ini membantu dan mengawasi 

Pemerintah agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, fungsi tersebut 

diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kabupaten/kota dan  pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota berhak mendapatkan 

laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota melakukan 

pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota juga dapat meminta klarifikasi atas temuan 

laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 
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 Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah 

kabupaten/kota, dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat, yang menjadi sentral 

adalah memajukan kepentingan Rakyat adalah menjadi sasaran utama dari ketiga 

fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan 

kepentingan Rakyat.  

E.3 Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Menurut Siswanto Sunarno menyatakan bahwa berdasarkan fungsinya, DPRD 

memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut ; 

a Membentuk perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan 

persetujuan bersama. 

b Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama 

dengan Kepala Daerah. 

c Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, dan peraturan 

perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan progam pembangunan Daerah dan kerja 

sama internasional di Daerah. 

d Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala 

Daerah kepada presiden melalui Menteri dalam negeri bagi DPRD Provinsi, dan 

kepada Menteri dalam negeri, melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota. 

e Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjdi kekosongan jabatan Wakil Kepala 

Daerah. 

f Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

g Memberikan pendapat pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana 

perjanjian internasional di Daerah. 

h Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

i Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah. 

j Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan 

pemilihan Kepala Daerah. 

k Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar Daerah.24 

Ada sejumlah  instrumen yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan 

wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu pertama, kewenangan dalam 

pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan 

                                                             
24 Siswanto Sunarno. Op.cit. Hal 67-68 
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tugas Pemerintah Daerah/Bupati dalam menjalankan pemerintahan. Kedua, Fungsi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  berpengaruh dalam pengesahan sebuah 

Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah. Ketiga, melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD Kabupaten/Kota. 

Keempat, memilih Bupati/Walikota. Kelima, mengusulkan pengangkatan dan 

pemberhentian Bupati atau Wali/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai 

wakil Pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan 

pemberhentian, keenam, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah. Ketuju, 

memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Kedelapan, meminta laporan keterangan 

pertanggung jawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggara Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. Kesembilan, memberikan persetujuan terhadap kerjasama dengan 

daerah lain. Kesepuluh, melaksankan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 

Peraturan Perudang-undangan.25 

E.4 Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Menurut Ateng Syafrudin menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak yaitu hak anggaran, mengajukan 

pertanyaan kepada masing-masing anggota, meminta keterangan, mengadakan 

perubahan, mengajukan pertanyaan pendapat, prakarsa, penyelidikan.26 

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota mempunyai hak dalam 

artian hak merupakan tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, 

kekuasaan untuk berbuat sesuatu kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk 

                                                             
25 Dalam Pasal 154 Ayat 1  UU No. 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa“mengenai    

Tugas dan Wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
26 Ateng Syafrudin. 1991. DPRD Sebagai Badan Legistatif Daerah dari masa ke masa. Bandung. Penerbit 

Mandar Maju. Hal 38. 
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menuntut sesuatu, derajat atau martabat.  Dan hak dari Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah tersebut adalah sebagai berikut:27 

a. Hak interpelasi hak tersebut merupakan  hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Wali Kota mengenai 

kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta 

berdampak luas pada kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara. Hak interpelasi 

diusulkan paling sedikit 5 (lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 

(tiga puluh lima), paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga 

puluh lima) orang. Usulan tersebut diajukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah kabupaten/kota dan usulan tersebut menjadi hak interpelasi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari 

rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dihadiri 

lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 

(satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota yang hadir. 

b. Hak Angket merupakan hak Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 

                                                             
27  Huda Ni’matul, 2013. Otonomi Daerah Filosofi perkembangannya dan problematikanya, Yogyakarta. 

Penerbit Pustaka Pelajar. Hal.48-50 
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masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan.28 Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 5 

(lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota dan lebih 

dari 1 (satu) fraksi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang 

beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang atau     

paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah  kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang. 

Usulan tersebut diajukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

kabupaten/kota dan usulan tersebut menjadi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah  kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga 

per empat) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua 

per tiga) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota 

yang hadir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota memutuskan 

menerima atau menolak usul hak angket tersebut, dalam hal Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah  kabupaten/kota menerima usul hak angket, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah  kabupaten/kota membentuk panitia angket yang terdiri atas semua 

unsur fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota dengan keputusan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota29 dan dalam hal Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota menolak usul hak angket, usul 

tersebut tidak dapat diajukan kembali. Panitia angket dalam melakukan 

penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan 

                                                             
28  Dalam pasal 159 Ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah. 
29  Dalam pasal 170 Ayat 2  UU No. 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah. 
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hukum, atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota yang dianggap 

mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan 

keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan 

dengan hal yang sedang diselidiki. Pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, 

badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota yang dipanggil 

wajib memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota, 

kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga 

masyarakat di Daerah kabupaten/kota telah dipanggil dengan patut secara 

berturut-turut tidak memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

kabupaten/kota dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota paling lama 60 (enam puluh) Hari 

sejak dibentuknya panitia angket.30 

c. Hak Menyatakan Pendapat, dalam Hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan pendapatnya terhadap kebijakan 

Bupati/Wali Kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah 

Kabupaten/Kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak 

lanjut pelaksanaan Hak interpelasi dan Hak angket. Hak menyatakan pendapat 

diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah  kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) 

sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang atau paling sedikit 10 (sepuluh) orang 

                                                             
30  Dalam pasal 172 UU No. 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah. 
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anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) 

fraksi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang 

beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang. Usulan tersebut diajukan kepada 

pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota. Dan usulan tersebut 

menjadi hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga 

per empat) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota 

dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari 

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota yang hadir.31  

Adapun hak-hak lain bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

Kabupaten/Kota, antara lain hak tersebut adalah, pertama, hak mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, hal tersebut merupakan hak yang harus 

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengingat fungsinya sebagai 

Pembentuk Peraturan Daerah. Kedua, hak mengajukan pertanyaan, ketiga, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah berhak  menyampaikan usul dan pendapat, keempat, hak 

memilih dan dipilih, kelima, hak membela diri, keenam hak imunitas merupakan hak 

dimana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota mempunyai hak 

tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, dan/atau pendapat yang 

dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah kabupaten/kota ataupun di luar rapat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota. Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah kabupaten/kota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, 

                                                             
31  Dalam pasal 174 Ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah. 
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dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah kabupaten/kota maupun di luar rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota. Dan ketentuan lain tidak berlaku dalam 

hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam 

rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan 

mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ketujuh, hak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, kedelapan, hak protokoler 

merupakan hak Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan pemerintah, hak tersebut adalah 

kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, 

perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi Dan   Kesembilan, 

hak keuangan dan Administratif, Hak keuangan dan administratif yang dimaksud 

adalah hak dimana Dewan Perwakilan Raklyat Daerah memperoleh pendapatan, 

perumahan, kendaraan, dan fasilitas lain yang mendukung pekerjaan selaku wakil 

rakyat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah  kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan yang 

besarannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah. Pengelolaan hak keuangan dan 

administratif dan tunjangan  dilaksanakan oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah  kabupaten/kota sesuai dengan peraturan pemerintah.32  

E.5 Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Menurut Siswanto Sunarno Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

adalah sebagai berikut ; 

a Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara RI tahun 1945 dan menaati 

segala peraturan perundang-undangan  

                                                             
 32  Dalam pasal 178 Ayat 4 UU No. 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah.  
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b Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daera. 

c Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. 

d Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah. 

e Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. 

f Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi. 

g Memberikan pertanggung jawaban atas tugas dan kinerjanya selaku aggota DPRD, 

sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap Daerah pemilihannya. 

h Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah janji anggota DPRD. 

i Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.33 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selain mempunyai 

hak juga mempunyai kewajiban yang wajib dilaksanakan, karena kewajiban itu sendiri 

mempunyai pengertian segala sesuatu yang harus dilakukan/dilaksanakan oleh masing-

masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Suatu kewajiban 

dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus 

seseorang miliki. wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya 

dibiarkan atau diberikan semata-mata oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain 

manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepntingan. 

Dan kewajiban Dewan perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri sebagai berikut :34  

a. Berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,  

b. Berkewajiban melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

c. Berkewajiban mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

d. Berkewajiban mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, 

kelompok, atau golongan,  

e. Berkewajiban memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Rakyat, 

                                                             
33 Siswanto Sunarno. Op.cit. Hal 68-69 
34 Sadu Wasistiono,dkk,2009.Meningkatkan Kinerja DPRD. Fokusmedia. Bandung. Hal. 110-115 
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f. Berkewajiban menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota,  

g. Berkewajiban menaati tata tertib dan kode etik,  

h. Berkewajiban menjaga Etika dan Norma dalam hubungan kerja dengan lembaga 

lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

i. Berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan 

kerja secara berkala,  

j. Berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat,  

k. Berkewajiban memberikan pertanggungjawaban secara Moral dan Politis kepada 

konstituen di Daerah pemilihannya. 

F. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Ilmu perundang-undangan adalah suatu ilmu yang berorientasi dalam hal melakukan 

perbuatan (dalam hal ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat 

normatif). Selanjutnya Burkhardt Krems dalam bukunya Maria Farida Indrati menjelaskan 

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gezetzgebungswissenschaft) merupakan ilmu 

yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis 

besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu :35 

a Teori Perundang-undangan (Gezetzgebungtheorie), yang berorientasi pada mencari 

kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif. 

b Ilmu Perundang-undangan (Gezetzgebungzlehre), yang berorientasi pada melakukan 

perbuatan dlam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. 

F.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan  harus berdasarkan pada 

asas  pembentukan  Peraturan Perundang-undangan yang baik. Pada pasal 5 

                                                             
 35 Maria Farida.I.S, 2007. Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta:      

Kansius. Hal. 114-115 
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut 

haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Kejelasan tujuan, setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, setiap jenis peraturan perundang-

undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-

undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau 

batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang. 

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dalam pembentukan peraturan 

perundangn-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tetap 

dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya. 

4. Dapat di laksanakan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk 

dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, setiap peraturan perundang-undangan dibuat 

karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

6. Kejelasan rumusan, setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi 

persyaratan teknis penyususnan peraturan perundang-undangan, sistematika dan 

pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, 

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaanya. 

7. Keterbukaan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan 

terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan 
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seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.36 

F.2 Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah berisikan dengan asas 

materi muatan yang baik. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan  tersebut  

tertera  dalam  Pasal  6  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  

pembentukan  peraturan perundang- undangan, asas materi muatan peraturan 

perundang-undangan tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Pengayoman, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus berfungsi 

memberikan perlindungan dalam kerangka menciptakan ketentraman masyarakat. 

2. Kemanusiaan, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan 

martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proposional. 

3. Kebangsaan, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebinekaan) 

dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

4. Kekeluargaan, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan 

keputusan.  

5. Kenusantaraan, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus 

senantiasa memperhatikan kepeningan seluruh wilayah Indonesia dan materi 

yangdibuat didaerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila. 

                                                             
36  Ibid. Hal. 226-238 
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6. Bhinneka Tunggal Ika, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus 

daerah dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

7. Keadilan, setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali. 

8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, setiap materi muatan 

peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat 

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama suku, ras, golongan, 

gender, atau status sosial. 

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum, setiap materi muatan peraturan Perundang-

undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 

adanya kepastian hukum. 

10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan, setiap materi muatan peraturan 

Perundang-undangan harus mencerminkan keserasian dan keselarasan, antara 

kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.37 

G. Peraturan Daerah 

G.1 Pengertian Peraturan Daerah 

Menurut Soehino Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk 

keputusan penguasa yang berwenang yang sifatnya tertulis yang berbentuk 

peraturan.38 

Menurut Maria Farida mengenai Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan 

yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun 

                                                             
37  Ibid. Hal.231-233 
38 Soehino. 1997. Hukum Tata Negara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah. Yogyakarta. Penerbit 

liberty. Hal 21 
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Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi Daerah yang 

menjadi legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah Daerah.39 

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Peraturan Daerah Provinsi atau 

nama lainnya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut perda 

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 

bersama kepala daerah.40 

G.2  Asas Pembentukan Peraturan Dearah 

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tidak semata-mata dibentuk begitu 

saja, Dalam membentuk Peraturan Daerah yang baik harus mencerminkan Asas 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Asas-Asas dalam pembentukan 

Peraturan Perundangan-Undangan tersebut meliputi sebagai berikut :  

a. Kejelasan tujuan,  

b. Kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat,  

c. Kesesuaian antara jenis, Hierarki, dan Materi muatan,  

d. Dapat dilaksanakan,  

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, 

f. Kejelasan rumusan,   

g. Keterbukaan.41 

 

G.3 Materi Muatan Pembentukan Peraturan Daerah 

Menurut Soehino menyatakan bahwa materi yang dapat di atur dengan 

Peraturan Daerah adalah ; 

a Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak 

dan retribusi Daerah. 

b Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, mengadakan 

larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai ancaman atau 

sanksi pidana. 

c Materi-materi atau hal-hal lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang derajat dan tingkatnya lebih tinggi harus diatur dengan Peraturan 

Daerah. 

d Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya mengenai 

penertiban garis sepadan.42 

                                                             
39  Farida, Maria Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan  Cet. Ke-7. Yokyakarta: Kanisius. Hal. 202 
40   Dalam pasal 1 Point 4  PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
41 Dalam Pasal 5  UU No. 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  
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G.4 Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah  

Perencanaan Rancangan Perda Provinsi meliputi kegiatan:   

a Penyusunan Propemperda 

b Perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka 

c Perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.43 

G.5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah  

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD 

Kabupaten/Kota.     Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh 

anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan 

Propemperda. Rancangan perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, 

gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan 

DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penjelasan 

tersebut memuat:  

a Pokok pikiran dan materi muatan yang diatur 

b Daftar nama 

c Tanda tangan pengusul 

d Naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan memuat:  

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan 

2. Sasaran yang ingin diwujudkan 

3. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur 

4. Jangkauan dan arah pengaturan.44 

G.6 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah 

                                                                                                                                                                                              
42 Soehino. Ibid. Hal 8 
43 Dalam pasal 17 PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
44 Dalam pasal 41 PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
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Kabupaten/Kota. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur. Sedangkan 

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati. Pembahasan bersama 

dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan 

dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang khusus 

menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, begitu juga dengan pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dan Gubernur, sedangkan untuk Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Bupati. Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Gubernur, begitu juga 

dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur 

dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.  45 

G.7 Penetapan Rancangan Peraturan Daerah  

Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku 

secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

                                                             
45 Dalam Pasal 77  UU No. 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
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Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi 

Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

dan Bupati disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan 

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 

bersama, begitu juga dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur untuk provinsi dan Bupati untuk 

Kabupaten/Kota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 

30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Gubernur, sedangkan untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disetujui 

bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Bupati. Dan 

dalam hal lain apabila Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten  tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati untuk 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dalam waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah 

tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan, begitu juga 

dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Mengenai hal sahnya dalam 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, kalimat pengesahannya berbunyi “Peraturan 



38 

Daerah ini dinyatakan sah”, hal tersebut juga berlaku sama pada Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota. Kalimat pengesahan yang berbunyi harus dibubuhkan pada 

halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan 

Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah, hal tersebut juga berlaku sama pada 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 46 

46 Dalam Pasal 80  UU No. 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 




