
12 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan,  memperhatikan 

asas hukum sangatlah penting. Sebab asas hukum adalah aturan dasar dan 

prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi 

peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Beberapa sarjana memberikan 

definisi atau pengertian dari asas hukum sebagai berikut: 

a. Van Der Velden. Asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan

sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman

berperilaku. Asas hukum didasarkan atas nilai atau lebih yang menentukan

situasi yang bernilai yang harus direalisasi

b. Bellefroid, menyatakan asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan

dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari

aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan

pengendapan dari hukum positif.

c. P. Sholten. Asas hukum adalah kecendrungan-kecendrungan yang

disaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan

sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum

itu, tetapi harus ada.10

d. Eikema Hommes. Asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret,

tetapi ia adalalah landasan yang kuat dan paling luas bagi lahirnya

10 Ishak, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 75. 
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e. peraturan hukum yang berlaku. Asas hukum adalah dasar-dasar atau 

petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. 

f. Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa asas hukum adalah unsur yang 

penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya 

peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi 

lahirnya peraturan hukum.11 

Dari beberapa rumusan pengertian asas hukum di atas, ternyata bahwa 

asas hukum adalah dasar-dasar yang terkandung dalam peraturan hukum. 

Berikut akan dikemukakan beberapa asas hukum khusus dalam bidang 

perundang-undangan dikutip dari Boma, Irwan & rekan: 

a. Asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah 

diundangkan dalam lembaran Negara. 

b. Asas Non Retro aktif. Suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. 

c. Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus 

mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. 

d. Lex posteriori derogate legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan 

tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal 

yang sama. 

e. Lex Superior derogate legi inforiori. Hukum yang lebih tinggi derajatnya 

mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya dibawahnya. 

                                                           
11 H. Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, Hal 135-136. 
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f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya siapapun tidak boleh 

melakukan uji materiil atas isi undang-undang, kecuali oleh mahkamah 

konstitusi.12 

Namun Yang penulis soroti secara khusus disini adalah asas Lex 

Superior derogate legi inforiori, dikarenakan asas ini yang sangat diperlukan 

untuk kajian yang dilakukan oleh penulius. Asas Lex Superior derogate legi 

inforiori jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 5 huruf c 

yang mengatakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan adalah “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”. 

Penjelasan dari Pasal 5 huruf c tersebut berbunyi: Yang dimaksud dengan 

“asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa 

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki 

Peraturan Perundang-undangan”. Adapun hierarki peraturan perundang-

undangan di Indonesia menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 

sebagai berikut: 

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  

                                                           
12 Ibid. 
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Jika ditelusuri sumber asas Lex Superior derogate legi inforiori, asas 

tersebut sangat identik dengan teori stufenbau yang dikemukakan oleh Hans 

Kelsen. Dalam teorinya Hans Kelsen Mengatakan norma yang lebih rendah 

ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan bahwa ini 

regresus diakhiri oleh suatu paling tinggi, norma dasar, menjadi 

pertimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum.  Teori stufenbau atau 

teori hierarki norma hukum dari Hans Kelsen diilhami oleh muridnya yang 

bernama Adolf Merkl yeng mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu 

selalu mempunyai dua wajah . Menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu 

ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya, tetapi kebawah 

ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya 

sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif oleh 

karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma 

hukum yang ada diatasnya sehingga apabila norma hukum yang berada 

diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada 

dibawahnya tercabut atau terhapus. 14 

Teori Hierarki dikembangkan oleh Hans Nawiasky murid Hans 

Kelsen, bahwa norma hukum dalam negara selalu berjenjang, yakni sebagai 

berikut: 

a. Norma fundamental Negara (staats fundamentalnorm); 

b. Aturan-aturan dasar Negara / aturan pokok Negara (staatsgrundgesetz); 

c. Undang-undang (formell gesetz); dan 
                                                                                                                                                               
13 Ibid. 
14 Ni’matul Huda, 2006, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-

Undangan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No 1 Vol 13 Januari, Issn: 2527-502, Hal 32. 
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d. Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (verordnung autonome- 

satzung).15 

B. Peraturan Daerah 

1. Tinjauan Umum Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah adalah salah satu produk hukum yang dibuat oleh 

daerah. Peraturan Daerah lahir sebagai wujud dari penerapan 

Desentralisasi di Indonesia yang sebelumnya bersifat Sentralistik. Adapun 

lingkup wewenang membentuk Peraturan Daerah ditentukan bahwa 

Peraturan Daerah mengatur urusan rumah tangga dibidang otonomi dan 

urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, 

Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas 

pembantuan, Peraturan Daerah tidak mengatur substansi urusan 

pemerintah atau kepentingan masyarakat. Peraturan Daerah di bidang 

tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi 

urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.16  

Selain dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan, 

Peraturan Daerah juga dibentuk dengan tujuan penjabaran lebih lanjut dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Arti dari penjabaran 

peraturan yang lebih tinggi ini adalah bahwa sebuah peraturan daerah bisa 

dikatakan mempunyai kekuatan hukum apabila mempunyai landasan 

                                                           
15 Rachmat Trijono, Op. Cit, Hal 49-50. 
16 Ni’matul Huda, 2010, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Fh Uii Press, Yogyakarta, 
Hal 88. 
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hukum yang jelas hirarkinya. Hal ini dipertegas dengan bunyi Pasal 237 

ayat (1) UU Pemda No.23 Tahun 2014: 

“Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 17 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011, terdapat dua jenis Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah 

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pertauran Daerah Provinsi 

adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur. 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota18.  

2. Tahap Penyusunan Peraturan Daerah 

Tata cara penyusunan Perda di daerah merupakan prosedur atau 

rangkaian kegiatan penyusunan Peraturan yang ada di daerah sejak dari 

perencanaan sampai dengan penetapannya. Secara umum tidak terdapat 

perbedaan mengenai tata cara menyusun Peraturan yang ada di daearah di 

seluruh Indonesia. Akan tetapi antara daerah yang lainnya, bisa saja terjadi 

perbedaan cara menyusun Peraturan di Daearah. Namun perbedaan ini 

bukan perbedaan yang prinsipil dan tidak mengurangi makna atau hakekat 

                                                           
17 Ibid. Hal 137 
18 Rachmat Trijono, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Papas Sinar 
Sinanti, Jakarta, Hal 71. 



18 
 

 
 

dari Peraturan di Daerah itu sendiri. Perbedaan ini bisa terjadi karena 

masing-masing daerah mempunyai Peraturan Tata Tertib DPRD sendiri-

sendiri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.19  

Pedoman mengenai tata cara penyusunan Peraturan di daerah telah 

diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah 

Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Prosedur Penyusunan Produk 

Hukum Daerah. Di samping itu  juga harus berpedoman pada Peraturan 

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing daerah yang 

yang bersangkutan. Pada dasarnya tata cara penyusunan Peraturan di 

daerah  terdiri 4 tahap, yakni: 

a. Tahap penyusunan di tingkat Pemerintah Daerah atau di tingkat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, tergantung dari siapa yang berinisiatif; 

b. Tahap persetujuan, yakni pembahasan antara Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. Tahap Pengundangan dalam Lembaran Daerah; 

d. Tahap penetapan Pemerintah;20 

Pemerintah telah berusaha untuk membuat mekanisme atau tata 

cara penyusunan peraturan di daerah yang seefisien dan seefektif mungkin. 

Hal ini terbukti dengan dikeluatrkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri 

dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001. Tata cara penyusunan 

peraturan yang ada di daerah dimulai dengan sebuah prakarsa . prakarsa 

rencana peraturan di daerah dapat diajukan  oleh Unit Kerja , Biro/Bagian 

                                                           
19 Ibid. hal 88. 
20 Ibid. 
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Hukum Sekretaris Daerah atau pendelegasian dari Unit Kerja kepada 

Biro/Bagian Hukum Sekretaris Daerah dan penyusunan peraturan di 

daerah dapat dibentuk Tim Antar Unit Kerja yang diketuai oleh Pimpinan 

Unit Kerja yang di tunjuk oleh Kepala Daerah serta Kepala Biro/Bagian 

Hukum Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Tim.21 

Berdasarkan keputusan tersebut, tata cara penyusunan peraturan di 

daerah yang berasal dari eksekutif adalah sebagai berikut: 

a. Pimpinan Unit Kerja dapat memprakarsai rencana penyusunan di 

daerah. Rencana peraturan tersebut diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja 

kepala Sekretaris Daerah untuk dilakukan harmonisasi materi dan 

sinkronisasi pengaturan, dilampiri dengan pokok-pokok ikiran yang 

terdiri dari: 

1) maksud dan tujuan pengaturan; 

2) dasar hukum; 

3) materi yang akan di atur, dan 

4) keterkaitan dengan peraturan perundangan-undangan lain 

b. Sekretaris Daerah menugaskan Biro/Bagian Hukum melakukan 

harmonisasi. 

c. Setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah, Pimpinan Unit Kerja 

menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan 

Biro/Bagian Hukum dan Unit Kerja terkait. 

                                                           
21Ibid. 
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d. Setelah selesai pembahasan, maka selanjutnya Pimpinan Unit Kerja 

menyampaikan draft tersebut kepada Sekretaris Daerah melalui 

Biro/Bagian Hukum. 

e. Rancangan Peraturan Daerah disampaikan Kepala Daerah 

disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah untuk dilakukan pembahasan. 

f. Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah baik usul 

inisiatif Pemerintah maupun inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah tersebut, dibentuk Tim Asistensi dan Biro/Bagian Hukum 

sebagai Sekretariatnya.22 

3. Naskah Akademik 

Dalam proses pembentukan semua jenis peraturan, tak terkecuali 

Peraturan Daerah keberadaan Naskah Akademik (NA) sangatlah penting. 

Sebab NA adalah sebuah substansi dari sebuah aturan. NA berisi tentang 

penelitian empiris dan penelitian pustaka yang terkait dengan peraturan 

yang akan dibentuk. Sebelumnya pembentukan NA bukanlah suatu 

keharusan. Namun setelah berlakunya UU No.12 Tahun 2011 NA adalah 

suatu keharusan jika ingin membentuk sebuah aturan atau Peraturan 

Daerah.23 

Agar dapat menghasilkan perda yang berkualitas maka NA sebagai 

landasan, pondasi dan kajian ilmiah terhadap materi Raperda harus baik 
                                                           
22 Op. Cit. 
23 Lihat Dilampiran I Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di Dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik 
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota 
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dan berkualitas pula. Dapat diperkirakan jika NA sebagai landasan, 

pondasi dan kajian ilmiah terhadap materi Raperda ternyata tidak baik dan 

berkualitas, tentunya NA yang demikian akan berpengaruh terhadap 

kualitas Raperda dan perda yang dihasilkan. Oleh karenanya penting untuk 

diketahui upaya-upaya atau kriteria NA yang baik dan berkualitas tersebut. 

Kriteria atau persyaratan penyusunan NA dapat digolongkan sebagai NA 

yang baik dan berkualitas. Penyusunan NA yang baik dan berkualitas 

adalah penyusunan NA yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dan teori pembentukan peraturan24 

4. Pembatalan Peraturan Daerah 

Dalam pembatalan Peraturan terdapat 2 cara atau proses. Pertama  

judicial review yang dilakukan di Mahkamah Agung dan yang kedua 

adalah eksekustif review pembatalan yang dilakukan oleh Menteri Dalam 

Negeri (Mendagri).25  

a. Judicial Review 

Dalam Perjalanannya, dasar hukum tentang judicial review di 

Indonesia adalah, pada 2004 Presiden menetapkan UU No. 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut, 

kewenangan MA untuk melakukan pengujian peraturan perundang-

undangan diatur Pasal 11 ayat (2) huruf b. Ketentuan mengenai 

                                                           
24 Meri Yarni, 2014, Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Ilmu Hukum, hal 163. 
25 Inna Junaenah, 2016, Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang, 

Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September, Hal 10 
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kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan 

perundang-undangan dalam Undang-Undang tersebut, sebagai berikut: 

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan 

a. ……….. 

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 

terhadap undang-undang; 

c. ……….26 

Selanjutnya, UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman juga memberikan penjelasan mengenai kewenangan 

pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung. 

Penjelasan dalam terhadap Pasal 11 ayat (2) huruf b, sebagai berikut: 

“Ketentuan ini mengatur tentang hak uji Mahkamah Agung 

terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-

undang. Hak uji tersebut dapat dilakukan baik terhadap materi muatan 

ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan 

tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang- 

undangan tersebut.”27 

UU No. 4 Tahun 2004 kemudian digantikan dengan UU No. 48  

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terkait dengan ketentuan 

mengenai pengujian peraturan perundang-undangan, UU No. 48 Tahun 

2009 tidak melakukan perubahan pengaturan kewenangan. Bahkan 

secara redaksional baik rumusan dalam batang tubuh maupun 

penjelasan sama dengan UU No. 4 Tahun 2004. Ketentuan mengenai 

                                                           
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah 

Agung diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009. 

Yang berbunyi: Mahkamah Agung berwenang 

a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan 

pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah  Agung,  kecuali 

undang-undang menentukan lain; 

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang; dan 

c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.28 

Selain diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, kewenangan 

pengujian peraturan perundang- undangan juga diatur dalam UU No. 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Patut untuk diketahui bahwa 

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah mengalami 

perubahan pada beberapa pasalnya  dengan dikeluarkannya UU No. 3 

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.14 Tahun 1985 

Tentang Mahkamah Agung. Namun mengenai kewenangan Mahkamah 

Agung dalam membatalkan Perda tidak dirubah dan tetap diatur dalam 

Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985  yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara 

materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah 

Undang-undang” 

                                                           
28 Ibid. 
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Selanjutnya Penjelasan Pasal 31 ayat (1) menjelaskan sebagai 

berikut : 

“Pasal ini mengatur hak menguji materiil Mahkamah Agung. 

Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah 

daripada undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan 

atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi.”29  

Uraian dalam penjelasan tersebut mempertegas kewenangan 

Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-

undangan baik secara materiil yaitu substansi pengaturan maupun 

secara formil yaitu terhadap proses pembentukan peraturan perundang-

undangan. Penjelasan ketentuan tersebut memperluas cakupan 

pengujian. Hal ini perlu karena terdapat beberapa bentuk peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang dan bisa jadi 

ketentuannya tidak selalu mengacu secara langsung pada Undang-

Undang atau pertentangannya tidak selalu dengan Undang-Undang. 

Selain ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur kekuasaaan 

kehakiman dan lembaga Mahkamah Agung, kewenangan pengujian 

peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung juga diatur 

dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur 

sebagai berikut: 

                                                           
29 Op. Cit. 
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“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah 

Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, 

pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.30 

Ketentuan ini mempertegas kedudukan kewenangan Mahkamah 

Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang dalam sistem perundang-undangan atau legislasi 

di Indonesia. Namun, ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tersebut 

hanya menyebutkan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan 

yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang. Penjelasan dalam 

Undang-Undang tersebut tidak menjabarkan lebih lanjut seperti yang 

terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2004. Penjelasan Pasal 9 UU No. 12 

Tahun 2011 hanya menyebutkan “cukup jelas”.31 

Rumusan ini sebenarnya berpotensi menimbulkan persoalan 

dalam praktek pengujiannya, apakah pemohon harus selalu 

membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan yang diajukan 

pengujiannnya bertentangan dengan Undang-Undang. Bagaimana 

apabila peraturan tersebut hanya bertentangan dengan peraturan di 

atasnya? Misal Peraturan Daerah bertentangan dengan Peraturan 

Menteri atau suatu Peraturan Daerah bertentangan dengan ketentuan 

dalam UUD.32 

Terlepas dari pertentangan tersebut, Mahkamah Agung memiliki 

kewenangan yang kuat dalam menguji peraturan perundang-undangan 

                                                           
30 Ibid 
31Ibid. 
32 Ibid. 
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di bawah undang-undang. Pengaturan dalam UUD, UU Kekuasaan 

Kehakiman, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

menunjukkan adanya kewenangan dari sisi kelembagaan maupun 

kewenangan dari aspek peraturan perundang-undangan terhadap 

Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian terhadap peraturan 

perundang-undangan.33 

b. Eksecutif Review 

Pemerintah Pusat diberi kewenangan untuk membatalkan 

peraturan daerah, hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 251 ayat (1) 

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai 

dengan ayat (8), yang menyatakan sebagai berikut: 

a. Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan 

ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi, 

kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. 

b. Perda  Kabupaten/Kota  dan  peraturan  bupati/wali  kota  yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang 

lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan     

oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

c. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak 

membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali 

kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau 

kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri 

membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali 

kota. 

                                                           
33 M. Nur Sholikin. 2014., Perbaikan Prosedur Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di 

Mahkamah Agung, Jurnal Hukum Dan Peradilan Volume 3, Nomor 2 Juli 2014. Hal 153-155 
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d. Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan 

pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

e. Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan 

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4),  kepala daerah  harus 

menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama 

kepala daerah mencabut Perda dimaksud. 

f. Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan 

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4),  kepala daerah  harus 

menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah 

mencabut Perkada dimaksud. 

g. Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak 

dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan 

gubernur tidak dapat  menerima  keputusan\pembatalan  peraturan  

gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang 

dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, 

gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling 

lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda 

atau peraturan gubernur diterima. 

h. Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota 

tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota 

dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan 

peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dengan alas an yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan 

kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak 

keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan34 

                                                           
34 Ibid. 
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Pasal ini dengan tegas menjabarkan kewenangan Menteri Dalam 

Negeri yang berkaitan dengan pembatalan perda provinsi serta perda 

kabupaten/kota apabila Gubernur yang memiliki kewenangan untuk 

membatalkan perda tersebut tidak melakukan pembatalan. Mendagri 

juga memiliki  kewenangan  untuk  menerima  keberatan  

penyelenggara Kabupaten/Kota terhadap pembatalan Perda yang 

dilakukan oleh Gubernur, kewenangan Mendagri ini sangatlah lebih 

besar jika dibandingkan saat pengaturanya pada saat berlakunya UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat  

sebelumnya  pembatalan  Perda  dalam  kaitannya pengawasan secara 

represif yang sebelumnya ada di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 145 merupakanbupati/wali kota 

diterima. kewenangan Presiden, kini dengan dirubahnya UU 

Pemerintahan Daerah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014tentang 

Pemerintahan Daerah kewenangan pembatalan Perda semua beralih 

menjadi kewenangan Mendagri sehingga pembatalan perda bukan lagi 

menjadi kewenangan Presiden. Proses Raperda hingga pada tahap Perda 

mekanisme pembatalannya semua dilakukan oleh mendagri terhadap 

seluruh perda tanpa terkecuali sebagaimana yang diatur pada Pasal 251 

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.35 

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

memiliki berbagai perbedaan dan persamaan berkaitan materi yang 
                                                           
35 Quido Benyamin Ngaji, 2015, Kewenangan Pembatalan Produk Hukum Daerah Oleh 

Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Ri.Tahun 1945, Tesis 
Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hal 8 
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diatur khususnya mengenai Pembatalan Perda. Persamaan dari 

pengaturan pembatalan perda ini dapat dilihat pada kewenangan yang 

dimiliki oleh Mendagri yakni Mendagri memiliki kewenangan 

pembatalan terhadap Ranperda APBD, pajak daerah dan retribusi 

daerah serta rencana tata ruang yang diatur pula dalam UU Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 185 ayat (4) jo Pasal 

189.36  

Perbedaan yang signifikan terjadi ketika melihat kewenangan 

Mendagri yakni adanya penambahan pembatalan yang masih bentuknya 

Raperda pada Ranperda RPJPD dan RPJMD serta mengenai 

kewenangan yang dimiliki Presiden dalam Pembatalan Perda. 

Sebelumnya dalam UU Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  

Daerah,  Presiden membatalkan seluruh Perda tanpa terkecuali. Pada 

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan 

tersebut dilimpahkan kepada Mendagri sehingga Mendagrilah yang 

memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda. Presiden hanya 

memiliki kewenangan terhadap keberatan yang diajukan pemerintah 

daerah terhadap pembatalan yang dilakukan oleh Menteri Dalam 

Negeri. Selain itu Mendagri juga berwenangan untuk membatalkan 

perda apabila Gubernur tidak melakukan pembatalan terhadap Perda 

yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota serta menerima 

                                                           
36 Novira Maharani Sukma. 2017, Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam 

Negeri. Jurnal Justisia Nomor Issn : 2355-0023. Volume 5 N No 11 Maret 2017. Hal 6. 

http://u.lipi.go.id/1388465852
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keberatan yang diajukan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap 

pembatalan perda yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.37 

Selain hal tersebut diatas, landasan hukum Mendagri dalam 

melakukan  pembatalan  perda  yaitu  adanya  Instruksi  Mendagri 

Nomor:582/476/SJ  tentang  Pencabutan/Perubahan  Peraturan  Kepala 

Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat 

Birokrasi Dan Perizinan Investasi yang diterbitkan oleh Menteri Dalam 

Negeri Tjahjo Kumolo. Instruksi ini ditetapkan pada 16 Februari 2016. 

Dalam Instruksi Mendagri itu gubernur dan bupati/walikota di seluruh 

Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah untuk 

mencabut/mengubah perturan daerah, peraturan kepala daerah, 

peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah yang menghambat 

birokrai dan perizinan investasi.38 

Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui 

Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri 

atas peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala 

daerah provinsi yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi 

dengan mencantukan Judul, Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan Ayat 

untuk dibatalkan. Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur 

melalui Sekretaris Daerah Cq Kepala Biro Hukum Provinsi atas 

peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah 

kabupaten/kota yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi 

                                                           
37 Ibid 
38 Ibid 
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dengan mencantumkan Judul, Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan Ayat 

untuk dibatalkan.39 

Bupati  dan  Walikota  melaporkan  perkembangan 

pencabutan/perubahan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan 

keputusan kepala daerah kabupaten/kota yang menghambat birokrasi 

dan perizinan investasi kepada Gubernur setiap bulan pada Minggu 

Pertama. Gubernur melaporkan peraturan daerah, peraturan kepala 

daerah dan keputusan kepala daerah kabupaten/kota yang telah 

dicabut/diubah dan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan 

keputusan kepala daerah provinsi yang menghambat birokrasi dan 

perizinan investasi kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulan pada 

Minggu Kedua.40 

Dalam hal penyusunan pencabutan/perubahan peraturan daerah, 

peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, Pemerintah 

Daerah Provinsi dapat berkonsultasi dengan Biro Hukum Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat 

berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum Provinsi. 

Standar pengujian perda oleh pemerintah berbeda dengan standar 

pengujian perda yang dilakukan oleh Mahakamah Agung. Bila 

Mahkamah Agung menguji suatu perda atas dasar apakah satu perda 

bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi dan apakah 

prosedur pembuatan perda bertentangan dengan peraturan perundang-

                                                           
39 Ibid. 
40 Op. Cit 
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undangan, Pemerintah melakukan pengujian perda dilakukan dengan 

standar yang lebih luas. Dikatakan lebih luas karena pemerintah 

menguji perda tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang lebih 

tinggi dari perda, tetapi juga didasarkan pada standar kepentingan 

umum. Kepentingan umum adalah aspek yang bersifat sosiologis 

daripada yuridis.41  

Sehingga pengujian terhadap kepentingan umum tergantung 

pada aspek keberlakuan berbagai macam jenis hukum dan norma sosial 

yang ada dalam masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 250 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritah Daerah 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melanggar ketertiban umum 

adaalah terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya 

akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan 

ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dandiskriminasi terhadap suku, agama dan 

kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.42 

Namun hal itu adalah bahasa peraturan yang belum tentu sesuai 

dengan kondisi masyarakat. Bertentangan dengan kepentingan umum 

menjadi standar yang longgar yang ditafsirkan berdasarkan kekuasaan 

penafsir. Maka tidak jarang tafsir kepentingan umum lebih mewakili 

tafsir penguasa. Orientasi kekuasaanlah terkadang yang mewakili 

kepentingan umum. Hal ini dapat dilihat dimana ketika tidak terjadi 

                                                           
41 Ibid, Hal 9 
42 Ibid, Hal 10 



33 
 

 
 

gejolak atau penolakan terhadap berlakunya suatu perda di masyarakat 

juga dapat dibatalkan oleh pemerintah atas dasar bertentangan dengan 

kepentingan umum. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu perda 

dianggap menimbulkan masalah oleh masyarakat dapat saja tidak 

dibatalkan oleh pemerintah bila perda tersebut sesuai dengan tafsir 

kekuasaan pemerintah.43 

C. Teori Keabsahan Peraturan Daerah 

Sebelumnya dasar hukum tentang keabsahan Perda pernah diatur 

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 70, 113 dan 

114 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terdapat tiga elemen utama yang 

menjadi rambu-rambu larangan materi muatan peraturan daerah, ketiga rambu 

tersebut adalah: (a) bertentangan dengan kepentingan umum; (b) bertentangan 

dengan peraturan daerah lain; dan (c)  bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut pasal 145 ayat 

(2) dan 146 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah yang mencabut berlakunya Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 ada dua rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh peraturan 

daerah, yaitu: (a) bertentangan  dengan  kepentingan  umum, dan/atau (b) 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.44 Lalu 

UU No 32 Tahun 2004 digantikan oleh UU 23 Tahun 2014, dalam UU 

Pemerintahan Daerah Terbaru tersebut juga diatur mengenai syarat yang sama 

                                                           
43 Ibid. 
44Akhmad Nikhrawi Hamdie, 2017, Keabsahan Peraturan Daerah Dalam Rangka 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jurnal As Siyasah, ISSN: 2549-1865, hal 56. 
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dengan UU sebelumnya, berikut syarat yang terdapat dalam Pasal 250 UU No 

23 Tahun 2014 yang berbunyi Berikut: 

1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan 

ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. 

2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; 

b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 

c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; 

d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat; dan/atau 

e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-

golongan, dan gender.  

Berikut adalah penjelkasan mengenai bertentangan dengan 

kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan daerah lain dan 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi: 

1. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum 

Menurut Bagir Manan, Perda yang bertentangan dengan 

kepentingan umum, belum pernah ada kesepakatan hukum atau ilmiah  

mengenai  pengertian  dan  lingkup kepentingan umum. Sungguhpun 

demikian, Bagir Manan telah menentukan beberapa ukuran yang dapat 

dipergunakan untuk menentukan kepentingan umum, yaitu: pertama, 

dibutuhkan orang banyak. Kedua, setiap orang dapat menikmati dan 

memperoleh manfaat tanpa ada pembatasan karena kondisi individual 

seseorang. Ketiga, harus dalam rangka kesejahteraan umum baik dalam 
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arti materiil maupun spiritual. Selain itu, Bagir Manan juga menjelaskan 

bahwa di Belanda sebelum perubahan UUD (Grondwet) 1983  pengertian  

“bertentangan  dengan kepentingan  umum”  dikembangkan  dalam 

yurisprudensi, termasuk bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan di luar undang-undang. Tetapi setelah perubahan UUD 1983, 

istilah “bertentangan dengan undang-undang” diganti dengan rumusan 

yang lebih luas ialah “bertentangan dengan hukum”. Lebih lanjut 

dijelaskan oleh Bagir Manan, jika pendekatan di Belanda diterapkan di 

Indonesia, maka substansi makro bertentangan dengan  kepentingan  

umum  dalam  sistem pengawasan represif dapat meliputi:  

a) bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam 

Pembukaan UUD 1945 (di luar dasar negara); 

b) bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara; 

c) bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku; 

d) bertentangan  dengan  asas-asas  hukum umum pemerintahan yang 

layak; 

e) bertentangan dengan kebijksanaan umum peraturan yang lebih atas 

tingkatannya; 

f) bertentangan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang lebih atas 

yang tidak tergolong sebagai peraturan perundang- undangan; 

g) bertentangan  dengan  kepentingan  dan menimbulkan kerugian pada 

daerah lain.45 

                                                           
45 Ibid. 
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2. Bertentangan Dengan Peraturan Daerah Lain 

Tanpa  menutup kemungkinan peraturan daerah yang dibuat oleh 

pemerintah propinsi, kabupaten dan kota dapat bertentangan atau 

merugikan daerah lainnya yang bertetangga (berbatasan langsung), apalagi 

dengan adanya pemebentukan atau pemekaran daerah otonom baru. 

Semula pengaturan urusan otonomi diatur sepenuhnya oleh suatu daerah 

yang  belum  dimekarkan,  namun  setelah dimekarkan dapat terjadi 

konflik pengaturan (kepentingan) dengan daerah otonom baru. Pengaturan 

rencana tata ruang wilayah daratan dari 4 mil laut dalam rangka penataan 

ruang bagi kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan pesisir, 

kawasan pedesaan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya 

berpeluang menciptakan konflik kepentingan antara daerah propinsi, 

kabupaten, kota dan desa.46 

3. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih 

Tinggi 

Berdasarkan Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan 

perundang-undangan, suatu Peraturan Perundang-undanga (PUU) tunduk 

pada asas hierarki yang diartikan suatu PUU yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. 

Sesuai asas hierarki dimaksud PUU merupakan satu kesatuan sistem yang 

memiliki ketergantungan, keterkaitan satu dengan yang lain. Untuk itu 

Perda dilarang bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi. Perda harus 

                                                           
46 Ibid. 
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didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber 

hukum negara (Pasal 2 UU No.12 Tahun 2011), UUD 1945 yang 

merupakan hukum dasar dalam PUU (Pasal 3 ayat (1) UU No.12 Tahun 

2011, asas‐asas pembentukan PUU sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU 

No.12 Tahun 2011 jo Pasal 237 UU No. 23 Tahun 2014. Kedudukan Perda 

juga dapat ditinjau dari aspek kewenangan membentuk Perda. Pasal 1 

angka 2 UU No.12 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Peraturan 

Perundang-ndangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. 

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah 

dan DPRD. Hal ini sesuai UU No.23 Tahun 2014 Pasal 65(2) huruf b 

bahwa ”Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan 

Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD” dan Pasal 97 ayat 

(1) huruf a bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk 

Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan 

bersama”, dan Pasal 236 ayat (2) bahwa “Perda ditetapkan oleh Kepala 

Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”.47 

Memperhatikan  ketentuan  mengenai  Perda  dimaksud,  dapat 

disimpulkan bahwa Perda mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai 

instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU 

Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan 
                                                           
47Aristo Evandy A. Barlian, 2016, Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan 

Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum, Jurnal Fiat Justisia ISSN 1978-
5186, hal 593. 
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peraturan pelaksanaan dari PUU yang lebih tinggi. Selain itu Perda dapat 

berfungsi sebagai istrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan 

keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun 

dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.48 

Dalam rangka harmonisasi, asas hierarki dilaksanakan melalui 

pembatalan perda oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan 

kepentingan umum. Asas hierarki juga menimbulkan lahirnya hak untuk 

menguji Perda tersebut baik secara formal (formele toetsingsrecht) 

maupun material (materiele toetsingsrecht). Hak menguji formal adalah 

wewenang untuk menilai apakah suatu produk hukum telah dibuat melalui 

cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam PUU; 

sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk 

menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu produk hukum isinya 

sesuai dengan PUU yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu 

kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu 

peraturan tertentu.49 

D. Interpretasi/Penafsiran Hukum 

Metode interpretasi/penafsiran hukum biasa digunakan oleh hakim 

karena apabila suatu peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianut 

dalam suatu peraturan perundang-undangan. Berbagai jenis metode 

                                                           
48 Ibid 
49 Ibid. 
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interpretasi/penafsiran disiapkan dalam teori hukum, sehingga hakim bebas 

memilih, mana yang paling cocok dengan peristiwa yang sedang 

didatanginya. Jenis-jenis metode interpretasi/penafsiran hukum adalah 

sebagai berikut: 

1. Interpretasi subsumptif, yaitu menerapkan teks atau kata-kata suatu 

ketentuan undang terhadap kasus inkonkret tanpa menggunakan penalaran 

yang sama, dan hanya sekedar menerapkan silogisme dari ketentuan 

tersebut. 

2. Interpretasi gramatiakal, yaitu penafsiran kata-kata yang ada dalam 

undang-undang dengan kaidah tata bahasa. Kata-kata dalam peraturan 

perundang-undangan dicari maknanya yang oleh pembentuk undang-

undang digunakan sebagi simbol terhadap suatu peristiwa. 

3. Interpretasi ekstensif, yaitu penafsiran yang lebih luas dari pada penafsiran 

gramatikal, karena memperluas makna dari ketentuan umum sesuai kaidah 

tata bahasanya.  

4. Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian 

dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. 

5. Interpretasi a contrario, yaitu penafsiran hukum yang didasarkan pada 

pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian 

ketentuan hukum yang tersurat 

6. Interpretasi sosiologis atau teologis, yaitu menafsirkan makna atau 

substansi undang-undang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau 

kepentingan masyarakat. 
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7. Interpretasi historis, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama penafsiran 

menurut sejarah undang-undang saat diundangkannya sebagai ukuran 

untuk menafsirkan suatu peristiwa hukum. Yang kedua penafsiran menurut 

sejarah hukum, mencari makna yang terkandungdari sejarah 

perkembangan hukum. 

8. Interpretasi komparatif, yaitu membandungkan antara berbagai sistem 

hukum yang ada didunia, sehingga bisa mengambil kesimpulan terhadap 

suatu peristiwa hukum 

9. Interpretasi restriktif, yaitu penafsiran yang membatasi suatu ketentuan 

undang-undang terhadap peristiwa konkret. 

10. Interpretasi futuristis, yaitu menjelaskan suatu undang-undang yang 

berlaku sekarang (ius constitotum) dengan berbagai pedoman kepada 

undang-undang yang akan diberlakukan (ius constituendum)50 

Dari ke-sepuluh macam metode interpretasi/penafsiran hukum diatas, 

penulis hanya menggunakan dua metode interpretasi/penafsiran hukum yaitu, 

interpretasi ekstensif dan interpretasi a contrario. interpretasi ekstensif  

adalah suatu penafsiran yang memperluas makna dari ketentuan khusus 

menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya. Di sini hakim 

menafsirkan kaidah tata bahasa, karena maksud dan tujuannya kurang jelas 

dan konkret, jadi perlu diperluas maknanya.51 

interpretasi a contrario atau  bisa juga disebut sebagai salah satu 

metode konstruksi hukum atau penalaran logis untuk mengembangkansuatu 

                                                           
50 Marwan Mas, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor. 
51 Ibid. 
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ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-

katanya. interpretasi a contrario adalah penafsiran hukum yang didasarkan 

pada pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi 

pengertian ketentuan hukum yang tersurat.52 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta. 


