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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Trias Politica

Sebagai ciri pokok negara hukum pada abad Renaisance ini dalam menjalankan sistem 

pemerintahan demokratis ini haruslah ada pembatasan kekuasaan secara mutlak.1 

Pembatasan kekuasaan lebih menekankan pada pembagian kekuasaan dan teori pemisahan 

kekuasaan.2 

Teori pembagian kekuasaan atau biasa yang di sebut dengan “Distribution of Power” 

menurut Kusnadi dan Harmaily Ibrahim mengartikan pembagian kekuasaan itu memang di 

bagi- bagi dalam beberapa bagian ( legislatif, eksekutif, dan yudikatif ), tetapi tidak di 

pisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu di mungkinkan 

ada koordinasi atau kerjasama.3   

Sedangkan Teori pemisahan kekuasaan atau yang biasa di sebut dengan “sparation of 

power”pemisaha kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah- pisah dalam 

beberapa bagian baik itu mengenai orangnya maupun fungsinya.  

Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan 

Perancis yaitu Jhon Locke dan Montesqueiu. Konsep tersebut terkenal dengan teori Trias 

Politica. Menurut locke konsep Trias Politica yang di kembangkan yaitu memisahkan 

kekuasaan menjadi 3 (tiga) :4 

1. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang.

2. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di

dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.

1 Jimmly Asshiddqie. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta. PT Grafindo Persada. Hlm 

281 
2 Ibid hlm 284 
3 Moh Kusnardi dan Harmailly Ibrahim. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. 

Pusat Study HTN FH UI dan CV Sinar Bakti. Hlm 140  
4 Miriam Budiarjo. 2006. Dasar- Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Hal 150 
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3. Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan 

negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya 

(dewasa ini disebut hubungan luar negeri). 

 

  Sementara itu pemisahan kekuasaan menurut montesqueiu walaupun sama- sama 

memiliki konsep tiga bagian akan tetapi memiliki perbedaan konsep yaitu : 

1. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang. 

2. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang (tetapi oleh 

Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri). 

3.  Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. 

 

Dari pendapat kedua tokoh penggagas teori trias politica diatas menyebutkan sama-sama 

memisahkan menjadi tiga kewenangan akan tetapi terdapat perbedaan diantaranya menurut 

pandangan Jhon Locke menggunakan konsep federatif dengan memasukkan peran yudikatif 

kedalam eksekutif, sedangkan menurut Montesqueiu menggunakan konsep Yudikatif itu 

berdiri sendiri. 5 karena berdiri sendiri sehingga fungsi dan alat kelengkapan dari ketiga 

kekuasaan tersebut harus terpisah. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan 

kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya 

maupun orang yang menanganinya.6 

 Teori trias politica ini juga diterapkan di Indonesia yang mana sudah diatur di dalam 

Undang- Undang Dasar atau konstitusi akan tetapi di Indonesia lebih menggunakan teori Trias 

Politica milik Montesqueiu. Menurut Mahfud MD pada dasarnya konstitusi mengandung hal-

hal sebagai berikut; 7 

Pertama, Public authority hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi;  

Kedua, Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang;  

Ketiga,; Pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan 

menggunakan prinsip universal and equal suffrage dan pengangkatan eksekutif 

harus melalui pemilihan yang demokratis 

Keempat, Adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan 

keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa;  

                                                           
5 Ibid  
6 Opcit. Moh.  Kusnardi  dan Harmaily Ibrahim. hlm. 141. 
7 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi  Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan 

Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 421. 
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Kelima,; Adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum 

dan menghormati hak-hak rakyat;  

Keenam, Adanya jaminan perlindungan atas HAM 

 

Dalam poin kedua sudah jelas bahwa Negara Indonesia menerapkan teori Trias Politica 

yaitu dengan membagi kekuasaan sistem pemerintah menjadi tiga kekuasaan diantaraya 

kekuasaan legislatif meliputi lembaga DPR dan DPD, Kekuasaan eksekutif meliputi lembaga 

kepresidenan dan wakil presiden, kekuasaan Yudikatif meliputi lembaga Mahkamah Agung 

dan Mahkamah Konstitusi.  

Menindak lanjuti penegasan terhadap pelaksanaan kekuasaan legislatif di Negara 

Indonesia sesuai poin ketiga dimana kedaulatan berada di tangan Rakyat adalah berdasarkan 

pada didalam pancasila lebih tepatnya dalam sila ke empat yang berbunyi 

 “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan 

perwakilan.”  

 

 Berdasarkan amanat dari sila ke-empat Pancasila tersebut maka dapat dimaknai bahwa 

perlunya di bentuk suatu lembaga perwakilan yang dapat mengutamakan nilai- nilai demokrasi 

dan dapat mewakili aspirasi masyarakat.  

B. Teori Perundang- Undangan  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan adalah (tatanan, kaidah, 

ketentuan) yang di buat mengatur. Sedangkan makna dari perundang- undangan adalah 

berhubungan dengan undang- undang atau produk hukum. Kata undang- undang diartikan 

sebagai ketentuan-ketentuan dan peraturan negara yang di buat oleh pemerintah, disahkan 

oleh parlemen di tandatangani oleh kepala negara dan memiliki kekuatan yang bersifat 

mengikat yang di buat oleh perseorangan atau badan hukum.8 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan 

Perundang-undangan, menyebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa 

                                                           
8Armen Yasir, Hukum Perundang-undangan, Lembaga Penelitian universitas Lampung, Lampung, 

2008, hlm. 25 
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 “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma 

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau 

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

undangan”. 

 

Sehingga dengan kata lain peraturan perundang- undangan adalah segala peraturan 

bersifat mengikat yang di bentuk oleh lembaga- lembaga negara ataupun para pejabat yang 

berwenang baik itu dari tingkat pusat maupun tingkat daerah.  

Menurut Bagir Manan, suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik setidaknya didasari 

pada 3 (tiga) hal, yakni:9 

A. Dasar Yuridis (juridishe gelding), yakni pertama, keharusan adanya kewenangan dari 

pembuat Peraturan Perundang-undangan. Setiap Peraturan Perundang-undangan harus 

dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, Peraturan Perundang-

undangan itu batal demi hukum (van rechtswegenietig). Dianggap tidak pernah ada dan 

segala akibatnya batal secara hukum. 

B. Dasar Sosiologis (sociologische gelding), yakni mencerminkan kenyataan yang hidup 

dalam masyarakat. 

C. Dasar Filosofis, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai ciata hukum (rechtsidee) 

yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum (baca: Peraturan Perundang-undangan), 

misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. 

 

1. Teori hierarki 

Teori hierarki norma hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kelsen berpendapat 

bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki 

tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada 

norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih 

lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (Grundnorm). Norma dasar yang 

merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu 

norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat 

sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada dibawahnya.10 

                                                           
9 Bagir Manan, 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta. Hal 39 
10 Beberapa penulis menyatakan bahwa teori hirarki norma dipengaruhi oleh teori Adolf Merkl, atau 

paling tidak Merkl telah menulis teori terlebih dahulu yang disebut Juliae dengan Stairwell structure of legal 

order. Teori Merkl adalah tentang tahapan hukum, yaitu bahwa hukum adalah suatu sistem hirarkis, suatu 

sistem norma yang mengkondisikan dan dikondisikan dan tindakan hukum. Norma yang mengkondisikan 

berisi kondisi untuk pembuatan norma yang lain atau tidakan. Pembuatan hirarkis termanifestasi dalam 

bentuk regresi dari sistem ke sistem tata hukum yang lebih rendah. Proses ini selalu merupakan merupakan 
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Masih menurut Kelsen, hukum merupakan norma yang dinamik, dimana hukum 

merupakan sesuatu yang dibuat suatu prosedur tertentu dan segala sesuatu yang dibuat 

melalui cara ini adalah hukum. Lebih jauh Kelsen menjelaskan tentang karakter khas dan 

dinamis dari hukum, yakni : 

“Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan 

cara untuk membuat suatu norma hukum lainnya, dan juga sampai derajat tertentu 

menentukan isi norma lainnnya tersebut.... hubungan antara norma yang mengatur 

pembentukan norma dari norma lainnya digambarkan sebagai hubungan “super 

ordinasi”.... kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan 

norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, dan bahwa 

regressus ini diakhiri oleh suatu norma dasar, oleh karena menjadi dasar tertinggi 

validitas keseluruhan tata hukum, membentuk kesatuan tata hukum11 

 

Sementara itu jenis dan hierarki perundang- undangan di Indonesia di tentukan dalam 

pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan 

Perundang-undangan, menyebutkan: 

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:  

a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

d.  Peraturan Pemerintah;  

e.  Peraturan Presiden;  

f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” 

 

Jika melihat dari teori hierarki perundang- undangan maka letak Peraturan 

Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib memang tidak langsung ditetapkan dan 

diatur dalam hierarki peraturan Perundang-undangan akan tetapi diakui keberadaannya 

dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Atau di bentuk berdasarkan kewenangan 

                                                           
proses konkretisasi dan individualisasi. Lihat Jimly Assiddiqie & M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang 

Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 109; Maria Farida Indrati Soeprapto, Maria Farida Indrati 

Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998 hlm. 

25 
11 Hans Kelsen, 1995, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif-Deskriftif, Rimdi Press, 

Jakarta, hlm. 110-125 
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lembaga yang berkepentingan tersebut.12 Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 9 

ayat (1)  

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah 

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, 

badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang 

atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” 

 

C. Tinjauan Umum tentang Dewan Perwakilan Daerah  

Semenjak terjadinya reformasi pada tahun 1998 membuat banyak perubahan terhadap 

sistem dan praktik ketatanegaraan hal ini di tandai dengan pada saat terjadinya amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hal yang pada saat itu menjadi bagian dari 

adanya amandemen diantaranya adalah dibentuknya lembagan Dewan Perwakilan Daerah 

yang akan melengkapi keberadaan lembaga DPR dalam cabang kekuasaan lembaga 

Legislatif.13 

Dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah ini di tujukan untuk memperlihatkan 

perkembangan demokratisasi di Indonesia yang berfungsi sebagai penampung Aspirasi 

daerah di tingkat pusat.  

1. Kedudukan  Dewan Perwakilan Daerah  

Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan mengenai kedudukan atau 

status tempat yang di miliki oleh Dewan Perwakilan Daerah dalam struktur kelembagaan 

Negara adalah sejajar dengan lembaga- lembaga lainnya yang di sebutkan dalam Undang- 

Undang Dasar 1945 diantaranya lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

                                                           
       12 Mengacu pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan.  

       13 Jimly Asshiddiqie. 2005. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. 

Yogyakarta. UII Press. hlm. 160-162. 
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Lembaga Yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi 

(MK), lembaga eksekutif seperti Presiden dan Wakil Presiden serta lembaga lainnya seperti 

Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sendiri secara Jelas diatur  dalam Undang- 

Undang Dasar 1945 yaitu sebagai lembaga pembuat Undang- Undang di tingkat pusat 

walaupun kekuatannya tidak sepenuh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut pasal 2 ayat (1) 

UUD Negara RI 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa keikut sertaan daerah dalam 

utusan daerah di MPR sangat terbatas yaitu pada saat sidang-sidang MPR (selama orde baru 

hanya dua kali dalam setahun).14 Karena tujuan di bentuknya Dewan Perwakilan Daerah 

sendiri adalah di tujukan untuk menjebatani aspirasi lokal kedaerahan dengan kebijakan 

pembangunan nasional. 

2. Struktur  Dewan Perwakilan Daerah  

Terbentuknya gagasan dalam pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah 

RI salah satunya berhubungan dengan agar lebih mudahnya menyampaikan aspirasi 

daerah dan sekaligus memberikan peran kepada daerah untuk mengambil keputusan 

politik terutama yang berhubungan dengan kepentingan daerah. Mengingat sebelum 

terbentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini maka yang menjadi anggota 

dalam MPR adalah utusan golongan dan utusan daerah.  

Setelah dihapusnya utusan daerah dan utusan golongan, maka terbentuknya 

lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini membuat semakin terlihatnya sistem demokrasi 

di Indonesia karena anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih langsung oleh rakyat. 

Melalui pemilihan umum yaitu dengan cara masyarakat memilih secara langsung 

empat orang anggota perwakilan di setiap provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah RI 

                                                           
14Bagir Manan. 2005. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. FH-UII Press. Cetakan III. 

Yogyakarta. hlm 59-60. 
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merupakan lembaga pada tingkat nasional yang selama masa jabatan 5 tahun bersidang 

di Ibukota negara Republik Indonesia untuk menyuarakan aspirasi masyakat dan 

daerah dalam pembuatan kebijakan pada tingkat nasional. 

Pengaturan mengenai keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam 

pasal 252 Undang-Undang No 42 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang 

nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(1)  Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 

(empat) orang. 

(2)  Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) 

jumlah anggota DPR.  

(3)  Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah diresmikan dengan keputusan 

Presiden.  

(4)  Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam menjalankan tugasnya berdomisili 

di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah 

pemilihannya. 

(5)  Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah 5 (lima) tahun dan 

berakhir pada saat anggota Dewan Perwakilan Daerah yang baru mengucapkan 

sumpah/janji 

 

 

3. Tugas dan Wewenang DPD 

Mengenai tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah secara umum disebut 

sebagai kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah karena secara konstitusional 

terbentuknya lembaga ini agar dapat memperjuangkan aspirasi daerah di pusat. 

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam pasal 22D Undang-Undang 

Dasar 1945   

Selain itu dalam hal tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah lainnya diatur 

lebih rinci dalam pasal 249 Undang-Undang No 42 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang- Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 
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a) Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; 

b) Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a; 

c) Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang- undang 

yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a; 

d) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang 

APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 

agama; 

e) Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi 

daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; 

f) Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR 

sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti; 

g) Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan 

membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan APBN 
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h) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; 

dan.menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah 

 

Terkait dengan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Daerah memiliki lingkup 

yang relatif terbatas karena hanya pada urusan tertentu seperti menyampaikan hasil 

pengawasan atas pelaksanaan Undang- Undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

undang-undang APBN, pajak,pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti, dengan demikian hasil pengawasan yang 

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah diteruskan kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan akhir 

Menurut Sri Soemantri Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, fungsi Dewan 

Perwakilan Daerah lainnya selain fungsi legislasi yang sering dilakukan dan fungsi 

pengawasan Dewan Perwakilan Daerah adalah fungsi pertimbangan, dimana fungsi ini 

berkenaan dengan rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan, dan agama.15  

Pendapat lainnya mengenai fungsi Dewan Perwakilan Daerah juga dikemukakan 

oleh I Dewa Gede Palguna juga mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah juga 

memiliki fungsi konsultasi atau fungsi pertimbangan. Dewan Perwakilan Daerah diberi 

                                                           
       15 Sri Soemantri Martosoewignjo, Makalah Focus Group Discussion “Kedudukan dan Peranan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jakarta, 28 Januari 2003, 

Yogyakarta, 24 Maret 2003, dan Semarang. 
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wewenang untuk melakukan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terhadap 

rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta 

Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.16 

4. Peraturan Dewan Perwakilan  Daerah Republik Indonesia tentang Tata Tertib 

Untuk menjalankan dari tugas dan wewenang sebuah pemerintahan maka sebuah 

lembaga negara haruslah memiliki sebuah kaidah atau norma hukum, yang mana kaidah 

atau norma hukum itu sendiri memiliki pemahaman bahwa merupakan sebuah isi atau 

aturan hukum itu dapat tertulis maupun tidak tertulis. 17 

Secara Etimologis etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan sebagai suatu 

tatanan kepatutan, adat istiadat, yang berkenaan dengan hidup yang baik dan buruk. Etika 

melekat pada manusia pribadi dengan tuntutan atas dasar kehendakbebas dalam kaitannya 

membentuk manusia yang berpribadi manusia, dengan demikian akan memiliki tanggung 

jawab dan kewajiban serta sanksi sosial.18 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dibentuklah sebuah kode etik.Kode etik dalam 

arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis 

mengenai etika, berkaitan dengan sikap serta pengambilan keputusan hal-hal fundamental 

dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan 

profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi 

profesi.19 

Dengan adanya kode etik dalam sebuah lembaga negara ataupun sebuah profesi maka 

akan menjadi sebuah landasan pokok dalam menjaga martabat dan perilaku keseharian 

para anggotanya karena adanya norma-norma hukum tersebut yang bersifat mengikat.  

                                                           
        16 I Dewa Gede Palguna, Makalah Focus Group Discussion “Kedudukan dan Peranan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Semarang. 

      17B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 92 

                18I Gede A.B. Wiranata, Dasar-DasarEtikadanMoralitas, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 

84-107. 

       19I Gede A.B. Wiranata, Ibid.,hlm. 251. 
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Menurut Kusnu Goesniadhie,20 Hukum merupakan buatan manusia bukanlah segala-

galanya. Selain hukum, masih memerlukan norma etika, keduanya harus berjalan seiring 

sejalan secara fungsional dalam upaya membangun kehidupan pemerintahan yang 

menerapkan prinsip good governance, baik dalam lapisan pemerintah dan Negara ataupun 

dalam lapisan masyarakat.  

Sehingga dengan di bentuknya Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang tata tertib 

tidak lain adalah selain sebagai tata aturan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang 

dalam menjalankan profesinya sebagai Dewan Perwakilan Daerah beserta alat 

kelengkapnnya.  

C. Tinjauan Umum tentang Judicial Review 

Judicial Review atau yang biasa di sebut dengan Hak Uji Materiil (HUM) merupakan 

suatu mekanisme pengujian peraturan perundang- undangan yang dilakukan oleh hakim. 

Pengujian itu dilakukan atas peraturan perundang-undangan terhadap peraturan peraturan 

yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi.21 pelaksanaan Judicial Review ini sendiri hanya 

bisa dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman. Sementara itu di dalam Undang-

Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi.  

1. Mahkamah Konstitusi 

Keberadaan Mahkamah Konstitusi secara teoritis baru diperkenalkan oleh pakar 

hukum kenamaan asal Australia Hans Kelsen (1881-1973).22 Mahkamah Konstitusi 

                                                           
       20 Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, 

Nasa Media, Malang, hlm. 187 

       21 Moh. Mahfud MD. 2009. “Konstitusi Negara”. Makalah disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota 

DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8 September 2009 di Ball Room Hotel Harris 

Tebet.Jakarta 

        22Moh Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Disampaikan 

pada temu wicara ketua mahkamah konstitusi dengan civitas akademika IAIN Ar-Riniry. Banda Aceh 29 

Oktober 2009. Hlm 5  
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merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menjaga konstitusi dan 

memastikan tegaknya konstitusi di Indonesia. Walaupun munculnya mahkamah kostitusi 

merupakan sebuah lembaga baru di Indonesia hasil amandemen UUD1945 pasca 

reformasi.  

Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya untuk melaksanakan prinsip 

chek and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara 

sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara23 sesuai dengan 

Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi terdapat pada amandemen ke tiga 

Undang- Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 24 ayat (2) yang berisi : 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi. “ 

 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka terdapat pembagian cabang kekuasaan 

kehakiman, yaitu kekuasaan peradilan biasa (ordinary court) yang berpuncak pada 

Mahkamah Agung. Sedangkan untuk cabang peradilan konstitusi yang berwenang dalam 

Constitutional Review atas produk perundang- Undangan dilaksanakan oleh Mahkamah 

Konstitusi.24 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang diatur 

dalam pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yaitu:  

“Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifal final untuk menguji Undang- Undang Terhadap Undang-Undang 

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya di berikan 

oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus 

perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 

 

Berdasarkan amanat dalam pasal ini maka Mahkamah Konstitusi memiliki 

wewenang untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar. 

                                                           
       23Ahmad Fadlil Sumadi, 2011. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik”, Jurnal 

Konstitusi, Volume 8 Nomor 6, Desember 2011, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, Hlm. 849 

       24 Abd Hakim G. Nusantara. “Mahkamah Konstitusi: Perspektif Politik dan Hukum”, Kompas 24 September 

2002.  
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Pengujian Undang- Undang terhadap Undang- Undang Dasar ini secara konstitusionalitas 

dapat dilakukan secara formal maupun materiil. 25   

2. Mahkamah Agung 

Sebelum adanya amandemen terhadap Undang- Undang Dasar 1945 menyebutkan  

bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang melaksanakan secara penuh 

tugas kekuasaan kehakiman. Akan tetapi setelah adanya perubahan undang- undang dasar 

1945 masa kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung terdapat Mahkamah 

Konstitusi. 

Di dalam undang- undang no 24 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 

kewenangan mahkamah agung telah diatur dalam pasal 28 ayat (1) yang menyatakan 

bahwa 

“Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus: permohonan kasasi 

sengketa tentang kewenangan  mengadili, permohonan meninjau kembali putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 

 

Sedangkan dalam pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa  

“Mahkamah agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-

undangan dibawah undang- undang terhadap undang- undang.” 

 

Berdasarkan ketentuan dari bunyi pasal tersebut maka Mahkamah Agung tetap 

diberikan kewenangan untuk melakukan uji materiil kepada peraturan perundang- 

undangan terhadap undang- undang. Pengujian peraturan perundang-undangan yanag 

objeknya adalah peraturan yang berada di bawah  Undang- Undang memang tidak secara 

langsung di diatur dalam undang-undang Dasar akan tetapi pertama kali diatur dalam pasal 

26 UU No 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan 

dikuatkan oleh pasal 11 ketetapan MPR No. III/MPR/1978 serta pasal 31 UU No. 14 tahun 

                                                           
        25Tim penyusun cetak biru Mahkamah Konstitusi. 2004. Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi 

Sebagai Instutusi Peradilan Konstitusi Yang Moderndan Terpercaya. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia. Hlm 3 
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1985 tentang Mahkamah agung.26 Menurut PERMA No 1 tahun 2011 menegaskan bahwa 

yang dimaksud dengan hak uji materiil 27yaitu: 

“Hak uji materiil adalah hak mahkamah agung untuk menilai materi muatan peraturan 

perundang- undangan di bawah Undang- Undang terhadap peraturan perundang- 

undangan tingkat lebih tinggi.”  

 

Adanya pengaturan pengujian peraturan di bawah Undang-Undang ini dimaksud 

adalah sebagai sebuah kontrol terhadap setiap tindakan atau produk hukum yang berbentuk 

peraturan baik itu dari pihak lembaga negara. 

Sedangkan menurut Perma No 1 tahun 2011 tentang siapa saja subyek yang dapat 

mengajukan hak uji materiil sebagai pihak pemohon adalah  kelompok masyarakat dan 

perorangan28 sedangkan dalam pihak termohon adalah pejabat atau pejabat tata usaha 

negara 29 

Mengenai alasan apakah yang digunakan untuk melakukan Hak Uji Materiil di 

Mahkamah Agung ada dua macam yaitu, 30 

1. Materi muatan, ayat, pasal atau bagian dari peraturan perundang undangan yang 

dimohonkan Hak Uji Materiil dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih 

tinggi;  

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang 

berlaku, seperti asas-asas perundang-undangan yang dimuat dalam UU No. 10 tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.     

Sedangkan apabila terdapat perkara yang telah diajukan hak uji materiil, dan telah keluar 

putusannya, maka putusan Hak Uji Materiil tersebut dan kewajiban pelaksanaannya   

Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan keberatan itu beralasan, 

yaitu karena peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Hak Uji Materiil tersebut 

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih 

                                                           
        26 Hosein, Zainal Arifin. 2009. Judicial Review di Mahkamah Agung RI tiga Dekade pengujian peraturan 

Perundang- undangan. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm. 54  

       27 Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2011 pasal 1 ayat (1)  

       28 Ibid pasal 1 ayat (4) 

       29  Ibid pasal 1 ayat (5) 

       30 Ujang Abdullah.2006. Hak Uji Materiil Di Bawah Undang-Undang. disampaikan pada diklat calon hakim 

pengadilan tata usaha negara angkatan xix. hotel purnama, Batu-Malang. 27 Nopember 2006 
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tinggi, maka permohonan HUM tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa 

peraturan perundang-undangan yang dimohonkan HUM tersebut tidak sah dan tidak 

mempunyai kekuatan mengikat untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang 

bersangkutan segera mencabutnya.31 

 Pemberitahuan isi putusan beserta salinan Putusan MA dikirimkan dengan surat 

tercatat kepada para pihak, atau dalam hal permohonan diajukan melalui PN/PTUN, maka 

penyerahan/pengiriman salinan putusan melalui PN/PTUN yang bersangkutan 

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan diucapkan Panitera MA 

mencantumkan petikan Putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara. 

 Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan MA dikirim kepada 

Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut ternyata 

tidak dilaksanakan, maka peraturan perundang-undangan yang bersangkutan demi hukum 

tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.32 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil  
32 Ibid Pasal 8  


