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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Kajian Relevan 

Terdapat beberapa penelitan yang membahas objek yang berkaitan 

dengan penelitan ini, antara lain : 

1. Skripsi Rino Subangkit yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Ketertiban 

Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi pada Relokasi pedagang kaki 

lima (PKL) di Sentra Ikan Bulak Kecamatan Bulak, Kota 

Surabaya)”1Penelitan ini memfokuskan pada  bagaimana implementasi 

Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perbedaan antara 

skripsiRino Subangkit dengan peneliti adalah pada lokasi penelitian. 

Sedangkan untuk persamaannya adalah pada Peraturan Daerah tentang 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang fokus pada pedagang 

kaki lima. 

2. Skripsi Frendi Anto Saputro “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam 

Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima 

Di Surakarta”2yang menjadi permasalahannya adalah bagaimanakah 

                                                                 
1
Rino Subangkit,Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Relokasi 

PKL Di Sentra Ikan Bulak Kecamatan Bulak, Kota Surabaya), skripsi, program studi ilmu 

administrasi negara faku ltas ilmu sosial dan hukum universitas negeri Surabaya, 2016. 
2
Frendi Anton Saputro,Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam 

Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta, skripsi, 

jurusan politik dan kewarganegaraan Fakultas I lmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2013. 
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peranan satuan polisi pamong praja dalam mengimplementasikan 

Peraturan Daerah tentang pedagang kaki lima (PKL) di kota Surakarta? 

Kegiatan-kegiatan apakah yang di lakukan  satuan polisi pamong praja 

(satpol pp) dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kota 

Surakarta? Apa kendala yang di alami satuan polisi  pamong praja (satpol 

pp) dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kota Surakarta dan 

cara menagatasinya? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Fokus penelitian ini adalah (1) peranan satuan polisi pamong praja (satpol 

pp) dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (perda) tentang 

pedagang kaki lima (PKL) di Surakarta (2) kegiatan-kegiatan yang di 

laksanakan satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penataan 

pedagang kaki lima(PKL), dan (3) apa kendala yang di alami satuan polisi 

pamong praja (satpol pp) dalam penataan pedagang kaki lima(PKL) di 

Kota Surakarta. Yang menjadi perbedaan penelitian Frendi Anto Saputro 

dengan peneliti terdapat dalam rumusan masalah, di dalam rumusan 

masalah Frendi Anto Saputro adalah: (1) peranan satuan polisi pamong 

praja (satpol pp) dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (perda) 

tentang pedagang kaki lima (PKL) di Surakarta (2) kegiatan kegiatan 

yang di laksanakan satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penataan 

pedagang kaki lima (PKL), dan (3) apa kendala yang di alami satuan 

polisi pamong praja (satpol pp) dalam penataan pedagang kaki lima 

(PKL) di Kota Surakarta. Sedangkan peneliti sendiri mengangkat 

permasalahan (1) mengapa pedagang kaki lima tidak  berjualan di tempat 
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yang di sediakan pemerintah? (2) bagaimana implementasi peraturan 

daerah (perda) kota Kendari nomor 10 tahun 2014 tentang ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat dalam wilayah kota Kendari? Beserta 

lokasi yang berbeda. Dan untuk persamaannya adalah tentang ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat yang fokus kepada pedagang kaki 

lima. 

B. Kerangka Teori 

1. Konsep Negara Hukum 

a. Pengertian dari Negara Hukum 

Secara konseptual istilah negara hukum di indonesia dipadankan 

dengan dua istilah dalam bahasa asing yaitu: 

1. Bahasa belanda istilahnya rechstaat digunakan untuk menunjuk 

tipe negara hukum yang diterapkan di negara-negara yang 

menganut sistem hukum eropa kontinental atau civil law system 

2. Bahasa Inggris menggunakan istilah rule of law untuk menunjuk 

tipe negara hukum dari negara anglo saxon atau negara-negara 

yang menganut common law system(Inggris, Amerika dan negara-

negara bekas jajahan Inggris), sedangkan tipe negara hukum yang 

diterapkan di negara-negara sosialis-komunis, menggunakan 

istilah socialist legality antara lain (Rusia dan Vietnam).3 

 

 

                                                                 
3
Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah 

Perubahan UUD 1945,  Cet-1, (Malang: Setara Press, 2010), h. 157 
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Secara konseptual perbedaan antara rechstaat dan rule of law, 

antara lain dapat disebutkan bahwa konsep rechstaatlahir dari suatu 

perjuangan menentang absolutisme, karena itu berwatak revolusioner, 

sedangkan rule of law lahir dari perkembangan yurisprudensi, 

sehingga perkembangannya bersifat evolusioner.4 

Rechstaat atau negara hukum diartikan negara yang 

penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum 

untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Dibalik itu machtssaat 

diartikan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan 

berdasar pada kekuasaan belaka. Sesudah atau pasca amandemen 

ketiga UUD 1945, mengenai negara hukum, diatur dalam pasal 1 ayat 

(3) UUD 1945 berbunyi: “negara indonesia adalah negara hukum”. 

Dengan demikian “negara indonesia adalah negara hukum” menjadi 

bukan hanya suatu prinsip, tetapi benar-benar menjadi normatif.5 

Negara hukum adalah negara yang menggunakan instrumen 

hukum sebagai landasan tindakan penguasa maupun warga negaranya. 

Sehingga, jelas dasar legalitasnya, berdasarkan hukum tertulis maupun 

tidak tertulis. Negara hukum, menempatkan hukum sebagai dasar 

kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dalam segala 

bentuk serta menggunakan hukum dalam menjamin keadilan bagi 

                                                                 
4
Ibid  h. 157 

5
Ibid, h. 158 
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warga negaranya.6 Menurut  Bintan R. Saragih, dalam negara hukum 

negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum pada 

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 kehendak sendiri.7 

Menurut Aristoteles suatu Negara hukum ialah negara yang diperintah 

dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya 

pemerintahan yang berkostitusi memiliki tiga unsur yaitu: pertama, 

pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada 

ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan, kedua, 

pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang  hukum yang 

didasarkan pada kepentingan umum, bukan hukum yang dibuat secara 

seweng-wenang yang menyampingkan kepentingan masyarakat yang 

tidak sejalan dengan kostitusi. Ketiga, pemerintahan yang berkostitusi 

berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan 

berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan pemerintah dispotik. 8 

Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 45 (sebelum di 

amandemen, karena setelah di amandemen, ketentuan tentang 

penjelasan umum Undang-Undang Dasar 45 tidak di cantumkan lagi, 

                                                                 
6
Kif A minanto, Bunga Rampai Hukum, Cet-1, (Jember:Katamedia, 2018), h. 6 

7
Bintang R. Saragih, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Periode 1965-1971 Dalam 

Menegakkan Ketatanegaraan Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, 

Disertai Doktor Ilmu Hukum, (Bandung:Universitas Padjadjaran, 1991), h.11 
8
Aristoteles dalam bukunya Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, 

(Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014), h. 21 
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tetapi walaupun demikian penjelasan umum Undang-Undang Dasar 

45 tetap menjiwai Undang-Undang Dasar 45) mengenai sistem 

pemerintahan negara, antara lain menyatakan bahwa indonesia adalah 

negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasarkan 

kekuasaan belaka (machtsstaat). Pengertian negara berdasarkan 

hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara dan 

bermasyarakat harus di dasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum 

mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik pemerintah 

ataupun warga negara harus tunduk terhadap hukum.  

Pengertian dari negara hukum adalah:  

a. Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada 

warga negaranya. 

b. Menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan. 

c. Adanya suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis 

d. Adanya suatu sistem hukum dan 

e. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.9 

 
Negara hukum segala sesuatu harus di lakukan menurut 

hukum (everything must be done according to law). Negara hukum 

menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya 

hukum yang harus tunduk pada pemerintah.10Hukum adalah 

pernyataan jiwa bangsa – Volksgeist- karena pada dasarnya hukum 

tidak dibuat oleh manusia, tetapi tumbuh dalam masyarakat, yang 

lahir, berkembang dan lenyap dalam sejarah. Dalam pembentukan 

                                                                 
9
Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Cet-1, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2012), 

h.37-38;  
10

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet-11, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h.21 
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hukum perlu pula diperhatikan cita-cita bangsa dan nilai-nilai yang 

terdapat dalam bangsa tersebut.11 

b. Sejarah Pemikiran Negara Hukum 

Sejarah data-data sejarah ketatanegaraan yang dapat 

dikumpulkan (didunia barat) maka pemikiran tentang negara hukum 

diawali oleh plato di zaman yunani purba. Sebagai koleksi terhadap 

pendapatnya yang semula bahwa negara yang ideal iyalah yang 

diselenggarakan atau penyelenggara negaranya ialah para ahli filsafat 

dan negara itu disebut politea maka dengan mengamati pengalaman 

penyelenggara negara waktu itu ternyata iya berkesimpulan bahwa 

penyelenggara negara yang baik ialah yang didasarkan pada 

pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah nomoi. 

c.   Karakteristik Negara Hukum 

Ada dua konsep negara hukum yang biasanya dipakai yaitu 

rechtsstaat dan rule of law. Dari kedua konsep yang di anut oleh 

negara-negara hukum, rupanya melahirkan karakteristik sebagai tipe 

negara hukum yang dapat di golongkan melalui sisi hukum bila di 

tinjau dari hubungan penguasa dan rakyatnya.12 

 

 

d.  Konsep Negara Hukum Indonesia 

                                                                 
11

Abdul Ghofur Anshori, Sobi Malian, Membangun Hukum Indonesia(Kumpulan Pidato 

Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat), (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017) h. 71 
12

Jum Anggriani, op.cit., h.11 
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Kendati menganut negara hukum seperti halnaya negara 

barat, akan tetapi lahirnya negara hukum di indonesia, tidak sama 

dengan terlahirnya negara hukum di negara barat. Lahirnya negara 

hukum indonesia, tidak berdasarkan reaksi warga negara terhadap 

kekuasaan pemerintahan yang absolut ataupun pelanggaran yang di 

lakukan penguasa. Negara hukum indonesia terlahir karena pancasila, 

sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsanya. 13 

e. Prinsip-Prinsip Negara Hukum 

Menurut Muhammad Tahir Azhari, ada 12 prinsip pokok 

negara hukum (rechtsstaat) yang berlaku dizaman sekarang. Ke 12 

prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga 

berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai 

negara hukum (the rule of law) ataupun (rechtsstaat) dalam arti yang 

sebenar-benarnya. Ke 12 prinsip itu adalah: 

1. Diakuinya supremasi hukum 

2. Adanya persamaan dalam hukum 

3. Berlakunya asas legalitas  

4. Efektifnya pembatasan kekuasaan 

5. Terjaminnya indenpendensi 

6. Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak 

7. Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara.  

8. Adanya mekanisme peradilan konstitusi.  

9. Dijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia 

10. Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (democratic rule 

oflaw, democtratische rechtsstaat) 

                                                                 
13

Kif Aminanto, op. cit., h. 22 
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11. Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (welfare 

rechtsstaat) 

12. Transparansi dan kontrol sosial.14 

 

Menurut Von Savigny hukum adalah pernyataan jiwa bangsa 

volksgeist karena pada dasarnya hukum tidak dibuat oleh manusia, 

tetapi tumbuh dalam masyarakat, yang lahir, berkembang dan 

lenyap dalam sejarah. Dalam pembentukan hukum perlu pula 

diperhatikan cita-cita bangsa dan nilai-nilai yang terdapat dalam 

bangsa tersebut.15 

Perkembangannya konsep negara hukum tersebut, kemudian 

mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat 

diantaranya: 

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan 

rakyat. 

2. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus 

berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan. 

3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga 

negara). 

4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara. 

5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas 

mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar 

tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif. 

                                                                 
14

Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Nnegara, Hukum Pidana  Dan 

Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), h. 29 
15

Abdul Ghofur Anshori, Sobi Malianop.cit., h. 71 
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6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau 

warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan 

pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. 

7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian 

yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran 

warga negara.16 

2. Pengertian Implementasi 

Implementasi adalah upaya menerapkan, melaksanakan dan atau 

mengoperasionalkan fungsi, tugas atau kewenangan seseorang atau 

lembaga tertentu.17 

Pengertian implementasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :  

a. Pendapat Van Meter & Van Hornimplementasidijelaskan sebagai 

sebuah proses implementasi yang sesungguhnya tidak hanya 

menyangkut perilaku badan-badan administratif, serta bertanggung 

jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada 

diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan 

politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat 

memengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Sehingga 

akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang dihasilkan, baik yang 

diharapkan maupun yang tidak diharapkan. 

  

                                                                 
16

Yuswalina dan Kun Budianto, Hukum Tata Negara Diindonesia, (Malang: Setara Press, 

2016), h. 33-34. 
17

Sulchan Yasin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya;[t.p.], 1997), h. 352 



19 
 

 

 

b. Pendapat Nugrohoimplementasi pada prinsipnya adalah cara agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.  

Terdapat dua pilihan dalam mengimplementasikannya, yakni langsung 

mengimplementasikannya dalam bentuk program, sedangkan yang 

kedua adalah melalui formulasi kebijakan derifat atau turunan dari 

kebijakan publik tersebut.18 

 

3. Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjamin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom.19 Kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri atas kepala 

daerah provinsi, kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah 

Kabupaten, dan kepala daerah Kota dan wakil kepala daerah.20 

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan 

yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang di kenal 

dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan 

konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan 

wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang di bagi antara pemerintah 

pusat, daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan 

wajib di bagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan 

                                                                 
18

Hartyas Raditya, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 

Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kawasan 

Sempadan Afvoer Bono Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoardjo, jurnal, di akses pada tanggal 

11 maret 2019. 
19

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah  
20

AndiPangerang Moenta, Syafa’at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum 

Pemerintahan Daerah, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.26 
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pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan 

pelayanan dasar.21 

Selama ini di pahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah di dasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekosentrasi dan 

tugas pembantuan. Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah 

setidaknya dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1974, Undang-Undang 

nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 mengatur 

ketiga macam asas tersebut.22 

a. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas 

otonomi.23Sedangkan menurut Kuntana Magnan desentralisasi adalah 

asas yang memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri dan akan memperbesar kemungkinan dipenuhinya kepentingan 

rakyat yang bersifat lokal.24 

  

                                                                 
21

Ibid,  h. 33 
22

Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2005),h.306 
23

Ibidh. 28 
24

Kuntana Magnan, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah 

Administratif, (Bandung:Armico,1984), h. 11  
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b. Asas dekosentrasi pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat, kepada instansi di wilayah tertentu, dan atau kepada 

gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan 

pemerintahan umum.25 

c. Asas tugas pembantuan ialah penugasan dari pemerintah pusat kepada 

daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan pemerintahpusat atau dari pemerintah 

daerah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.26 

4. Otonomi Daerah 

Kata otonomi berasal dari kata latin auto yang artinya sendiri, 

nomoi yang artinya Undang-Undang, sehingga otonomi Daerah berarti 

membuat undang-undang sendiri. Pengertian ini terlalu sempit, karena 

dalam kenyataannya pemerintah daerah tidak hanya membuat Undang-

Undang atau menjalankan fungsi legislative saja, melainkan 

menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif) daerah. 

Dilihat dari sejarah perkembangan pemerintahan daerah, istilah daerah 

otonom disebut dengan daerah swantantra dalam Undang-Undang 

nomor 1 tahun 1957 dan Undang-Undang nomor 18 tahun 1965, atau 

swapraja dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 yang berarti 

                                                                 
25

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah pasal 1 ayat (9) 
26

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah pasal 1 ayat (11)  
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menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Tapi kemudian dalam 

Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 22 

tahun 1999 menggunakan nama daerah otonom dengan Undang-

Undang nomor 32 tahun 2004 disebut Provinsi dan Daerah yang lebih 

kecil disebut/kota.27 

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah 

daerah  perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah: otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.28Ada tiga macam ajaran 

otonomi daerah yaitu: ajaran otonomi materil, ajaran otonomi formil 

dan ajaran otonomi riil atau otonomi nyata.  

1. Ajaran otonomi materiil 

 Ajaran ini pada pokoknya bertitik tolak pada pandangan 

bahwa ada perbedaan khakekat yang prinsipil antara tugas yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat dengan apa yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah otonomi. Urusan yang dapat dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat dan yang dapat dikerjakan oleh daerah otonom 

secara materiil sangat berbeda. Urusan-urusan yang diserahkan 

pada daerah otonom harus dirinci dengan tegas dalam undang-

                                                                 
27

Gede Yusa, dkk, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Malang: Setara Press, 2016), h.165-166 
28

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
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undang pembentukan daerah otonom tersebut, sehingga tidak 

mungkin untuk ditambah atau dikurangi.29 

2. Ajaran otonomi formil 

 Ajaran ini adalah kebalikan dari ajaran otonomi materiil 

yang didasarkan pada pandangan bahwa tidak ada perbedaan 

hakiki antara urusa yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat 

dengan urusan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah otonom, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 

dapat saja melakukan urusan itu, tetapi atas dasar pertimbangan 

daya guna dan hasil guna, maka urusan-urusan tertentu 

diserahkan kepada daerah otonom, dengan menekankan bahwa 

urusan itu harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang jelas. Jadi, pertimbangan utama ditekankan pada 

efisiensi dan efektfitas pemerintahan, kemungkinan untuk 

menambah atau mengurangi urusan yang diserahkan kepada 

daerah otonom tetap ada berdasarkan pertimbangan efisiensi dan 

efektifitasnya.30 

3. Ajaran otonomi riil atau otonomi nyata 

 Ajaran ini menekankan pada suatu prinsip bahwa 

pemberian otonomi kepada daerah otonum didasarkan atas 

pertimbangan kondisi nyata, kebutuhan serta kemampuan daerah 

otonom untuk menyelenggarakan urusan tertentu, disamping 

                                                                 
29

Gede Yusa, dkk, op.,cit. h. 167 
30

GedeYusa, dkk, op.,cit. h. 168 
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pertimbangan efisiensi dan efektifitas. Penerapan ajaran ini 

ditempuh dengan cara pemberian urusan pangkal pada saat 

terbentuknya daerah otonum tersebut, kemudian berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan keadaan dan kebutuhan nyata, urusan 

itu dapat ditambah atau ditarik kembali oleh pemerintah pusat.31 

Tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut : 

a. Peningkatan pelayanan publik yang semakin baik.  

b. Peningkatan kehidupan demokrasi.  

c. Peradilan nasional. 

d. Wilayah regional adil. 

e. Pemeliharaan hubungan harmonis antara pusat dan daerah 

serta antara daerah diintegritas urutan republik.  

f. Mendorong pemberdayaan masyarakat.  

g. Peningkatan inisiatif dan kreatifitas daerah, peningkatan 

partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.32 

Manfaat otonomi daerah sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk 

kepentingan masyarakat.  

b. Supaya meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, pemerintah 

pusat tak lagi melakukan tugas-tugas rutin ke daerah- daerah 

karena bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom. 

                                                                 
31

Gede Yusa, dkk, op.,cit. h. 169 
32

Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan 

Apilkasinya,  Cet-1,(Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018 ), h.23 
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c. Demi meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan  oleh elit lokal, yang biasanya tidak simpatik 

terhadap program pembangunan nasional dan peka terthadap 

kebutuhan masyarakat  miskin di pedesaan.  

d. Demi meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan 

biaya yang terjangkau dan lebih rendah, itu tidak lagi menjadi 

beban pemerintahan pusat karena telah diserahkan kepada 

pemerintahan daerah.33 

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dalam 

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 perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya 

atau kepentingan umum.34 

  

                                                                 
33

Ibid h.24 
34

Bagir Manan, Sistem dan Teknik  Pembuatan Peraturan Perundang-UndanganTingkat 

Daerah, (Bandung:LPPM Universitas Bandung, 1995), h. 8 
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5. Undang-Undang 

Implementasi ide negara hukum, Undang-Undang 

mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Dalam negara 

hukum(rechtsstaat) modern, fungsi peraturan Perundang-Undangan 

bukan hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma 

yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, dan Undang-Undang 

bukan hanya sekedar produk dari fungsi negara di bidang pengaturan. 

Peraturan Perundang-Undangan adalah salah satu instrumen untuk 

mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita 

yang di harapkan.35 

a. Pengertian Undang-Undang 

Konsep tentang Undang-Undang dapat di telusuri dari 

konsep wet dalam bahasa belanda. Dalam kepustakaan hukum 

belanda wet atau Undang-Undang dapat di lihat dalam arti materil 

dan dalam arti formil. Undang-Undang dalam arti materil (wet in 

materiele zin) di maksudkan adalah segala bentuk peraturan 

Perundang-Undangan, sedangkan Undang-Undang dalam arti 

formil (wet formele zin) adalah lazim di sebut dengan Undang-

Undang saja. Menurut Bagir Manan, Undang-Undang dalam arti 

materiil adalah setiap keputusan tertulis yang di keluarkan oleh 

pejabat atau lingkungan pejabat yang berwenang yang berisi 

aturan tingkah laku bersifat atau mengikat secara umum yang di 

                                                                 
35

A. Rosyid Al Atok, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan,(Malang:Stara Press, 2015), h.2 
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namakan peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan Undang-

Undang dalam arti formil adalah peraturan Perundang-Undangan 

yang di bentuk presiden dengan persetujuan DPR (setelah 

perubahan pertama UUD 1945 tahun 1999 lebih tepat di sebut 

dibentuk atas persetujuan bersama antara DPR dan presiden). 

Dengan demikian maka Undang-Undang dalam arti formil, yang 

lazim di sebut dengan istilah “Undang-Undang” merupakan 

bagian atau salah satu jenis atau bentuk dari Undang-Undang 

dalam arti materiil atau yang lazim disebut dengan peraturan 

Perundang-Undangan.36 

Diindonesia, sumber hukum dan tata urutan peraturan 

perundang-undangan dapat merujuk pada tap MPR nomor 

3/MPR/2000, yang diantaranya adalah undang-undang dasar 

1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan 

menteri dan peraturan daerah.37 

b. Kedudukan Undang-Undang dalam hierarki Norma Hukum 

Hans Nawiasky mengelompokkan hierarki norma hukum 

negara kedalam empat kelompok besar, yaitu: 

1. Kelompok 1: staatsfundamentalnorm (norma fundamental 

negara) 

2. Kelompok 2: staatsgrundgesetz (aturan dasar negara/ aturan 

pokok negara) 

                                                                 
36

Ibid, h.13 
37

Ahmad Sukardjo, Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Cet-2, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 21 
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3. Kelompok 3: formell gesetz (Undang-Undang “formal”) 

4. Kelompok 4: verordnung dan autonome satzung (aturan 

pelaksana dan aturan otomom).38 

 

Pengelompokkan hirarki norma hukum diatas lazim disebut 

dengan die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen. 

Staatsfundamentalnorm atau yang disebut dengan norma 

fundamental negara, pokok kaidah fundamental negara, atau norma 

pertama, adalah norma tertinggi dalam suatu negara. Ia merupakan 

norma dasar (grundnorm) yang bersifat pre-supposed atau di 

tetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dan karena itu tidak di 

bentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi. Ia juga merupakan 

norma yang menjadi tempat menggantungnya norma-norma hukum 

di bawahnya termaksud menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi 

atau Undang-Undang Dasar suatu negara.Kelompok norma hukum 

di bawah staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara/aturan pokok 

negara adalah formell gesetz atau Undang-Undang (wet in formele 

zin). Di bandingkan dengan norma hukum yang ada dalam 

konstitusi yang merupakan aturan dasar negara, norma-norma yang 

ada dalam suatu Undang-Undang merupakan norma hukum yang 

lebih konkrit dan terinci serta sudah langsung berlaku di dalam 

masyarakat yang pembentukannya di lakukan oleh lembaga 

legislatif.39 

                                                                 
38

A. Rosyid Al-Atok, op.,cit.h.15 
39

A. Rosyid Al-Atok, op.,cit.h. 16 
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c. Materi Muatan Undang-Undang 

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang 

dasar Negara Indonesia tahun 1945; 

2. Perintah suatu Undang-Undang untuk di atur dengan Undang-

Undang; 

3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 

4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan /atau 

5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.  

Termaksud di dalamnya jika atas suatu putusan judicial 

review Mahkamah Kostitusi perlu di tindak lanjuti dengan 

perubahan peraturan Perundang-Undangan maka muatan sebagai 

tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di muat dalam 

Undang-Undang.40Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu: 

1. Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. 

2. Ketetapan majelis permusyarakat rakyat. 

3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-

undang. 

4. Peraturan pemerintah. 

5. Peraturan presiden. 

6. Peraturan daerah provinsi. 

7. Peraturan daerah kabupaten/kota.41 

  

                                                                 
40

Nukila Evanty, Nurul Ghufron, Paham Peraturan Daerah (Perda) Berprespektif HAM 

(Hak Asasi Manusia), Cet-1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014) h. 26 
41

Pasal 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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Munir Fuandy menyatakan bahwa teori hierarki peraturan 

perundang-undangan telah banyak dipraktekkan diberbagai negara 

didunia ini. Indikasi yang membuktikan berlakunya teori tersebut 

dalam suatu negara, dilihat antara lain jika dalam negara tersebut 

terdapat: 

1. Adanya suatu lembaga yang khusus menganalisis apakah suatu 

undang-undang atau praktik kenegaraan bertentangan dengan 

konstitusi atau tidak. 

2. Peran dari parlemen (yang membuat undang-undang sangat 

tinggi dengan kewenangan yang luas) 

3. Peran dari pengadilan tidak begitu penting. 

4. Sistem pemberantasan pidana yang lebih bersifat menjerakan 

dan refersif, dengan mengabaikan usaha-usaha yang bersifat 

kuratif dan preventif.  

5. Sistem hukum dan penerapan hukumnya sangat bersifat 

legalistik. 

6. Sistem hukum dan penegakan hukum yang sangat berorientasi 

pada sanksi dan hukuman.42 

  

                                                                 
42

Munir Fuandy, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, (Jakarta:Kencana 

Prenada Media, 2012), h. 148-149. 
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6. Peraturan Daerah (perda) 

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 

persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota). Jenis 

Peraturan Daerah termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan-

Peraturan Perundang-Undangan, yang termuat dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Peraturan Daerah terdiri dari dua yakni Peraturan Daerah 

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dalam ketentuan 

umum Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang No 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

dijelaskan pengertian Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

yaitu “ ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan 

Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, dan ayat (8) 

Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Peraturan Perundang-

Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati atau Walikota. 43 

Pasal 1 butir 2Undang-Undang nomor 12  tahun 2011 tentang 

pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang di maksud 

dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang 

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk 

                                                                 
43

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan pada Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) 
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atau di tetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 

melalui prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Di lihat dari sisi materi muatannya, Peraturan Perundang-

Undangan bersifat mengatur (regelling), secara umum (general), 

abstrak, tidak konkret dan individual seperti keputusan 

penetapan.44Adapun 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 dan/atau penjabaran lebih lanjut 

peraturan Perudang-Undangan yang lebih tinggi.45 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 6 juga 

memaparkan asas yang harus terkandung dalam materi muatan 

Peraturan Perundang-Undangan, yakni harus mencerminkan asas 

pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, Bhinneka 

Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, 

keserasian, serta keselarasan. Dalam pasal 14 Undang-Undang ini 

mengatur materi muatan Peraturan Daerah yaknimateri 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 

                                                                 
44

Nukila Evanty, Nhurul Ghufron, op.,cit, h. 25 
45

Nukila  Evanty, Nhurul Ghufron, op.,cit, h. 26 
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dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undang yang 

lebih tinggi.46 

Pembentukan perda yang baik harus berdasarkan pada asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai. 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk  yang tepat, yaitu setiap jenis 

peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat 

pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan 

dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh 

lembaga/pejabat yang tidak berwenang.  

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan 

perundang-undangan. 

d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan 

perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara 

filosofis, yuridis maupun sosiologis.  

e. Kedayagunaan dan kehasilagunaan, yaitu setiap peraturan 

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 

                                                                 
46

Pasal 14 Undang-Undang No mor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 
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dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

f. Keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, 

penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.  

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan 

masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah dan 

pembentukanperaturan daerah harus didasari oleh asas 

pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain: 

memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.47 

7. Pedagang kaki lima (PKL) 

a. Pengertian pedagang kaki lima 

Pedagang kaki lima adalah pedagang atau orang yang 

melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan 

menempati pinggiran jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. 

Menurut Sidharta pedagang kaki lima adalah pedagang informal 

yang menempati kaki lima (trotoar) yang keberadaannya tidak 

boleh mengganggu fungsi publik, baik ditinjau dari aspek sosial, 

fisik lingkungan dan pariwisata.48 Pedagang kaki lima merupakan 

                                                                 
47

Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan pada Daerah Secara 

Langsung, Cet-1, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2005) h. 131 
48

Menurut Sidharta didalam skripsi Nur Fatnawati, Dampak Relokasi Pedagang Kaki 

Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta, skripsi, faku ltas hukum 

universitas negeri Semarang, 2013. 
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usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada 

yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat 

satu ketempat yang lain menjajakan bahan makanan, minuman 

dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Pedagang 

kaki lima umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan 

alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi 

sebagai imbalan atau jerih payahnya.49Kegiatan pedagang kaki 

lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu 

diberdayakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat 

dan sekaligus salah satu pilihan dalam menyediakan barang 

dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang 

relatif murah.  

b. Ciri-ciri/sifat pedagang kaki lima: 

1. Pada umumnya tingkat pendidikannya rendah.  

2. Memiliki sifat spesialis dalam kelompok barang/jasa yang 

diperdagangkan. 

3. Barang yang diperdagangkan berasal dari produsen kecil atau 

hasil produksi sendiri. 

4. Pada umumnya modal usahanya kecil, berpendapatan rendah, 

serta kurang mampu memupuk dan mengembangkan modal.  

                                                                 
49

Henny Purwanti dan Misnarti, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 

di Kabupaten Lumajang, jurnal,Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman 

Lumajang, 2012, h.1 
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5. Hubungan pedagang kaki lima dengan pembeli bersifat 

komersial.50 

8. Ayat tentang ketaatan pada pemimpin 















 

Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iya kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.Q.S. An-nisa: 5951 
 

Surah an-nisa ayat 59 memerintahkan orang-orang yang 

beriman untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang 

beriman juga diperintahkan taat kepada ulil amri yaitu para pemimpin. 

 

 

 

9. Peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat 

                                                                 
50

Http//pengertian ciri-ciri pedagang kaki lima, d iakses pada tanggal 20 agustus 2019.  
51

Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 

71 
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Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat ini meliputi: 

1. Tertib jalan, fasilitas umum dan jalur hijau; 

2. Tertib lingkungan; 

3. Tertib sungai, saluran air dan sumber air; 

4. Tertib penghuni bangunan; 

5. Tertib tuna susila dan anak jalanan; 

6. Tertib tempat hiburan dan keramaian; dan 

7. Tertib peran serta masyarakat; 

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat adalah: 

1. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas 

hak-hak warga dan masyarakat; 

2. Menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna 

mewujudkan visi dan misi daerah; dan 

3. Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

Larangan berjualan dipinggir jalan dan trotoar terdapat dalam pasal 6 

ayat 5 dan ayat 9 ayat 5 yang berbunyi: 

a. Pasal 6 ayat (5) yang berbunyi setiap orang atau badan 

dilarang melakukan aktifitas jual beli dibahu jalan dan trotoar 

yang dapat mengganggu lalu lintas umum. 
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b. Pasal 9 ayat (5) yang berbunyi setiap orang dilarang berjualan, 

berbelanja dan memarkir kendaraannya di tepi jalan umum 

yang dilarang dan/atau tidak diizinkan oleh pemerintah.  

 

 

 

 

 

 

 

 


