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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang membahas objek yang berkaitan dengan

penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Dirwan Indrahayu yang berjudul “Konflik Ibukota di Kabupaten

Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara”.6 Masalah yang terdapat dalam skripsi

Dirwan Rahayu adalah mengapa terjadi konflik pasca penetapan ibukota di

Kabupaten Buton Utara? Kajian yang digunakan adalah kajian ilmu sosial-politik

dengan menggunakan teori-teori konflik sosial sebagai analisisnya dengan

menjelaskan watak sosial masyarakat Buton Utara sehingga menyebabkan

konflik. Oleh karena itu, perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan

dengan skripsi Dirwan Rahayu adalah teknik analisisnya. Perbedaan itu

disebabkan oleh perbedaan latar belakang keilmuan antara ilmu sosial-politik dan

ilmu hukum. Dirwan Rahayu menggunakan konsep dan teori konflik sosial dalam

menganalisis serta memecahkan permasalahan  sedangkan penulis menggunakan

analisis yuridis dengan mengkaji penyelesaian disaharmonisasi norma antara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton

Utara dengan Perda Kab. Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 tentang RTRW.

Kemudian, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi norma

dan bagaimana harmonisasi hukum antara Undang-Undang dengan Peraturan

Daerah.

6Dirwan Indrahayu, Konflik Ibukota di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi
Tenggara, Skirpsi, FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012.
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2. Tesis Saudara Laode Almunawar Momo yang berjudul “Konflik Peraturan

Kepemilikan Aset Daerah antara Pemerintah Kabupaten Buton dan Pemerintah

Kota Baubau”.7 Masalah yang diangkat oleh saudara Almunawar adalah Mengapa

peraturan dalam kepemilikan aset daerah antara Pemerintah Kabupaten Buton

dengan Pemerintah Kota Baubau mengakibatkan konflik? dan bagaimanakah

seharusnya kepemilikan aset daerah antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan

Pemerintah Kota Baubau agar tidak terjadi konflik? Perbedaan antara tesis

Saudara Almunawar dengan penulis yaitu pada objek penelitian yaitu: tesis

saudara Almunawar berawal dari disharmonisasi peraturan antara Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota

Kabupaten Buton dari Wilayah Kota Baubau ke Pasarwajo Wilayah Kabupaten

Buton. Kedua pemerintah daerah memiliki legal standing dalam kepemilikan aset

daerah. Sedangkan penulis dalam penelitian ini mengkaji bagaimana penyelesaian

disaharmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Buton Utara dengan Perda Kab. Buton Utara Nomor 51

Tahun 2012 tentang RTRW serta faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya

disharmonisasi norma

3. Tesis  Saudara Aris Nur Qadar Ar Razzak dengan judul “Analisis

Penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi

7La Ode Al Munawar Momo, Konflik Peraturan Kepemilikan Aset Daerah antara
Pemerintah Kabupaten Buton dan Pemerintah Kota Baubau, Tesis, Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, 2016.



9

Sulawesi Tenggara”.8 Tesis saudara Aris mengkaji dua masalah, yaitu: Mengapa

penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara tidak sesuai ketentuan UU

Pembentukan Kabupaten Buton Utara? dan apa konsekuensi hukum dari

ketidaksesuaian penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara dengan ketentuan

UU Pembentukan Kabupaten Buton Utara? Penelitian saudara Aris merupakan

penelitian normatif-empiris. Tesis saudara Aris menjelaskan penempatan ibukota

Buton Utara tidak sesuai dengan amanat UU Pembentukannya karena UU

Pembentukan Kabupaten Buton Utara mengenai penempatan ibukota(Buranga)

tidak sesuai dengan keinginan rakyat Buton Utara. Saudara Aris menjelaskan

beberapa alasan historis dan sosiologis tentang penempatan ibukota tidak sesuai

keinginan rakyat Buton Utara. Sementara itu, peneliti mengkaji masalah

bagaimana menyelesaikan permasalahan hukum tentang disharmonisasi norma

antara UU Pembentukan Kabupaten Buton Utara dengan Perda Kabupaten Buton

Utara tentang RTRW dan faktor yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi

norma dengan menggunakan analisis yuridis.

B. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Menurut Hamdan Zoelva dalam Thahir Azhary menyatakan bahwa istilah

negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai

berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi

8Aris Nur Qadar Ar Razzak, “Analisis Penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.
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dan sistem politik suatu negara.9 Oleh karena itu, dalam penelitiannya, Tahir

Azhary sampai pada kesimpulan  bahwa istilah negara hukum adalah suatu genus

begrip yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al-

Qur’an dan Sunnah yang diistilahkannya dengan nomokrasi Islam, negara hukum

dalam konsep Eropa Kontinental yang disebut rechsstaats, konsep rule of law di

negara-negara common law, konsep socialist legality di negara-negara

ekskomunis serta konsep negara hukum pancasila.10 Ide negara hukum

sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman yunani

kuno.11

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan

menggunakan istilah jerman, yaitu rechsstaat antara lain oleh Imanual Kant, Paul

Laband, Julius Stahl, Fitche.12 Adapun dalam tradisi Anglo Amerika konsep

negara hukum dikembangkan dengan sebutan the rule of law yang dipelopori oleh

A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah

nomokrasi (nomocracy) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan negara

adalah hukum.13 Menurut Sthal dalam Jimly Asshidiqie, konsep negara hukum

yang disebut dengan istilah rechsstaat mencakup empat elemen penting, yaitu: 1)

9Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan
Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 48.

10Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,
Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 83.

11Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), hlm. 129.

12Ibid, hlm. 130.
13Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata.....,Opcit. hlm. 130.
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Perlindungan terhadap hak asasi manusia, 2) Pembagian kekuasaan, 3)

Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan 4) Peradilan tata usaha negara.14

Menurut Sri Sumantri dalam Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa salah

satu komisi hukum internasional yang bernama Internasional Commission of

Jurist menentukan pula syarat-syarat representatif goverment under the rule of

law, sebagai berikut : 1) Adanya proteksi konstitusional, 2) Adanya pengadilan

yang bebas dan tidak memihak, 3) Adanya pemilihan umum yang bebas, 4)

Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, 5) Adanya tugas

oposisi, 6) Adanya pendidikan civic.15

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan

perkembangan masyarakat dalam suatu negara. Menurut Utrecht dalam Jimly

Asshiddiqie membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil

atau negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern.

Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan

sempit, yaitu dalam arti perundang-undangan tertulis terutama. Tugas negara

adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan

ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga

malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk

keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan

14Jimly Asshiddiqie, Konstitusidan Konstitualisme Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta:
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2004), hlm. 122.

15Ibid, hlm. 131.
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melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk

keadilan (Welfarestate).16

Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara

hukum.17 Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap

hukum (negara) untuk memelihara, mematuhi, dan mengembangkannya dalam

konteks pembangunan hukum. Pemikiran mengenai negara hukum sebenarnya

sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri, gagasan itu

merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Apabila

melihat sejarah perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai

sejak tahun 1800 S.M.18

Konsepsi tentang negara hukum, dirumuskan dalam konstitusi pasal 1 ayat

3 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dalam konsep

Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam

dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Oleh karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk

menyebut prinsip negara hukum adalah the rule of law not of man . Pemerintahan

pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya

bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.19

16Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata..., Opcit. hlm. 131.
17Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Malang:

Alumni, 2009), hlm. 9.
18S.F. Marbun,Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,

No. 9 Vol. 4,1997, hlm. 9.
19Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia,

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada
tanggal 19 September 2017.
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Menurut Arief Sidharta20, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang

unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima)

hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar

dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).

2. Berlakunya asas kepastian hukum.

3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law).

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang

sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi

tindakan-tindakan pemerintahan.

5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara

yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

a. Asas-asas umum perintahan yang layak.

b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang

bermartabatmanusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-

undangan khususnya dalam konstitusi.

c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan

yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus

diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Brian Tamanaha dikutip oleh Marjanne Termoshuizen-Artz dalam Jurnal

Hukum lentera21, menjelaskan konsep rule of law dalam 6 bentuk yaitu :

20Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal
Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II,
November 2004, hlm,124-125.
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1. Rule by Law (bukan rule of law), dimana hukum hanya difungsikan

sebagai“instrument of government action”. Hukum hanya dipahami dan

difungsikan sebagai alat kekuasaan belaka tetapi derajat kepastian dan

prediktabilitasnya sangat tinggi serta sangat disukai oleh para penguasa

sendiri baik yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses

pengambilan keputusan politik.

2. Formal Legality, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat (i) prinsip

prospektivitas (rule written in advance) dan tidak boleh bersifat retroaktif,

(ii) bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang, (iii) jelas (clear),

(iv) public, dan (v) relative stabil. Artinya, dalam bentuk yang ‘formal

legality’ itu, diidealkan bahwa prediktabilitas hukum sangat diutamakan.

3. Democracy and Legality. Demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum

yang menjamin kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha, sebagai a

procedural modeof legitimation demokrasi juga mengandung

keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan formal legality.22 Seperti

dalam “formal legality”, rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum

yang buruk dan tidak adil. Oleh karena itu, dalam suatu sistem demokrasi

yang berdasar atas hukum dalam arti formal atau rule of law dalam arti

formal sekali pun, tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai

kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktek

21Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne Termoshuizen-Artz,
“The Concept of Rule of Law”, Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004.

22Ibid, hlm. 86.



15

demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezmi

otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian.

4. Substantive views yang menjamin individual rights.

5. Rights of dignity and/or Justice.

6. Social welfare, substantive equality, welfare, preservation of community.

Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara

hukum.23 Di dalam negara hukum, yang menjadi jenderal negara adalah hukum

itu sendiri. Oleh sebab itu, seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya

termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum

tanpa terkecuali.24 Konsep negara hukum menurut Aristoteles dalam Moh.

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim adalah negara yang berdiri diatas hukum yang

menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan

syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi

Aristoteles, yang  memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya,

melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang

hukum dan keseimbangan saja.25 Gagasan negara hukum terutama sekali

menempatkan pusat aktivitas negara bukan pada sistem yang mengikat dan

membatasi aktivitas penyelenggara negara.26 Menurut Bintan R. Saragih, dalam

negara hukum negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum. Pada

23Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Malang:
Alumni, 2009), hlm. 9.

24B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem
Demokrasi”, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 17.

25Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (PS
HTN FH UI dan Sinar Bakti, 1998), hlm. 153.

26A. Ahsin Thohari, Hak Konstituisional dalam Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta,
2015), hlm. 10.
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umumnya, pengertian negara hukum merujuk pada negara dimana tindakan

pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya

tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang

dilakukan menurut kehendaknya sendiri.27

2. Norma

Jika ditinjau dari Kamus Bahasa Indonesia maka kedua kata tersebut

memiliki arti yang berlainan namun tetap merujuk pada satu pokok bahasan yakni

aturan. Kata “norma” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan

atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagaian warga masyarakat, aturan

yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu.28 Ditinjau dari segi etimologi, kata

norma berasal dari bahasa Latin. Norma berasal dari kata nomos yang berarti nilai

dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum.29 Menurut Purnadi

Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, norma atau kaidah adalah ukuran ataupun

pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidupnya.30 Maria Farida

mengatakan bahwa norma merupakan ukuran yang melandasi seseorang untuk

bergaul dengan orang lainnya ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Norma

berasal dari bahasa Latin, yang dalam bahasa Arab disebut kaidah, sedangkan

dalam bahasa Indonesia umumnya disebut dengan pedoman.31

27Bintan R. Saragih, Peranan DPR GR Periode 1965-1971 dalam Menegakkan
Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945, Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum
(Bandung: Universitas Padjadjaran, 1991), hlm. 11.

28Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008,
hlm 1007.

29Jimmly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang,(Jakarta: Rajawali Pers,2011), hlm 1.
30Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, (Bandung: Alumni,

1982), hlm 14.

31Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan I, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 18.
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Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam

hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungan, istilah norma berasal

dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab, dan sering juga disebut dengan

pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa Indonesia. Kemudian, dalam

perkembangannya norma itu di artikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi

seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu

norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.32 Norma merupakan makna dari

suatu tindakan yang memerintahkan, mengizinkan, atau menguasakan perilaku

tertentu.33 Sebuah norma berasal dari tatanan hukum tertentu bila ia sesuai dengan

norma yang lebih tinggi yang penciptaannya, maka persoalan yang mengemuka

adalah tentang kemungkinan konflik antara norma yang lebih tinggi dan yang

lebih rendah. Norma yang bertentangan itu bisa dibatalkan, yakni, ia bisa dicabut

melalui prosedur yang dibuat oleh tatanan hukum.34

Salah satu norma yang berkembang dalam masyarakat adalah norma

hukum. Untuk melihat lebih jauh mengenai norma hukum maka dibutuhkan

pemahaman terhadap teori stufenbau. Menurut Kelsen, maka tata kaedah hukum

dari suatu negara, merupakan suatu sistem kaedah kaedah hukum yang hierarkhis

yang dalam bentuknya yang sangat sederhana.35Adolf Merkl menjelasakan bahwa,

suatu norma hukum itu keatas ia bersumber dan menjadi sumber  bagi norma

hukum di bawahnya  sehingga  suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku

32Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya,
(Yogyakarta: Kanikus, 2006), hlm. 6.

33Hans Kalsen, Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), (Bandung: Nusa
Media, 2014), hlm. 6.

34Ibid, hlm. 294-296.
35PurnadiPurbacaraka, Perihal Kaidah Hukum,(Bandung:Opset Alumni,1979), hlm. 41
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(rechtskracht) yang relatif oleh karena itu masa berlakunya suatu norma hukum

itu tergantung pada norma hukum yang berada diatasnya sehingga apabila norma

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

yang berada dibawahnya tercabut dan terhapus pula.36 Berdasarkan teori Adolf

Merkl tersebut, dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan

teorinya mengenai jenjang norma hukum (stufenbautheori), dimana ia

berpendapat bahwa 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, norma yang lebih tinggi

berlaku,bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sehingga

kaidah diatas sering disebut dengan “grundnorm”atau“ursprungnorm”.37

Kelsen berpendapat, grundnorm pada umumnya adalah meta juridisch,

bukan produk badan pembuat undang-undang (dewetgeving), bukan bagian dari

peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber

dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya.38 Norma

dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi

dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan

terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan

bagi norma-norma yang berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar itu

36 Maria  Farida, Ilmu Perundang-Undangan  Dasar-Dasar dan Pembentukannya,
(Yogyakarta: Kanikus, 2006), hlm. 6

37 Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen  Ulang, ( Jakarta: Rajawali Press,
2008), hlm. 54.

38Ibid.
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dikatakan pre-supposed.39 Menurut Hans Kelsen dalam Yuliandri, norma hukum

adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti. Selanjutnya dikatakan bahwa

fungsi norma hukum, adalah:

a. Memerintah

b. Melarang

c. Menguasakan

d. Membolehkan

e. Menyimpang dari ketentuan.40

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, norma hukum

memiliki sifat antara lain:41

a. Imperatif, yaitu perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa

suruhan maupun larangan;

b.  Fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi.

Norma hukum memainkan peranan dalam hubungan kehidupan

kenegaraan maupun bermasyarakat, seperti Undang Undang Dasar Tahun 1945

(UUD 1945) menjadi dasar hukum tertulis untuk mengatur segala aspek

kehidupan bernegara yang akan lebih lanjut di atur dalam peraturan perundang-

undangan lain yang berada dibawah UUD NRI Tahun 1945. Artinya peraturan

perundang-undangan yang berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus

bersumber dan berdasar pada UUD Tahun 1945 baik dari aspek prosedurnya

maupun dalam hal materi muatan yang  tidak dapat bertentangan dengan materi

39 Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,
(Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 4.

40 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik,
(Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010), hlm. 21.

41Ibid, hlm. 49.
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muatan UUD NRI Tahun 1945. Dalam sistem hukum di Indonesia, diatur jenis

dan hierarki peraturan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu :

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.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.42

Tingkatan norma ini memberikan gambaran secara konkrit mengenai

level-level norma yang berada diatas dan dibawah. Selain itu, norma hukum ini

menjadi landasan yuridis atau legal standing bagi penyelenggara pemerintahan

negara. Norma-norma hukum yang berlaku berada dalam sistem yang berlapis-

lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu

norma itu selalu berlaku, bersumber serta berdasar pada norma yang lebih tinggi,

dan norma yang lebih tinggi  berlaku bersumber serta juga berdasar pada norma

yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara

(Staatsfundamentalnorm).43

42Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82).

43Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,
(Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 21-22.
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3. Undang-Undang

Untuk menggerakkan dan menjalankan  pemerintahan negara, maka

dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk

mengontrol dan membatasi tiap-tiap badan penyelenggara pemerintahan itu.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.44 Salah satu peraturan perundang-undangan itu adalah

undang-undang. Kemudian, sistem hukum di Indonesia, lembaga yang berwenang

dan memegang kekuasaan membentuk undang- undang adalah terletak pada

lembaga legislatif. Hal ini termaktub dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945

berbunyi “ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

undang.45 Jadi secara konsep, kekuasaan membentuk undang-undang oleh DPR

itu secara atributif diberikan oleh konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagai

fundamental norm bagi negara Indonesia.

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden.46. Undang-

undang dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dalam arti materiil dan

undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti materiil merupakan

keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya dan mengikat setiap

orang secara umum sedangkan undang-undang dalam arti formil ialah keputusan

44 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011 Nomor 82)

45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
46BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011 Nomor 82)
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penguasa yang dilihat dari cara pembentukannya.47 Undang-undang adalah

hukum.48 Hal ini karena undang-undang berisi kaidah hukum yang bertujuan

untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang dianggap tahu akan adanya

suatu undang-undang.

Undang-undang sebagai salah satu peraturan perundang-undangan

memiliki kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlakunya undang-undang,

yaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis, dan filosofis.49

a. Kekuatan berlaku yuridis (Juristische Geltung)

Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika persyaratan

formal terbentuknya undang-undang terpenuhi. Kaidah hukum mempunyai

kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan kaidah yang lebih tinggi

tingkatannya. Suatu kaedah hukum merupakan sistem kaedah secara

hierarki.

b. Kekuatan berlakunya sosiologis (Soziologische Geltung)

Berlaku atau diterimanya hukum di dalam masyarakat didasarkan pada

kenyataan dalam masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum di dalam

masyarakat ini ada dua macam, yaitu:

1) Menurut teori kekuatan (Machtstheorie) hukum mempunyai kekuatan

berlaku sosiologis apabila keberlakuannya dipaksa oleh penguasa,

terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat,

47L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 92.
48Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,

1999), hlm. 80.
49Sudikno Mertokusumo, Ibid, hlm.87-88
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2) Menurut teori pengakuan (Anerkennungstheorie) hukum mempunyai

kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga

masyarakat.

c. Kekuatan berlaku filosofis (Filosofische Geltung)

Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis jika kaedah hukum tersebut

sesuai dengan cita-cita hukum (Rechtsidee) sebagai nilai positif yang

tertinggi (dalam hal ini harus sesuai dengan tujuan dari Pancasila yaitu

untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur).

Kemudian, untuk membuat sebuah Undang-Undang harus diperhatikan

materi-materi yang akan dibuat. Materi yang harus diatur dalam dengan Undang-

Undang yaitu :

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945

b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang

c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu

d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi

e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.50

Kemudian, Bagir Manan juga menyebutkan ada beberapa landasan wajib

Secara konsep undang-undang memiliki masa berlaku dan masa tidak

berlakunya. Suatu undang-undang dinyatakan berlaku berdasarkan asas-asas

tertentu. Berikut ini adalah asas-asas berlakunya undang-undang:

50 Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2011
Nomor 82)
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1. Undang-undang tidak berlaku surut, maksudnya undang-undang hanya

berlaku terhadap peristiwa yang disebutkan dalam undang-undang

tersebut, dan terjadinya setelah undang-undang tersebut dinyatakan

berlaku.

2. Undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan

dengan undang-undang yang lebih tinggi.

3. Undang-undang yang berlaku kemudian atau belakangan membatalkan

undang-undang yang berlaku terdahulu (lex posteriori derogate lex priori),

dengan syarat hal yang diatur adalah sama.

4. Undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang

yang mempunyai derajat yang lebih rendah (lex superior derogate lex

inferiori), dengan syarat mengatur objek yang sama dan saling

bertentangan.

5. Undang-Undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang

sifatnya umum (lex specialis derogate lex generalis), maksudnya apabila

ada dua undang-undang yang setingkat dan berlaku pada waktu yang

bersamaan serta saling bertentangan, hakim menerapkan yang khusus, dan

mengesampingkan yang umum.

6. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal ini menyangkut

dengan adanya hak uji materiil dan kaitannya dengan asas kedaulatan

rakyat.51

51http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-undang-undang-dalam-arti.htmldi
akses pada tanggal 13 Desember 2018.
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Begitupun sebaliknya, suatu undang-undang bisa dinyatakan tidak berlaku

lagi dengan alasan sebagai berikut :

1. Jika jangka waktu berlakunya undang-undang tersebut telah habis.

2. Jika hal-hal atau keadaan atau objek yang diatur oleh undang-undang itu

telah habis.

3. Jika undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh pembentuknya atau

instansi yang lebih tinggi.

4. Jika telah dikeluarkan undang-undang baru yang isinya bertentangan

dengan isi undang-undang yang dahulu berlaku.52

4. Peraturan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintah oleh

pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.53 Untuk

mengatur dan melaksanakan pemerintahan daerah itu maka dibutuhkan sebuah

regulasi atau peraturan (legal standing). Pada Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945

berbunyi, “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Regulasi Peraturan Daerah merupakan bagian dari kekuatan dari kegiatan legislasi

lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan

52http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-undang-undang-dalam-arti.htmldi
akses pada tanggal 13 Desember 2018.

53 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244)
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otonomi daerah dan tugas pembantuan.54 Peraturan Daerah adalah peraturan yang

dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun

Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang

menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.55

Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan

bersama Gubernur.56 Kemudian, Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.57Pasal 18

ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

dibagi atas kabupaten dan kota.

Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian

kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur

rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan

otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau

54Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
55Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.

202.
56 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
57 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
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penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-

undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala

daerah.58 Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-

Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional.

Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan

standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.59

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat

peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem

perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat

daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-

undangan secara nasional karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-

undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.60

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat

dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus

didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain;

Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia,

58Soebono Wirjosoegito, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2007), hlm 14.

59Sofiana Hanjani, Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan
UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Skripsi, 2014,
hlm. 9.

60Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat
Daerah,(Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), hlm. 8.
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berwawasan lingkungan dan budaya.61 Kemudian, menurut UU Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.62 Materi muatan peraturan

daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung

kondisi khusus daerah/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi.63

Prosedur pembuatan peraturan daerah dimulai dengan tahap perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Prosedur awal dalam pembuatan peraturan daerah adalah pengajuan rancangan

peraturan daerah. Secara konsep pengajuan rancangan peraturan daerah dapat

diajukan atau diinisiasi oleh pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Kepala

Daerah). Setelah rancangan tersebut di setujui, maka dinaikkan levelnya pada

tahap pembahasan. Pada tahap ini, DPRD dan Kepala Daerah melakukan tahap

pembahasan (analisa dan evaluasi) materi muatan yang akan ditetapkan sebagai

peraturan daerah. Selain itu, analisa dan evaluasi berbasis pada apakah rancangan

peraturan daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak

bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya. Kemudian, apabila DPRD

dan Kepala Daerah bersepakat dan menyetujui rancangan tersebut maka bermuara

61 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm 131.

62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

63 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
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pada tahap pengesahan oleh Kepala Daerah. Begitupun sebaliknya, apabila

rancangan tersebut tidak disepakati oleh kedua bela pihak maka, secara otomatis

rancangan tersebut batal dan tidak dapat diajukan pada masa sidang berikutnya.

Terakhir adalah tahap pengundangan peraturan daerah di lembaran daerah

republik Indonesia.

5. Pengujian Peraturan (Judicial Review)

Penggunaan istilah judicial review lebih dikenal dalam masyarakat di

Indonesia, sebenarnya lahir dari negara yang menganut asas sistem pemisahan

kekuasaan (trias politica) dimana Amerika Serikat sebagai negara yang terkenal

menggunakannya prinsip tersebut. Dalam sejarahnya pada saat pertama kalinya

dilaksanakan di Amerika, Amerika belum memiliki pengaturan pada konstitusi

atau undang-undang. Tidak ada aturan yang memperkenankan adanya

kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Agung (MA).64 Catatan

yang diungkap oleh Mauro Cappeletti, diungkap  soal awal penggunaan konsep

judicial review. Ia mencatat bahwa pada masa itu, suatu peraturan yang berada di

bawah (psephisma) tidak boleh bertentangan dengan nilai yang berada di atasnya

(nomoi). Bahkan aturan ini telah menempatkan mekanisme punishment yang akan

diterapkan jika hal itu terjadi.65 Selanjutnya Saldi Isra, hal ini dianggap sebagai

penggunaan konsep judicial review meskipun dalam taraf yang masih sederhana.66

64Maria Farida, Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori
Perundang-Undangan, Seri Buku Ajar, (Jakarta: FHUI, 2000), hlm.105.

65Puguh Windrawan, Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya  Mahkamah Konstitusi di
Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni 2013.

66Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislatf ”Menguatnya Model Legislasi Parlementer
Dalam Sistem Presidensial Indonesia”, cetakan ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa), 2010,
hlm. 294.



30

Menurut Leonard W. Levy, awal mula konsep judicial review ini bermula

saat muncul kemarahan dari seorang anggota Kongres Ameriak Serikat. “Judicial

Review adalah perampasan wewenang!” teriak Richard Dobbs Spaight.Teriakan

ini yang kemudian dicatat oleh Levy sebagai awal mula kemunculan konsep

judicial review. Teriakan Spaight pada tahun 1787 adalah penanda penolakannya

terhadap usulan para hakim yang menginginkan keputusan Kongres untuk bisa

diamandemen. Oleh Spaight, konsep tersebut dianggap merampas kekuasaan

Kongres.67 Sebuah peristiwa yang juga paling dikenal dalam sejarah judicial

review adalah apa yang dilakukan oleh John Marshall, Ketua Mahkamah Agung

Amerika Serikat. Ia membatalkan Judiciary Act 1789 karena isinya dianggap

bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Alasan yang dikemukakan

adalah bahwa hakim telah disumpah untuk menjunjung konstitusi, sehingga jika

ada peraturan yang dianggap bertentangan dengankonstitusi, maka hakim harus

melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut. Alasan kedua yang

dikemukakan Marshall adalah bahwa konstitusi merupakan the supreme law of the

land, sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan yang dibawahnya

agar isi konstitusi tidak dilanggar. Alasan selanjutnya, hakim tidak boleh menolak

perkara, sehingga jika ada yang mengajukan judicial review, maka permintaan itu

harus dipenuhi. Apa yang diputuskan oleh Marshall ini menyangkut perkara yang

melibatkan William Marbury melawan James Madison. Kasus ini bermula saat

67 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi,
cetakan pertama (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm, 96.
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berakhirnya pemerintahan Presiden John Adams. Pengganti Adams adalah

Thomas Jefferson yang mengalahkannya pada pemilu tahun 1800.68

Pada masa peralihan sebelum penyerahan jabatan presiden, Adams

kemudian membuat surat penunjukkan pengangkatan hakim dan duta besar.

Diantarnya yang diangkat adalah William Marbury, Dennis Ramsay, Robert

Townsend Hooe, dan William Harper. Sementara John Marshall yang kala itu

bertugas sebagai Hakim Agung merangkap Sekretaris Kepresidenan juga turut

membantu mempersiapkan surat-surat tersebut.69

Kemudian, surat tersebut tidak sempat diserahterimakan sebagaimana

mestinya. Keesokan harinya, saat Presiden Thomas Jefferson mulai bekerja, surat

tersebut masih berada di kantor keprisedenan. Surat itu akhirnya ditahan oleh

James Madison, yang diangkat Thomas Jefferson sebagai Sekretaris Keprisedenan

mengganti John Marshall. Dasar penahanan surat inilah yang kemudian menjadi

pangkal masalah, dan membuat Marbury mengajukan tuntutan ke Mahkamah

Agung. Dasarnya, surat pengangkatan telah disetujui oleh Kongres dan sudah

mendapatkan cap resmi keprisedenan. Marbury dan kawan kawan melalui kuasa

hukumnya beralasan bahwa Mahkamah Agung berhak memutus perkara yang

mereka ajukan, serta mengeluarkan surat pengangkatan tersebut. Landasan

hukumnya adalah Judiary Act 1789. Namun, hal ini ditolak oleh pemerintahan

Jefferson. Sebaliknya, Kongres yang dikuasai oleh kaum Republik yang berpihak

kepada Jefferson malah mengeluarkan sebuan undang-undang. Isinya adalah

membekukan semua persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung selama

68Ibid.
69Ibid.
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1 tahun. Meskipun demikian, persidangan tetap digelar. Dalam putusannya yang

ditulis sendiri oleh Marshall, Mahkamah Agung membenarkan bahwa keluarnya

surat keputusan itu sah. Artinya, surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh John

Adams sah secara hukum. Marbury dan kawan- kawan mempunyai hak untuk

menduduki jabatan yang dimaksud. Namun, masih dalam putusannya, Mahkamah

Agung tidak mempunyai wewenang untuk memerintah aparat pemerintah untuk

menyerahkan surat tersebut. Mahkamah Agung juga menolak keinginan

penggugat, agar Mahkamah Agung mengeluarkan surat keputusan sebagai

pengganti surat keputusan yang dikeluarkan mantan Presiden Adams. Alasannya,

surat keputusan yang berasal dari amanat section 13 Judiciary Act 1789 dianggap

bertentangan dengan Article II Section 2 Konstitusi Amerika Serikat. Dasar inilah

yang menjadi awal mula kemunculan konsep sekaligus praktek judicial review.

Dalam kasus ini, Marshall sekaligus menyatakan bahwa segala undang-undang

buatan Kongres, apabila bertentangan dengan konstitusi sebagai “the supreme law

of the land” harus dinyatakan tidak berlaku.70

Mohammad Yamin merupakan tokoh pertama di Indoneisa yang tercatat

mengajukan pemikiran tentang judicial review dalam sebuah forum resmi. Ini

terjadi pada 11 Juli 1949, saat sidang BPUPKI. Ia mengusulkan keberadaan

sebuah mahkamah yang bisa memutuskan; apakah sebuah peraturan berjalan

sesuai hukum adat, syariah, dan UUD.71 Usulan ini menandaskan bahwa

pemikiran tentang judicial review telah muncul pada awal pembentukan negeri

70Ibid, hlm. 97.

71Puguh Windrawan, Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya  Mahkamah Konstitusi di
Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni 2013.
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ini. Bahkan, usulan ini mengindikasikan bahwa ada sebagian kalangan yang

menginginkan terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang berimbang (balance),

dan menjunjung supremasi konstitusi.72 Lepas dari kenyataan bahwa kemudian

usulan ini kemudian ditolak oleh Soepomo dengan alasan sistem ketatanegaraan

yang saat itu dianut oleh Indonesia.   Alasan Soepomo sebenarnya masuk akal.

Judicial Review bisa dilaksanakan dengan sempurna apabila masing-masing

lembaga ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sejajar. Selain itu, alasan

lainnya adalah menyangkut kesiapan para hakim dalam menangani kasus- kasus

hukum hukum dalam ranah pertentangan peraturan perundang- undangan yang

lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.73

Kemudian, ketiadaan atau keterbatasan ahli hukum pada awal berdirinya negara

Indonesia menjadi salah satu alasan pragmatis dari Soepomo untuk menolak

diberikannya kewenangan menguji undang-undang kepada kekuasaan kehakiman

dalam konstitusi Indonesia.74Alasan keterbatasan ahli hukum itu direkam oleh

Wiryono Prodjodikoro, dalam catatannya tentang urgensi peradilan administrasi

sbb :75

“Hak kekurangan keahlian inilah yang menimbulkan keragu-raguan dalam
hati sanubari segenap pembicara dalam pertemuan para ahli hukum tersebut.
Terutama Prof. Logemann adalah sangat tegas dalam kesimpulannya, bahwa
menurut pendapatnya hal yang pertama-tama harus diperhatikan di
Indonesia ialah suatu usaha memperbaiki berjalannya tata-usaha

72Nurainun Simangunsong, Judicial Review di Indonesia; Teori, Perbandingan dan
Pelaksanannya Pasca Amandemen UUD 1945, cetakan I, (Yogyakarta: Fakultas Syari‟ah UIN
Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 7.

73Ibid.
74Enrico Simanjuntak,Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 3 November 2013.

75Wirjono Prodjodikoro, Bunga Rampai Hukum, Karangan Tersebar,  (Jakarta: Ichtiar
Baru, 1974), hlm. 195.
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pemerintahan secara mengatur sebaik-baiknya pemisahan Pengadilan dan
Pamongpraja, menyempurnakan hukum tata-usaha pemerintahan,
memperbaiki hal pengawasan di dalam tata usaha pemerintahan, dan
mengadakan pengawasan atas tindakan pemerintah oleh badan-badan
perwakilan rakyat. Pada akhirnya Ketua Pertemuan tersebut Mr. van Dunne
mengemukakan bahwa sebagai hasil dari pembicaraan diantara semua
pembicara ialah, bahwa belum dirasakan keperluan untuk lekas-lekas
mengadakan pengadilan dalam soal-soal tata usaha secara prinsipil dan
luas”.

Kemudian, mekanisme kontrol norma hukum (legal norm control

mechanism) pada dasarnya dapat diimplementasikan melalui pengawasan politik,

pengendalian administratif atau melalui kontrol hukum (judicial).76 Terdapat tiga

norma hukum yang dikenal dalam pengujian norma hukum yaitu keputusan

normatif yang mengatur (regeling) dan bersifat general and abstract, keputusan

normatif yang mengandung penetapan administratif (beschikking) bersifat

individual and concrete norm, keputusan normatif yang bersifat penghakiman

(judgement)  merupakan general and abstract norm disebut vonis.77 Jimly

Asshidiqqie menegaskan bahwa kaidah hukum yang bersifat umum dan abstrak

(general and abstract norm) hanya dapat diawasi melalui jalur hukum pengadilan

dengan mekanisme judicial review.78

Kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan norma hukum yang berlaku

dengan jalur pengadilan dapat dilaksanakan melalui prosedur judicial review. Hal

tersebut merupakan pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan

legislatif dan eksekutif untuk menilai apakan tindakan kekuasaan legislatif dan

76Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm.6.

77Nimatul Huda, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi, (Yogyakarta:FH UII Press, 2011), hlm.23.

78Ibid, hlm. 7.
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eksekutif selaras dengan norma yang tinggi.79 Hasil kesepakatan dalam lembaga

perwakilan, dianggap sebagai forum politik, yang mencerminkan “rule by

majority”, sama sekali tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma

keadilan yang lebih tinggi derajatnya, yang terkandung dalam konstitusi.

Lembaga perwakilan yang dianggap memperoleh mandat dari keseluruhan rakyat,

belum tentu mempunyai keingainan yang sama dengan kehendak seluruh rakyat

yang berdaulat.80

Menurut kepustakaan Belanda judicial review dikenal dengan

toetsingsrecht. Toetsingsrecht adalah hak menguji terhadap produk hukum. Hak

menguji tersebut akan memiliki nama yang berbeda-beda sesuai lembaga mana

yang akan menggunakannya.81 Dalam kajian toetsingsrecht (hak menguji) dalam

istilah kepustakaan Belanda, hak menguji tersebut kemudian dibagi dua menjadi

hak menguji formal (formele toetsuqbfsrecht) dan hak menguji material (materiele

toetsingsrecht).82 Hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai apakah

produk legislatif dibentuk melalui prosedur yang tepat menurut hukum, sedangkan

hak menguji material adalah wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai

apakah produk hukum isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang

lebih tinggi derajatnya.83

79Ibid.
80Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, cetakan pertama

(Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 125.
81Jimly Asshidiqqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Konpres, 2006),

hlm.2.
82Maria Farida, Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori

Perundang-Undangan, Seri Buku Ajar, (Jakarta: FHUI, 2000), hlm.105.
83Ibid.
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Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan pengenalan dasar

tentang judicial review (uji materiil sebuah peraturan perundang-undangan), yang

di dalam sistem hukum di Indonesia, baru diadopsi setelah amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.84 Salah satu cara

penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah dengan pengujian

terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan

(judicial review).85 Pengujian  peraturan perundang-undangan dilakukan untuk

menilai bahwa produk hukum tidak cacat secara subtansti (bertentangan dengan

peraturan yang berada diatasnya) dan prosedur. Judicial review (pengujian)

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sedangkan pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

dilakukan oleh Mahkamah Agung.86 Mahkamah Agung adalah badan yang

melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas

dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah

Agung memiliki posisi strategis terutama bidang hukum dan ketatanegaraan yang

diformat: 1) menyelenggarakan peradilan guna menengakkan keadilan, 2)

mengadili pada tingkat kasasi, 3) menguji perundang-undangan di bawah undang-

undang , dan 4) berbagi kekuasaan atau kewenangan lain yang diberikan oleh

84Ismail Hasani & Gani Abdullah, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, (FSH UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2006), hlm.78.

85Faqih Maryadi, “Nilai-nilai Filosofis Putusan Mahkakah Konstitusi yang Final dan
Mengikat”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 3 Tahun 2010, hlm. 103.

86Http://abdkarno.blogspot.co.id/2015/11/makalah-konstitusi-tentang-pengujian.htmldi
akses pada tanggal 19 september 2017.
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undang-undang.87 Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah melakukan uji

materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan

perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang, atas alasan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.88

Salah satu poin yang mendasar penataan kekuasaan kehakiman pada

perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 adalah masalah pengaturan kewenangan

judicial review atau hak menguji yang dijalankan oleh MA dan MK.89 Perspektif

teori konstitusi dianutnya sistem judicial review adalah merupakan suatu upaya

dan bentuk penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi

sebagai hukum tertinggi. Hal ini sesuai dengan teori stefanbau yang dikemukakan

oleh Hans Kalsen yang menjelaskan tatanan hukum itu merupakan sistem norma

yang hierarkis atau bertingkat.90 Hukum yang berada pada level  atas menjadi

sumber bagi hukum yang berada pada level dibawahnya dan hukum yang berada

pada level dibawah tidak boleh bertentangan dengan hukum diatasnya.

Konstitusi memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai judicial

review. Secara ringkas dapat dirumuskan, kewenangan judicial review di

Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diadakan pembedaan

yang tegas antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di

87Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 210-211.

88Sri Sumantri, Hukum Tata Negara Indonesia (PemikirandanPandangan), (Bandung: PT.
RemajaRosdakarya), hlm. 264.

89 Janpatar Simamora, Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di
Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 3 Tahun 2013, hlm. 389.

90Ibid.
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bawah undang-undang. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 mengatur sebagai berikut :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar … “. Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 mengatur sebagai

berikut : “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang… “.91

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yaitu :

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.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.92

Hierarki peraturan perundang-undangan ini memberikan gambaran secara

tegas mengenai klasifikasi landasan ajektif penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selain itu juga, hierarki tersebut menggambarkan peraturan perundang-undangan

mana yang akan di lakukan judicial review oleh Mahakamah Konstitusi dan

Mahkamah Agung. Menurut Sri Sumantri pengujian terhadap undang-undang ada

91Jimliy Asshiddiqqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi
Press, 2006), hlm. 45.

92Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82).
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dua macam yakni : 1) Pengujian materiil yaitu Pengujian atas bagian undang-

undang yang bersangkutan. Bagian tersebut dapat berupa bab, ayat, pasal, atau

kata bahkan kalimat dalam suatu pasal atau ayat dalam sebuah undang-undang.

Pada dasarnya pengujian materil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan

materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun

menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan

dengan norma-norma yang berlaku umum. 2) Pengujian formil yaitu Pengujian

yang dilakukan terhadap format dan aspek-aspek formalisasi substansi norma

yang diatur itu menjadi suatu bentuk hukum tertentu menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga substansi norma hukum yang

dimaksud menjadi mengikat untuk umum. Dengan kata lain, pengujian formil

biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas

kompetensi institusi yang membuatnya. Hakim dapat membatalkan suatu

peraturan yang ditetapkan dengan tidak mengikuti aturan resmi tentang

pembentukan peraturan yang bersangkutan. Hakim juga dapat menyatakan batal

suatu peraturan yang tidak ditetapkan oleh lembaga yang memang memiliki

kewenangan resmi untuk membentuknya.93

6. Asas-Asas Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan dan pengontrolan setiap penyelengara kehidupan berbangsa

dan bernegara maka dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan.

Perundang- undangan ialah proses pembuatan peraturan negara.94 Maria Farida

93 Sri Soemantri M, HakUji Material di Indonesia, (Bandung, Penerbit Alumni, 1997)
94SollyLubis,Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, (Bandung:MandatMaju,

1989),hlm.1
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dalam Mahendra menjelaskan bahwa istilah perundang-undangan mempunyai dua

makna yaitu :95

a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses

membentuk peraturan-peraturan negara, baik tingkat pusat maupun

ditingkat daerah.

b.   Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil

pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat

daerah.

Negara diselenggarakan tidak atas kemauan semata sang penguasa, tetapi

negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan

sebelumnya serta penguasa tunduk pada hukum tersebut.96 Mengatur dan menata

kehidupan masyarakat dalam suatu negara maka dibutuhkan sebuah peraturan.

Secara umum tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan

menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum

itu memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan didalam kehidupan

bernegara dan bermasyarakat. Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan

pemerintahan suatu negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik,  harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat.97

95Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogya
karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 hlm. 5.

96Satjipto Rahardjo, Negara Hukum  yang Membahagiakan  Rakyatnya, (Yogyakarta:
Genta Publishing), 2009.

97Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya
(dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH., (Yokyakarta: Kanisius,
2007.
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Seorang ahli hukum Philipus M. Hadjon dalam Yuliandri mengatakan

bahwa pembentukan peraturan perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.98 Asas-asas

yang menjadi basis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut

para ahli yaitu :

1. Attamimi mengemukakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang patut terdiri atas, cita hukum Indonesia, asas

negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi,

dan asas-asas lainnya.99

2. Burkhard  Kremes dalam Muin Fahmal menyebutkan bahwa asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:

a) Susunan peraturan.

b) Metode pembentukan peraturan.

c) Bentuk dan isi peraturan

d) Prosedur dan proses pembentukan peraturan.100

Kemudian, Pasal 5 Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan perundang-undangan memberikan panduan mengenai

asas-asas. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik,

yang meliputi:

98Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, gagasan
terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berkelanjutan, (Jakarta: Rajawali Press,
2009), hlm. 14.

99A.Hamid Attamimi, Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden  yang
berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi Universitas Indonesia, 1990,
hlm. 303.

100H.A.Muin Fahmal, Peran asas-asas Umum Pemerintahan yang layak  dalam
mewujudkan Pemerintahan yang bersih, Total Media  Cet. ke 2, 2008, hlm. 62-63.
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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; dan

g. keterbukaan.101

a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis

Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan

Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. 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.

d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-

undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis,

maupun yuridis.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan

Perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan

101Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
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bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas

dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam

interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan

demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.102

Selanjutnya, dalam pembentukannya materi muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

102Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ( Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
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j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.103

a. Asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan

ketentraman masyarakat.

b. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia

secara proporsional.

c. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang

majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam

setiap pengambilan keputusan.

e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia

dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan

golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

g. Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga

negara.

103Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
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h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal

yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama,

suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan

Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam

masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi

Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan

kepentingan bangsa dan negara.104

7. Harmonisasi Hukum antara Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Harmoni dalam bahasa inggris disebut harmonize, dalam bahasa Francis

disebut dengan harmonie, dan dalam bahasa yunani disebut harmonia.105 Dibidang

hukum dikenal juga dengan adanya harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum

adalah proses membuat hukum menjadi tidak disharmonisasi yang disebabkan

oleh tumpang tindih kewenangan dan kepentingan. Harmonisai hukum

dilaksanakan untuk menyamakan tujuan dan materi muatan antara peraturan yang

lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah sehingga tidak bertentangan

(disharmonisasi). Hasan Wargakusumah, dkk., dalam Suharsono mengatakan

bahwa harmonisasi hukum  adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses

pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis,

104Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234)

105Suharsono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran
Belanja Negara, (Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 94
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sosiologis,  ekonomis maupun yuridis.106 Sudikno dalam Suharsono lebih

menjelaskan bahwa nilai filosofis dapat diartikan apabila kaedah hukum tersebut

sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Nilai yuridis

yaitu apabila persyaratan formal terbentuknya peraturan perundang-undangan

telah terpenuhi. Nilai sosiologis  yaitu efektivitas atau hasil guna peraturan

perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat.107

Kata harmonisasi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000

tentang Program Pembangunan Nasional menentukan bahwa salah satu program

pembangunan adalah program pembentukan peraturan perundang-undangan yang

sasarannya adalah menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang

sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Harmonisasi

peraturan perundang-undangan merupakan keserasian antara peraturan perundang-

undangan antara yang satu dengan yang lainnya108, baik secara vertikal (tingkatan

peraturan) maupun horisontal (peraturan sederajat). Harmonisasi ini bertujuan

untuk menghindari adanya pertentangan  norma. Dengan demikian pembuatan

peraturan perundang-undangan harus memperhatikan harmonisasi peraturan

perundang-undangan, dengan tidak terlepas dari tiga landasan atau dasar

pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu: landasan filosofis, landasan

106Ibid, hlm. 95
107Ibid.

108L.M. Gandhi, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif, Makalah, yang

disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995, hlm 4-5.
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yuridis, dan landasan sosiologis.109 Peraturan perundang-undangan dimaknai

sebagai 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.110

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk

menyelaraskan peraturan perundang-undangan agar menjadi proporsional dan

bermanfaat bagi  kepentingan bersama atau masyarakat.111 Terdapat beberapa

alasan untuk dilakukan harmonisasi norma yaitu:

1. Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan,

dan pembulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem

dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif.

2. Harmonisai hukum dilakukan sebagai upaya preventif dalam rangka

pencegahan diajukannya permohonan judicial review peraturan

perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten.

3. Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan

secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian hukum.112

Salah satu jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah

harmonisasi vertikal. Harmonisasi vertikal adalah harmonisasi antara satu

109Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif perundang-undangan; Lex

Specialis Suatu Masalah, (Surabaya; JP Books, 2006), hlm. 100.

110 Pasal 1 ayat 2 Undang-UndangTentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
111Ibid.
112 Wacipto Setiadi, Proses Pengharmonisasi sebagai upaya Untuk memperbaiki Kualitas

Peraturan Perudang-Undangan, Jurnal Legisltaif Indonesia Volume 2 Nomor 4 Tahun 2007, hlm.
48.
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peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain

dalam lingkup pengaturan yang sejenis dengan  hierarki yang berbeda.113 Salah

satu harmonisasi vertikal yang dapat dilakukan adalah antara undang-undang

dengan peraturah daerah. Secara hierarkis, posisi atau level undang-undang

dengan perda dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang sebagai produk

legislatif yang berasal dari persetujuan antara DPR dan Presiden menempati

urutan ketiga dari tujuh tingkatan produk hukum di Indonesia sedangkan perda

menempati urutan keenam dan ketujuh yaitu perda provinsi serta perda

kabupaten/kota dalam tingkatan itu. Melihat gambaran konkrit diatas, sepatutnya

perda sebagai peraturan yang berada dibawah undang-undang bersesuaian dan

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sehingga menciptakan sebuah

satu kesatuan produk hukum yang utuh dan kokoh.

Proses pengharmonisasian peraturan daerah terhadap undang-undang

sebenarnya berawal dari tahap perencanaan dan penyusunan. Bahwa setiap

konsepsi rancangan peraturan daerah haruslah disesuaikan dengan ius contitutum

yang berada diatasnya. Secara konsep pengajuan rancangan peraturan daerah

dapat diajukan atau diinisiasi oleh pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Kepala

Daerah). Setelah rancangan tersebut di setujui, maka dinaikkan levelnya pada

tahap pembahasan. Pada tahap ini, DPRD dan Kepala Daerah melakukan tahap

pembahasan (analisa dan evaluasi) materi muatan yang akan ditetapkan sebagai

peraturan daerah. Selain itu, analisa dan evaluasi berbasis pada apakah rancangan

113Ibid.
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peraturan daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak

bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya. Kemudian, apabila DPRD

dan Kepala Daerah bersepakat dan menyetujui rancangan tersebut maka bermuara

pada tahap pengesahan oleh Kepala Daerah. Begitupun sebaliknya, apabila

rancangan tersebut tidak disepakati oleh kedua bela pihak maka, secara otomatis

rancangan tersebut batal dan tidak dapat diajukan pada masa sidang yang sama.

Terakhir adalah tahap pengundangan peraturan daerah di lembaran daerah

republik Indonesia. Pada tahap-tahap diataslah proses pengharmonisasian perda

terhadap undang-undang diawali dan berakhir.

Dalam sistem hukum di Indonesia peran check and balance dalam

pembuatan suatu produk hukum sangatlah diperlukan sebagai upaya sadar dan

terencana agar tidak terjadi disharmoni norma. Teknik check and balance inilah

yang menjadi langkah awal agar tiap-tiap pembuat peraturan terkontrol.

Kemudian, antar produk hukum yang berada dalam berbagai tingkatan atau

jenjang haruslah saling berkesesuaian sehingga menciptakan sebuah peraturan

yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. LahirnyaUndang-Undang Nomor 12

Tahun  2011 telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan

peraturan perundang-undangan karena hal itu akan menunjukkan:114

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan

2. Keharusan adanya  kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-

undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan

tingkat lebihtinggi atau sederajat

114Mumammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam
Mendukung Otonomi Daerah, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Februari 2014,Vol.10, No.19, hlm. 21-37.
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3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu

4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi tingkatannya.

Olehnya itu, ketika pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan DPRD akan

membuat sebuah peraturan daerah maka mereka harus terlebih dahulu

menyamakan ide dan gagasan dengan peraturan yang diatasnya seperti undang-

undang agar terjadi harmoni substansi peraturan sehingga terhindar pertentangan

norma. Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan persetujuan

peraturan daerah tidak boleh berseberangan dengan undang-undang.


