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Dari Redaksi 

 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan 
Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah 
berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-
kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016 memuat 
10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian. 

Jurnal kali ini diawali dengan artikel yang membahas mengenai batasan pilihan pembentuk 
undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tafsir putusan 
Mahkamah Konstitusi. Artikel ini mempertanyakan mengapa suatu undang-undang yang telah di 
bahas bersama dan disetujui oleh DPR dan Presiden dan pembentukannya telah sesuai dengan tata 
cara pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi karena ketentuan-ketentuan didalam suatu undang-
undang dianggap bertentangan (inkonstitusional) dengan UUD Negara RI Tahun 1945. 

Artikel selanjutnya mengangkat tema mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang 
membahas mengenai kesiapan kelembagaan dan regulasi pendukung sebagai peraturan pelaksana 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai refleksi tahun kedua masa berlakunya 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, dibahas 
pula mengenai dampak pemberian remisi bagi narapidana kasus narkotika terkait dengan putusan 
pidana yang dijatuhkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tema mengenai Mahkamah Konstitusi kembali diusung pada artikel selanjutnya, yaitu terkait 
dengan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pembahasan dalam 
artikel ini mengarah pada kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang secara materiil karena materi muatannya sama dengan 
undang-undang. Sedangkan pengujian secara formil seyogianya menjadi kewenangan Mahkamah 
Agung karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang secara formal bentuknya adalah 
peraturan pemerintah.

Jurnal kali ini juga memuat artikel yang membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan 
di Provinsi Sumatera Selatan, dengan menyorotinya dari sisi perlunya pembentukan peraturan 
daerah mengenai hal tersebut. Terdapat pula tulisan yang mengulas mengenai kewenangan desa dan 
penetapan peraturan desa. Seperti diketahui bahwa sejak tahun 2009 Kementerian Dalam Negeri 
telah melakukan proses evaluasi terhadap 9000 (sembilan ribu) Peraturan Daerah yang bermasalah 
dan dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menghambat iklim usaha.  
Korelasinya adalah agar tidak terjadi hal yang sama, maka peningkatan pengetahuan terhadap 
kewenangan dan bentuk peraturan desa adalah hal yang harus dimiliki oleh Pemerintah Desa, 
sehingga dapat menghasilkan Peraturan Desa yang berkualitas.

Berikutnya dibahas pula mengenai perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kemudian 
terdapat pula artikel yang mengangkat tema mengenai penerapan asas kepastian hukum dalam 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Peraturan Mahkamah 
Kostitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Hak tradisional masyarakat hukum adat menjadi tema selanjutnya yang dibahas dalam 
salah satu artikel dalam Jurnal edisi kali ini. Artikel ini mengaitkan hal tersebut dengan pengaturan 
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang 
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UDC 340.13
Ajie, Radita
Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-
Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan 
Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.2. 

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang, 
namun kekuasaan membentuk undang-undang 
DPR tersebut tidak bersifat tunggal melainkan 
dibahas dan memerlukan persetujuan bersama 
dengan Presiden berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 
1945. Selain itu Presiden juga berhak mengajukan 
rancangan undang-undang kepada DPR sesuai 
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan 
tersebut dapat kita simpulkan bahwa lembaga yang 
memegang kekuasaan pembentuk undang-undang 
adalah DPR bersama Presiden untuk merumuskan 
pengaturan lebih lanjut dari ketentuan yang telah 
digariskan oleh Konstitusi.

Kata kunci : kekuasaan, persetujuan bersama,  
    pembentuk undang-undang. 

UDC 340.13
Ajie, Radita
Limit to Open Legal Policy in Legislation Making 
Based on Constitutional Court Decision
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2. 

In Article 20 section (1) of the 1945 Constitution of 
the Republic of Indonesia stated that the House of 
Representatives (DPR) has the authority to establish 
law, however it is not an absolute authority but it 
needs the joint approval with the President as referred 
to in Article 20 section (2) of the 1945 Constitution. 
Besides, the President also has right to give draft law 
to the House of Representatives as referred to in Article 
5 section (1) of the 1945 Constitution of the Republic 
of Indonesia. From the explanation, we can draw 
conclusion that the institution who has the authority to 
establish law is the House of Representatives and the 
President of the Republic of Indonesia to draft further 
regulation under the Constitution.
Keywords: authority, joint approval , establish law

UDC 343.137.5
Wibowo, Suyanto Edi
Implikasi Berlakunya Undang-Undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak terhadap Kelembagaan dan 
Regulasi Pelaksana (Refleksi Menjelang 2 Tahun 
Masa Berlakunya)
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.2.  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku 
pada tanggal 30 Juli 2014, memiliki berbagai 
konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam 
penanganan kasus anak yang berhadapan dengan 
hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan 
Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA). Selain itu, Undang-Undang 
Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengamanatkan 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum membangun BAPAS 
di kabupaten/kota dalam waktu paling lama 5 
tahun. Implikasi lainnya dari Undang-Undang 
Sistem Peradilan Pidana Anak adalah berkaitan 
dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang 
tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk 
menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 
2 (dua) Peraturan Presiden sebagai peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan 
Pidana Anak yang harus ditetapkan paling lambat 1 
(satu) tahun sejak Undang-Undang Sistem Peradilan 
Pidana Anak diberlakukan. Tulisan ini dimaksudkan 
untuk mengetahui kesiapan kelembagaan dan 
regulasi pendukung sebagai peraturan pelaksana 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang 

UDC 343.137.5
Wibowo, Suyanto Edi
Implication of the Effectiveness of Law on 
Juvenile Justice System against Institution and 
Regulation of the Implementer (Reflection of 2 
(Two) Years of Effectiveness)
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2. 

Law Number 11 of 2012 on Juvenile Justice System 
that has come into effect on 30 July 2014 has several 
consequences to several sides in handling children case 
against the law. In Law Number 11 of 2012 on Juvenile 
Justice System, there is a new institution namely 
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) and 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Besides, 
the law also mandates the ministry administering law 
to build BAPAS in regency/municipality not later than 
5 (five) years. Another implication of the law is related 
to its rule of law where the Government is obligated 
to issue 6 (six) Government Regulations and 2 (two) 
Presidential Regulations as the rule of law of Law on 
Juvenile Justice System which have to be issued not 
later than 1 (one) year from the date of the enactment. 
This writing is made to know the institution and 
supporting regulations readiness as the rule of law of 
Law on Juvenile Justice System as the reflection on 2 
(two) years of the effectiveness of the law.

Keywords: Law on Juvenile Justice System, LPAS,   
     LPKA, BAPAS, rule of law.
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merupakan refleksi menjelang 2 tahun berlakunya 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
tersebut.

Kata kunci : Undang-Undang Sistem Peradilan   
             Pidana  Anak, LPAS, LPKA,   
       BAPAS,  peraturan pelaksana. 

UDC 343.265
Anwar, Umar
Dampak Pemberian Remisi bagi Narapidana 
Kasus Narkotika terhadap Putusan Pidana yang 
Dijatuhkan menurut Peraturan Pemerintan 
Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.2.  

Pemberian remisi merupakan hak bagi setiap 
narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan diberlakukannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang 
merubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan sudah membatasi 
pemberian remisi bagi beberapa narapidana termasuk 
narapidana kasus pidana narkotika. Permasalahan 
yang diangkat adalah tentang penerapan pemberian 
remisi bagi kasus pidana narkotika, apakah 
semua putusan pidana yang dijatuhkan terhadap 
narapidana kasus narkotika tidak mendapatkan 
remisi dan hubungan antara pemberian remisi 
dengan putusan pidana di pengadilan. Penelitian ini  
menggunakan metode penelitian yuridis normatif 
dengan menganalisis undang – undang dan norma 
yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pemberian remisi kepada narapidana kasus 
pidana narkotika tetap mengacu kepada Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, putusan pidana 
yang mendapat remisi apabila hukumannya di bawah 
lima tahun dan diatas lima tahun tidak mendapatkan 
remisi dan pemberian remisi bagi narapidana sangat 
dipengaruhi putusan pidana pada narapidana kasus 
narkotika tersebut.

Kata kunci : remisi, warga binaan pemasyarakatan,  
        narapidana 

UDC 343.265
Anwar, Umar
The Impact of the Remissions for Narcotic Case 
Inmates against Penalties Under Government 
Regulation Number 99 of 2012
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2. 

Remission is a right of every inmate serving a 
criminal in the Penitentiary (Prison). With the issued 
of Government Regulation Number 99 of 2012 which 
changes Government Regulation Number 32 of 1999 on 
the Terms and Procedures for Citizens Rights Patronage 
of Corrections already restrict remission for some 
prisoners, including prisoners of narcotics crime cases. 
Issue raised is about the application of remission for 
narcotics crime cases, whether all criminal decisions 
handed down against prisoners do not receive remission 
of narcotics cases and the relationship between 
remission with criminal decisions in court. This study 
uses normative juridical research method to analyze 
the laws and norms. The results showed that the 
remissions to convict a criminal cases of narcotics still 
refers to Government Regulation Number 99 of 2012, 
criminal decisions that get a remission if the sentence 
is under five years, more than five years they do not 
get remission. Remission for prisoners is influenced by 
criminal decisions on inmates the narcotics cases.

Keyword: remission, citizens patronage of corrections, 
convicts

UDC 342.52
Hsb, Ali Marwan
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.2.  

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
memberikan kewenangan kepada Mahkamah 
Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap 
undang-undang dasar. Tetapi, jika mengacu pada 
hierarki peraturan perundang-undangan, undang-
undang mempunyai hierarki yang sama dengan 

UDC 342.52
Hsb, Ali Marwan
The Review of the Government Regulation in Lieu 
of Law
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2. 
Article 24C Section (1) of the 1945 Constitution of the 
Republic of Indonesia authorizes the Constitutional 
Court to review the law against the constitution. 
However, when referring to the hierarchy of legislation, 
the law has the equal hierarchy with government 
regulation in lieu of law. It makes a question whether 
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peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 
Yang menjadi pertanyaan apakah Mahkamah 
Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang terhadap 
undang-undang dasar? Berdasarkan penelitian 
dalam tulisan ini, ditemukan bahwa berdasarkan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-
VII/2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 
kewenangan untuk menguji peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang menjadi kewenangan 
Mahkamah Konstitusi karena materi muatan 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang 
sama dengan undang-undang. Sehingga Mahkamah 
Konstitusi berwenang menguji peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang secara materiil. Putusan 
tersebut sudah tepat, Mahkamah Konstitusi 
berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang secara materiil karena materi 
muatannya sama dengan undang-undang. Sedangkan 
pengujian secara formil seyogianya menjadi 
kewenangan Mahkamah Agung karena peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang secara formal 
bentuknya adalah peraturan pemerintah.
Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi,   
       Pengujian. 

the Constitutional Court truly has the authority to 
review government regulation in lieu of law against the 
constitution? Based on the research in this paper, it was 
found that by the Constitutional Court Decision Number 
138/PUU-VII/2009, the Constitutional Court stated 
that the authority to review government regulation in 
lieu of law under the authority of the Constitutional 
Court because the substance of government regulation 
in lieu of law is similar with the substance of law. So, 
the Constitutional Court has the authority to review a 
government regulation in lieu of law materially. Such 
decision is correct; the Constitutional Court has the 
authority to review a government regulation in lieu 
of law in material because the substance is similar 
with the law. While formally reviewing should be the 
authority of the Supreme Court due to government 
regulation in lieu of law formally is in the form of 
government regulation.
Keyword: Authority, Constitutional Court, Review

UDC 342.25
Mardiansyah, Alfiyan
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di 
Provinsi Sumatera Selatan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.2.  
Kebakaran Hutan dan Lahan yang menyebabkan 
kabut asap telah menjadi permasalahan yang serius 
di Negara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. 
Kerugian yang diderita akibat bencana kebakaran 
hutan dan lahan serta kabut asap sangat besar. 
Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi 
yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. 
Sesuai dengan Instruksi Presiden No.11 Tahun 
2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran 
Hutan dan Lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan membentuk Peraturan Gubernur sebagai 
panduan teknis Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota untuk melakukan peningkatan pengendalian 
kebakaran lahan dan atau hutan melalui kegiatan 
pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca 
kebakaran/pemulihan, melakukan kerjasama dan 
saling berkoordinasi dan meningkatkan peran 
serta masyarakat. Namun, dalam rangka menjamin 
kepastian hukum dalam upaya pengendalian, 
pembakaran lahan dan atau hutan, diperlukan 
adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur 
tentang penanggulangan kebakaran lahan dan 
hutan. Dan pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi 
Sumatera Selatan telah merencanakan untuk 
membuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai 
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Kata Kunci : Pembentukan Peraturan Daerah,   
        Kebakaran Hutan dan Lahan. 

UDC 342.25
Mardiansyah, Alfiyan
The Urgency of the Establishment of Regional 
Regulation on Forest Fire and Land Control in 
South Sumatera
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2. 

Forest fires that cause haze of smoke has become a 
serious problem in Indonesia in last few years and 
cause large loss. The Province of South Sumatra is 
one of the provinces that are prone to forest fires 
and land. According to the Presidential Instruction 
Number 11 of 2015 on Improving Forest and Land 
Fire Control, the Government of the Province of South 
Sumatra issued Governor Regulation as a technical 
guide for the Government of Province and Regency/
Municipality to make improvements or fire control and 
forest lands through prevention, suppression and post 
fire/recovery, cooperation and coordination with each 
other and increase community participation. However, 
in order to secure legal certainty in efforts to control, 
or the burning of land and forests, it is necessary to 
establish a Provincial Regulation that specifically 
regulates land and forest fire prevention. Thus, the 
Government of the Province of South Sumatra has 
planned to create regional regulations governing land 
and forest fire prevention in 2016.
Keyword : The establishment of Regional Regulation,  
    Land and Forest Fire.
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UDC 342.25
Putri, Lia Sartika
Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.2.  

Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas adalah asas 
yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk nyata desa 
dapat melaksanakan tata pemerintahan yaitu fungsi 
pemerintahan, keuangan, penetapan peraturan desa 
dan  kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan. Keterbatasan SDM dan 
Keterampilan pemerintah desa dalam pembentukan 
peraturan perundangan menjadikan pendampingan 
pembentukan peraturan desa sebuah keharusan. 
Terkait dengan penetapan kewenangan Undang-
Undang menyatakan bahwa Kewenangan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Berskala Lokal diatur dan 
diurus Desa, selanjutnya Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 
2014 tentang Desa menyatakan bahwa Menteri 
Dalam Negeri yang menetapkan Kewenangan Hak 
Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 
berkoordinasi dengan Menteri Desa, Namun saat ini 
pedoman kewenangan desa berdasarkan Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Berskala Lokal. Akibatnya akan 
menghasilkan peraturan yang tumpang tindih dan 
dibentuk bukan berdasarkan kewenangan.
Kata Kunci : Kewenangan Desa, Peraturan Desa,   
        Atribusi, Delegasi 

UDC 342.25
Putri, Lia Sartika
Village Authority and the Issuance of Village 
Regulation
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2. 

Recognity and subsudiarity principles are the principles 
contained in Law Number 6 of 2016 on Village as real 
created of village to run their governance consist of 
government function, budgets, local regulations and 
authority in drafting local regulations. The limited 
Human Resources and skill in drafting local regulations 
made “in close proximity” while drafting local regulations 
is an obligation. Related to the regulation on Origin 
Authority Right and Local Authority be regulated and 
managed by Village Government, further Government 
Regulation Number 47 of 2015 on the Amandement to 
Government Regulation Number 43 of 2014 on Village 
states the Minister of Home Affairs coordinates with 
the Minister of Village, Disadvantaged Regions and 
Transmigration to regulate Origin Authority Right and 
Local Authority. However, the guidance to regulate 
Origin Authority Right and Local Authority under the 
Regulation of Minister of Home Affairs coordinate 
with Minister of Village, Disadvantaged Regions and 
Transmigration Number 1 of 2015. Thus, there are 
overlapping regulations and regulations made without 
authority as results.
Keywords : Village Authority, Village Regulations,   
      Attribution, Delegation

UDC 342.82
Rajab, Achmadudin
Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
menjadi Undang-Undang
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.2.  

Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 ini merupakan undang-undang penetapan 
dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang lahir untuk 
mengembalikan pelaksanaan Pilkada secara 
langsung setelah sebelumnya sempat diatur untuk 
dilaksanakan secara tidak langsung melalui Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2014. Adapun perbaikan 
yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah pada 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sehingga 
menghasilkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 masih menimbulkan sejumlah permasalahan. 

UDC 342.82
Rajab, Achmadudin
The Urgency of Amendment of Law Number 
8 of 2015 about the Provision of Government 
Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 about 
the Election of the Governor, Regent, and Mayor 
into a Law 
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2. 

Regional Election was done based on an order of The 
Law Number 1 of 2015 as modified with The Law 
Number 8 of  2015.The Law Number 1 of 2015 this 
is the act of the decision from Government Regulation 
in Lieu of Law Number 1 of 2014 born to restore the 
election directly after was arranged to be implemented 
indirectly through The Law Number 22 of 2014. As for 
improvements conducted by by the parliament and the 
government on The Law Number 1 of 2015 so as to 
produce The Law Number 8 of 2015 still pose number 
of problems.This can be seen from since the application 
has happened 25 judicial review over this law and 7 of 
them granted. Besides of them are of regulation of  KPU 
not in line with act for regional head election resulting 
from the imperfection setting in this law. Hence in order 
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Hal ini terlihat dari semenjak keberlakuannya 
sudah terjadi 25 judicial review atas undang-
undang tersebut dan 7 diantaranya dikabulkan. 
Disamping itu terdapat pula Peraturan KPU yang 
tidak sejalan dengan undang-undang Pilkada yang 
timbul akibat ketidaksempurnaan pengaturan dalam 
undang-undang ini. Oleh karena itu dalam rangka 
menghadapi Pilkada serentak berikutnya di tahun 
2017 perlu kiranya agar dilakukan penggantian 
atas undang-undang Pilkada agar pelaksanaan 
pelaksanaan Pilkada berikutnya menjadi lebih baik.

Kata kunci: Pilkada, Demokrasi, Penggantian   
      Undang-Undang 

to face election simultaneously next in 2017 need to may 
so as to be done amendment over the act of election that 
the implementation of the election next for the better.
Keywords: regional election, democracy, amendment of  
                  the law. 

UDC 342.52
Prayogo, R. Tony
Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman 
Beracara dalam Pengujian Undang-Undang
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.2.  
Sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan 
atribusi oleh UUD 1945 dan Undang-Undang, 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 
memiliki kewenangan menetapkan hukum acara 
pengujian Undang-Undang dan hukum acara 
Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah 
Undang-Undang. Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/
PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara 
Pengujian Undang-Undang merupakan hukum acara 
yang menjadi pedoman dalam pengujian peraturan 
perundang-undangan. Dalam praktiknya,  kedua 
peraturan tersebut, mengandung banyak kekurangan 
seperti materi muatan pengaturan yang menimbulkan 
ketidakjelasan. Permasalahan hukum tersebut 
tentunya membawa dampak, dalam hal ini terhadap 
kepastian hukum atas kedua peraturan tersebut. 
Sebagai hukum acara yang menjadi suatu pedoman, 
seharusnya materi muatan dalam kedua peraturan  
tersebut dapat memberikan kepastian hukum. Dari 
hasil penelitian, terhadap penerapan asas kepastian 
hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor PMK No. 06/PMK/2005, terdapat permasalahan 
yang dihadapi, yaitu Permasalahan dalam hal tidak 
diterapkannya asas kepastian hukum dalam materi 
muatan yang terkait dengan subjek hukum pengujian 
peraturan perundang-undangan, Prosedur/Tata 
Cara Pengujian Peraturan Perundang-undangan,  
Penjadwalan Sidang Pengujian Peraturan Perundang-
undangan, Pemeriksaan Persidangan Pengujian 
Peraturan Perundang-undangan, Penyerahan Jawaban 
Pengujian Peraturan Perundang-undangan,  Jangka 
Waktu Putusan  Pengujian Peraturan Perundang-
undangan, dan pelaksanaan pembacaan Putusan  
Pengujian Peraturan Perundang-undangan 
Kata Kunci: Kepastian Hukum dan Pengujian   
       Peraturan Perundang-undangan. 

UDC 342.52
Prayogo, R. Tony
The Implementation of Legal Certainty Principle in 
Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 on 
Material Review Rights and in Constitutional Court 
Regulation Number 06/PMK/2005 on Guidelines for 
the Hearing in Judicial Review
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2. 
As the state institution which has the attribution 
authority under the 1945 Constitution of the Republic 
of Indonesia, the Constitutional Court and the Supreme 
Court can enact judicial procedural law and procedural 
law on other regulations below the law. The Supreme 
Court Regulation Number 1 of 2011 on Materials Review 
Rights and the Constitutional Court Regulation Number 
06/PMK/2005 on the Guidelines to the Hearing in 
Judicial Review is the procedural law as the basis of 
judicial review. Practically, both of the regulations 
have many weaknesess such as a lack of clarity in 
the materials. It brings bad effect on legal certainty of 
those regulations. As the procedural law which becomes 
the principle, the materials should give legal certainty. 
Based on the research of the implementation of legal 
certainty principle in the Supreme Court Regulation 
Number 1 of 2011 and the Constitutional Regulation 
Number PMK Number 06/PMK/2005, there are several 
problems such as lack of implementation of legal 
certainty principle in the materials to the judicial review 
subject, the Procedure of Judicial Review, the Schedule of 
Judicial Review Court of Session, the Check of Schedule 
of Judicial Review Court of Session, the Answer Giving 
to Judicial Review, Time for Judgment of Judicial Review 
and the Read of Judicial Review Decision.

Keywords: Legal Certainty and Judicial Review.



Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh di copy tanpa izin dan biaya

Keywords sourced from the article
This abstract sheet may be copied without permission and fees

UDC 349.421
Yurista, Ananda Prima
Embodiment of Indigenous Peoples’ Traditional 
Rights in Regulation of Coastal Areas and Small 
Islands Management
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2. 
Indigenous peoples’ traditional rights are enshrined 
in Article 18B section (2) and Article 28I section (3) of 
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In 
Law Number 27 of  2007 there are some Articles which 
are considered contrary to Article 18B section (2) of 
the 1945 Constitution and do not have binding legal 
enforcement including Article 16 sections(1), (2), and 
Article 23 sections (4), (5), (6) under the Constitutional 
Court Decision Number 003/PUU-VIII/2010. After 
judicial review of Law Number 27 of 2007, Law Number 
1 of 2014 has come into force that still contains several 
articles that potentially reduce traditional rights of 
customary law communities. Thus, in this study, it 
is concluded that the traditional rights under Article 
18 B section (2) and Article 28I section (3) of the 1945 
Constitution of the Republic of Indonesia has not been 
translated in Law Number 1 of 2014.
Keywords: traditional right, coastal area and small   
     islands.

UDC 349.421
Yurista, Ananda Prima
Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat 
Hukum Adat dalam Pengaturan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.2.  
Hak tradisional masyarakat hukum adat termaktub 
dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 
NRI Tahun 1945. Dalam pengaturan UU No. 27 
Tahun 2007 terdapat beberapa Pasal yang dinilai 
bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945 diantaranya Pasal 16 ayat (1), (2), dan 
Pasal 23 ayat (4), (5), (6) UU No. 27 Tahun 2007 yang 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/
PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat. Pasca diputusnya 
uji materiil atas UU No. 27 Tahun 2007 tersebut 
berlakulah UU No. 1 Tahun 2014, yang ternyata 
masih mengandung beberapa pasal yang berpotensi 
mereduksi hak tradisional masyarakat hukum adat 
sehingga dalam penulisan ini diperoleh kesimpulan 
bahwa hak tradisional dalam Pasal 18 B ayat (2) 
dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 belum 
terejawantahkan dengan baik dalam UU No. 1 Tahun 
2014.
Kata Kunci: hak tradisional, wilayah pesisir dan   
       pulau-pulau kecil. 

UDC 342.518
Ulya, Zaki
Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem 
Penyelenggaraan Pemerintah Negara menurut 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.2.  

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia 
adalah sistem presidensil. Dimana kedudukan 
Presiden sebagai kepala negara dan kepala 
pemerintahan. Dalam menjalankan roda 
pemerintahan Presiden dibantu oleh kementerian 
negara. Jumlah kementerian negara disesuaikan 
dengan program Presiden di bidang pemerintahan, 
serta guna menunjang kinerja kementerian negara, 
Presiden membentuk Wakil Menteri menurut Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011. Berdasarkan 
konsep kelembagaan Wakil Menteri berkedudukan 
sebagai pembantu dan mewakili kinerja menteri 
negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
Namun, permasalahan muncul terkait kedudukan 
wakil menteri dalam aspek pengambilan kebijakan 
negara apakah sama dengan kedudukan menteri dan 
seperti apakah peran Wakil Menteri dalam sistem 
penyelenggaraan negara.

Kata kunci: Wakil Menteri dan Sistem    
                   Penyelenggaraan Pemerintahan.

 

UDC 342.518
Ulya, Zaki
Position of Deputy Minister of State in the 
System Operation of Government Under the 1945 
Constitution of the Republic of Indonesia
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2. 

The system of governance adopted by Indonesia is a 
presidential system. Where, the position of the President 
is as a head of the state and a head of government. In 
running the government, the President is assisted by a 
ministry of state. Total amount of ministries which are 
adjusted by the program of the President in the area of 
governance, as well as to support the performance of the 
state ministry, the President formed a Deputy Minister 
under Law Number 39 of 2008 and a Presidential Decree 
Number 91 of 2011. Based on the concept of institutional 
Deputy Minister assists and represents the performance 
of the state minister in carrying out their duties and 
functions. However, problems are arose concerning the 
position of vice minister on the aspect of policy making 
with the position of minister and what is the role of Vice 
Minister in the delivery system of the State.

Keywords: Deputy Minister and the Government   
     Management System.
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Abstrak
Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang 
kekuasaan membentuk undang-undang, namun kekuasaan membentuk undang-undang DPR tersebut tidak 
bersifat tunggal melainkan dibahas dan memerlukan persetujuan bersama dengan Presiden berdasarkan Pasal 
20 ayat (2) UUD 1945. Selain itu Presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR 
sesuai Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa lembaga 
yang memegang kekuasaan pembentuk undang-undang adalah DPR bersama Presiden untuk merumuskan 
pengaturan lebih lanjut dari ketentuan yang telah digariskan oleh Konstitusi.

Kata kunci : kekuasaan, persetujuan bersama, pembentuk undang-undang.

Abstract
In Article 20 section (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stated that the House of Representatives 
(DPR) has the authority to establish law, however it is not an absolute authority but it needs the joint approval with 
the President as referred to in Article 20 section (2) of the 1945 Constitution. Besides, the President also has right 
to give draft law to the House of Representatives as referred to in Article 5 section (1) of the 1945 Constitution of 
the Republic of Indonesia. From the explanation, we can draw conclusion that the institution who has the authority 
to establish law is the House of Representatives and the President of the Republic of Indonesia to draft further 
regulation under the Constitution.

Keywords: authority, joint approval , establish law

A. Pendahuluan
Pembentukan peraturan perundang-

undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan merupakan proses yang 
mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan atau penetapan, 
dan pengundangan. Setelah melalui tahapan 
tersebut maka suatu undang-undang akan 
berlaku mengikat seluruh warga negara 
Indonesia, namun UUD 1945 telah memberikan 
kesempatan bagi warga negara Indonesia dan/
atau badan hukum yang merasa dirugikan 
atas berlakunya suatu undang-undang untuk 
mengajukan uji materi (constitutional review) ke 
Mahkamah Konstitusi.

Pengujian undang-undang di Mahkamah 
Konstitusi memang bukan merupakan bagian 
dari proses pembentukan peraturan perundang-
undangan. Sebagai pembentuk undang-undang, 
maka DPR dan Presiden harus bisa untuk 
memberikan keterangan ataupun penjelasan 
yang diperlukan dalam persidangan permohonan 
pengujian undang-undang di Mahkamah 
Konstitusi.

Hal ini juga menimbulkan pertanyaan, 
mengapa suatu undang-undang yang telah di 
bahas bersama dan disetujui oleh DPR dan Presiden 
dan pembentukannya telah sesuai dengan 
tata cara pembentukan peraturan perundang-
undangan baik proses pembentukannya (formiil) 
maupun isi/ketentuan-ketentuan didalamnya 
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(materiil) dapat dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah 
Konstitusi karena ketentuan-ketentuan didalam 
suatu undang-undang dianggap bertentangan 
(inkonstitusional) dengan UUD 1945.

Sebenarnya apakah indikator 
konstitusionalitas pilihan kebijakan dari 
pembentuk undang-undang? karena pembentuk 
undang-undang sesungguhnya mendapat 
keleluasaan dalam menentukan suatu aturan, 
larangan, kewajiban atau batasan-batasan yang 
dimuat  dalam suatu norma undang-undang 
yang sedang dibuat yang merupakan pilihan 
kebijakan pembuat undang-undang (open legal 
policy).  Disisi lain alasan suatu norma atau 
ketentuan merupakan “open legal policy” juga 
sering digunakan sebagai kalimat pamungkas 
dalam Keterangan Presiden dan Keterangan DPR 
di persidangan Mahkamah Konstitusi untuk 
menyatakan suatu norma tidak bertentangan 
dengan UUD 1945 yang terkadang tanpa disertai 
suatu argumentasi yang masuk akal dalam 
pertimbangan hukum yang memadai terkait 
materi yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan 
dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, 
Mahkamah Konstitusi telah memberikan 
beberapa penafsiran terkait batasan-batasan 
open legal policy dan hal inilah yang akan di 
bahas dalam tulisan ini.

B. Pembahasan
B.1.Dasar Hukum Kewenangan Lembaga 

Pembentuk Undang-Undang
A Hamid S Attamimi  memberikan batasan 

peraturan perundang-undangan adalah 
peraturan negara, di tingkat pusat dan di tingkat 
daerah, yang dibentuk berdasar kewenangan 
perundang-undangan, baik bersifat atribusi 
maupun bersifat delegasi. Attamimi juga 
memberikan batasan mengenai peraturan 
perundang-undangan sebagai berikut: semua 
aturan hukum yang dibentuk oleh semua 
tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan 
prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan 
berlaku umum serta mengikat rakyat1.    

Atribusi kekuasaan (attributie van 
rechtsmacht), khususnya atribusi kekuasaan 
pembentukan peraturan perundang-undangan 
(attributie van wetgevendemacht) sering diartikan 
sebagai pemberian kewenangan kepada badan 
atau lembaga atau pejabat (ambt) negara 
tertentu, baik oleh pembentuk undang-undang 
dasar maupun pembentuk undang-undang. 
Dalam hal ini berupa penciptaan wewenang baru 

untuk dan atas nama yang diberi wewenang 
tersebut. Dengan pemberian wewenang tersebut 
maka melahirkan atau memunculkan suatu 
kewenangan baru serta tanggung jawab yang 
mandiri. Sementara itu, delegasi kewenangan 
(delegatie van bevoegdheid) dimaksudkan 
sebagai suatu penyerahan atau pelimpahan 
kewenangan (dalam hal ini kewenangan 
pembentukan peraturan perundang-undangan) 
dari badan atau lembaga atau pejabat negara 
kepada badan atau lembaga atau pejabat 
negara lain. Kewenangan tersebut semula ada 
pada badan atau lembaga atau pejabat yang 
menyerahkan atau melimpahkan wewenang 
tersebut (delegans). Dengan penyerahan tersebut 
maka kewenangan dan tanggung jawab beralih 
kepada penerima kewenangan (delegataris)2. 

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945 menyatakan Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang, namun kekuasaan membentuk 
undang-undang DPR tersebut tidak bersifat 
tunggal melainkan dibahas dan memerlukan 
persetujuan bersama dengan Presiden (Pasal 20 
ayat (2) UUD 1945), selain itu Presiden juga berhak 
mengajukan rancangan undang-undang kepada 
DPR (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945). Berdasarkan 
ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa 
lembaga yang memegang kekuasaan pembentuk 
undang-undang adalah DPR bersama Presiden 
untuk merumuskan pengaturan lebih lanjut dari 
ketentuan yang telah digariskan oleh Konstitusi. 

Konstitusi memang terkadang tidak memuat 
suatu aturan yang secara spesifik dan eksplisit 
mengatur suatu dasar  konstitusional kebijakan 
publik yang memberi dasar bagi pilihan 
kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) 
yang menjadi dasar kewenangan bagi pembuat 
undang-undang untuk menjabarkannya lebih 
jauh dalam suatu undang-undang sebagai 
pengaturan lebih lanjut. Indikator konstitusional 
dimaksud merupakan ukuran yang dapat 
digunakan sebagai pembenar dengan melihat 
Tujuan bernegara dalam pembukaan UUD 
1945 yang memuat pandangan hidup bangsa, 
Pancasila dan Norma Konstitusi yang bersifat 
HAM dan bukan HAM dalam batang tubuh UUD 
19453.

B.2.Dasar Kewenangan Pembentuk Undang-
Undang.
Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan telah menentukan bahwa 
materi muatan yang harus diatur dengan 
Undang Undang berisi: a. pengaturan lebih 

1 A Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Pascasarjana 
Univesitas Indonesia, Jakarta, 1990.
2 Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung, 1998.
3 Maruarar Siahaan, Indikator Konstitusionalitas Kebijakan Publik, disampaikan pada kegiatan expert meeting penyusunan buku 
panduan penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah, Bogor 11 Februari 2015.
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lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang 
Dasar Negara 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; dan/
atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam 
masyarakat.

Materi undang-undang yang merupakan 
pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan 
UUD 1945 dapat kita temukan dalam beberapa 
pasal antara lain Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat 
(2), Pasal 6A ayat (5), Pasal 11 ayat (3), Pasal 15, 
Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat 
(7), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 
19 ayat (2), Pasal 20A ayat (4), Pasal 22A, Pasal 
22B, Pasal 22C ayat (4), Pasal 22D ayat (4), Pasal 
22E ayat (6), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C, Pasal 
23D, Pasal 23G, Pasal 24 ayat (3), Pasal 24A ayat 
(5), Psal 24B ayat (4), Psal 24C ayat (6), Pasal 
25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30 ayat (5), 
Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat 
(4) dan Pasal 36C UUD 1945.

Seluruh pasal-pasal UUD 1945 tersebut 
diatas telah mendelegasikan pengaturan 
mengenai materi muatan yang telah ditentukan 
dalam UUD 1945 kedalam undang-undang4, 
pendelegasian tersebut ditandai dengan 
rumusan “....diatur dengan undang-undang”. 
dan “....diatur dalam undang-undang”.  

Penggunaan kalimat “....diatur dengan 
undang-undang” mengandung arti materi 
muatan yang didelegasikan sebagian sudah 
diatur pokok pokoknya di dalam Peraturan 
Perundang-undangan yang mendelegasikan 
tetapi materi muatan itu harus diatur hanya 
di dalam Peraturan Perundang-undangan yang 
didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan 
lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih rendah (subdelegasi)5.

Dalam melaksanakan tugas tersebut 
pembentuk undang-undang sesungguhnya 
mendapat keleluasaan dalam menentukan 
suatu aturan, larangan, kewajiban atau 
batasan-batasan yang dimuat  dalam suatu 
norma undang-undang yang sedang dibuat yang 
merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-
undang.

Kebebasan pembentuk undang-undang 
tersebut dapat dipersamakan dengan tugas 
menyelenggarakan kesejahteraan  umum 

atau freies Ermessen,  yaitu kewenangan 
yang sah untuk turut campur dalam kegiatan 
melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan 
kepentingan umum6. SF Marbun dan Mahfud 
MD seperti dikutip Zafrullah Salim menjelaskan 
tercakup pula dalam pengertian freies 
Ermessen membuat peraturan tentang hal-
hal yang belum ada pengaturannya, atau 
mengimplementasikan peraturan yang ada 
sesuai dengan kenyataan. Pencakupan demikian 
disebut discretionary power7. 

Meskipun terdapat peluang melaksanakan 
tugas pemerintahan secara bebas tanpa terikat 
sepenuhnya pada undang-undang, namun 
dalam kerangka Negara hukum harus dipahami 
bahwa unsur-unsur freies Ermessen dalam 
Negara adalah sebagai berikut: 
a. ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas 

servis publik;
b. merupakan sikap tindak yang aktif dari 

administrasi Negara;
c. sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
d. sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
e. sikap tindak itu dimaksudkan untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan penting 
yang timbul secara tiba-tiba.
Untuk melaksanakan tiga bentuk kewenangan 

berdasarkan freies Ermessen  Pembentuk undang-
undang dilarang berbuat sewenang-wenang. dan 
dilarang melakukan tindakan-tindakan yang 
bersifat  detournement de pouvoir (melakukan 
sesuatu di luar tujuan kewenangan yang 
diberikan) atau disebut juga onrechtmatige 
overheidsdaad  (perbuatan melawan hukum). 
Sebab setiap perbuatan pemerintah yang 
merugikan warganya karena detournement de 
pouvoir atau onrechtmatige overheidsdaad dapat 
dituntut di muka hakim baik melalui peradilan 
administrasi negara maupun melalui peradilan 
umum8. (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi)

B.3.Indikator Konstitusionalitas Pilihan 
Kebijakan Pembentuk Undang-Undang
Suatu hal yang niscaya bahwa setiap 

pembuat keputusan kebijakan publik yang 
merancang keputusan-keputusan kebijakan, 
baik yang menyangkut peraturan perundang-
undangan ataupun penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan, senantiasa 
harus mencari dasar validitas dan legalitas dari 
keputusan yang diambil dengan menafsirkan 

4 Ketentuan dalam angka 198 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih 
lanjut kepada Peraturan yang lebih rendah
5 Angka 201 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6 Zafrullah Salim, Legislasi semu (Pseudowetgeving) http://www.djpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1299-legislasi-semu-
pseudowetgeving.html
7 SF. Marbun & Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta, Liberty: 2004),hlm 45
8 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 177-178
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konstitusi untuk mengetahui ruang lingkup 
kebebasan diskresionernya dalam batasan 
konstitusi9. maka  untuk dapat memahami 
konsensus nasional saat itu  dalam konteks 
sekarang ini, kita tentu  harus kembali mencerna  
pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam 
rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan 
Kemerdekaan  (BPUPK).10 dengan memahami 
proses terbentuknya kesepakatan yang dicapai 
tentang dasar Negara yang akan dibentuk pada 
tahun 1945 tersebut dengan segala pergulatan 
pemikirannya, kita akan lebih mampu memahami 
falsafah dan pandangan hidup serta pedoman 
bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, 
yang dapat kita lihat dalam alinea ke 4 (empat) 
pembukaan UUD 1945.

Selain Konstitusi sebagai falsafah dan 
ideologi negara yang merupakan cita-hukum 
dan cita negara (rechtsidee en staatsidee), 
Pancasila merupakan sekumpulan nilai-
nilai yang dianut dan yang menjadi pedoman 
menuju tujuan negara serta merupakan sumber 
dari segala sumber hukum dan cita-hukum 
(rechtsidee) yang termuat dalam norma dasar 
negara (Staasfundamentalnorm) dan menjadi 
moralitas konstitusi serta yang akan mendasari 
semua peraturan perundang-undangan yang 
diciptakan sebagai penjabaran Undang-Undang 
Dasar 1945. Karena itu Pancasila memiliki 
fungsi kritis terhadap semua kebijakan publik 
yang diambil, baik dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan untuk menata ketertiban 
masyarakat, maupun terhadap program-program 
sosial, ekonomi, dan budaya  yang perlu untuk  
mencapai tujuan negara. Pancasila merupakan 
kaidah penuntun dalam politik hukum nasional 
sehingga hukum nasional harus dikembangkan 
mengarah pada (a) menjaga integrasi bangsa,  
baik dari aspek ideologi maupun teritori; (b) 
didasarkan pada upaya membangun demokrasi 
dan nomokrasi sekaligus; (c) didasarkan pada 
upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia; dan (d)  didasarkan pada 
prinsip toleransi beragama yang berkeberadaban. 
Pancasila adalah sumber materiil tertinggi yang 
menentukan materi muatan dalam pembentukan 
hukum serta sebagai tolok ukur filosofis dalam 
pengujian konstitusionalitas norma hukum.11  

Konstitusionalisme merupakan antithesis 
kekuasaan yang sewenang-wenang. konstitusi 
merupakan satu kesatuan yang utuh yang 
terdiri dari pembukaan dan batang tubuh, yang 
bukan hanya memuat norma hukum, melainkan 
juga pandangan hidup bangsa dan dasar negara, 
serta cita-cita dan tujuan bernegara. Hal tersebut 
harus ditemukan dengan konstruksi dan tafsir, 
untuk dapat membentuk constitutional boundary 
yang menjadi ruang gerak pembentukan 
keputusan kebijakan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan legislasi.

B.4. Politik Hukum = Pilihan Kebijakan 
Menurut Sudarto “Politik Hukum” 

adalah kebijaksanaan dari negara dengan 
perantaraan badan-badan yang berwenang 
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang 
dikehendaki,  untuk mengekspresikan apa yang 
dicita-citakan. Pembentukan undang-undang 
merupakan proses sosial dan proses politik yang 
sangat penting dan mempunyai pengaruh yang 
luas akan memberi bentuk dan mengatur atau 
mengendalikan masyarakat. Lebih lanjut Sudarto 
menyatakan undang-undang oleh penguasa 
digunakan untuk mencapai dan mewujudkan 
tujuan-tujuan sesuai yang dicita-citakan12.

Politik hukum merupakan terjemahan dari 
istilah rechtspolitiek. Politiek mengandung arti 
beleid (policy) atau kebijakan. Oleh karena  itu 
politik hukum sering diartikan sebagai  pilihan 
konsep dan asas sebagai garis besar rencana 
yang menentukan arah, bentuk maupun isi 
hukum yang akan diciptakan. Policy diartikan 
sebagai :”the principles, on which any measure or 
course of action is based; prudence or wisdom of 
government or individuals in the management of 
their affair, public or private; general prudence or 
dexterity; sagacity.13

  Dengan rumusan kata policy tersebut 
diatas, secara lebih lengkap kita dapat 
mengatakan bahwa politik hukum  adalah legal 
policy atau kebijakan tentang arah hukum yang 
akan diberlakukan oleh negara untuk  mencapai 
tujuan yang telah ditentukan, yang dapat 
mengambil bentuk sebagai pembuatan hukum 
baru dan sebagai pengganti hukum yang lama.14 
Penyelenggara kekuasaan Negara yang menyusun 

9 Maruarar Siahaan, op cit
10 Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, Buku I, Sekretariat 
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 10. ).
11 Kesimpulan Kongres Pancasila di Yogyakarta 30 Mei – 1 Juni 2009,  mengenai “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasilan”, dalam  
Proceeding  Kongres Pancasila, Pancasila Dalam Berbagai Perspektif”, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 
2009, hlm. 56.
12 Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Hukum. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP Semarang, 
2007 , hlm 13
13 Grolier Webster International Dictionary of the English Language, Volume II, hal. 737. Definisi lain menyebutkan bahwa policy adalah 
a. a definite course or method of action selected(asn by a government, institution, group or individual) from among alternative and in the light 
of given conditions to guide and usu determined present and future decisions : 1. Specific decision or set of decisions designed to carry out 
such a chosen course of action; 2. Such a specific decisions designed to carry out such a course of action.3. Such a  specific decision or setb 
of decisions together with the related actions designed to implement a projected program consisting of desired  objectives and the means to 
achieve them.   
14 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, 2006, hlm 5.
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politik hukum yang akan dilaksanakan berdasar 
visi atau cita hukum (rechtsidee) yang termaktub 
dalam  Pancasila dan staatsfundamentalnorm 
dalam UUD 1945. Karena politik hukum disusun 
atau dirumuskan penyelenggara Negara dibidang 
hukum, sesungguhnya politik hukum tersebut 
adalah pernyataan kehendak Negara mengenai 
hukum yang berlaku di wilayahnya.15  Jikalau 
politik hukum dilihat sebagai proses pilihan 
keputusan untuk membentuk kebijakan dalam 
mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, 
maka jelas pilihan kebijakan demikian akan 
dipengaruhi oleh berbagai konteks yang meliputi 
seperti kekuasaan politik, legitimasi, sistem 
ketatanegaraan, ekonomi, sosial dan budaya16, 
maka hal itu berarti bahwa politik hukum 
negara selalu memperhatikan realitas yang ada, 
termasuk realitas kemajemukan agama, suku, 
adat istiadat, maupun politik internasional 
dan nilai-nilai yang dianut dalam pergaulan 
bangsa-bangsa. Politik hukum sebagai satu 
proses pembaruan dan  pembuatan hukum 
selalu memiliki sifat kritis terhadap dimensi 
hukum yang bersifat ius constitutum dan ius 
constituendum, karena hukum harus senantiasa 
melakukan penyesuaian dengan tujuan yang 
ingin dicapai masyarakat, sebagaimana telah 
diputuskan. Karenanya politik hukum selalu 
dinamis, dimana hukum bukan merupakan 
lembaga yang otonom, melainkan kait berkait 
dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam 
masyarakat.17 

Pada prinsipnya prinsip konstitusional open 
legal policy bukanlah kertas kosong yang bisa 
ditulis apa saja pembentuk undang undang. Harus 
ada dasarnya, motifnya, tujuan atau terdapat 
kebutuhan konstitusional untuk menentukan 
pilihan- pilihan itu. Inilah yang disebut konsep 
akuntabilitas konstitusi bagi para pembentuk 
undang undang di hadapan konstitusi. Jikalau 
ternyata tidak ada kebutuhan konstitusional 
atau ternyata dasar, motif, atau tujuan hukum 
dibalik pilihan model tersebut ternyata tidak 
terbukti, atau kebutuhan konstitusional ketika 
pilihan itu dibuat pada masa tertentu ternyata 
sudah tak dibutuhkan lagi maka tentunya 
pilihan tersebut sesungguhnya bisa menjadi 
inkonstitusional pada masa depan.

B.5.Mahkamah Konstitusi Sebagai Penafsir 
Konstitusi
Pengujian undang-undang di Mahkamah 

Konstitusi pada prinsipnya menyangkut 
kepentingan banyak pihak, bukan hanya 
menyangkut kepentingan pemohon yang 
mengajukan permohonan pengujian undang-

undang tersebut. Salah satu pihak yang 
ikut berkepentingan dalam proses pengujian 
undang-undang di Mahkamah Konstitusi 
adalah pembentuk undang-undang, yaitu 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden 
serta DPD18. Dalam persidangan pengujian 
undang-undang di Mahkamah Konstitusi, pihak 
pembuat undang-undang diberi kesempatan 
untuk memberikan keterangan resmi dalam 
persidangan terkait pilihan kebijakan yang telah 
disepakatinya dalam suatu undang-undang.

Pada prinsipnya, munculnya gagasan dan 
berkembangnya praktik pengujian konstitusional 
bertolak dari kesadaran mengganti supremasi 
parlemen (parliamentary supremacy) menjadi 
supremasi konstitusi (constitutional supremacy). 
Dalam format supremasi parlemen, kekuasaan 
legislasi secara absolut dimiliki oleh parlemen/
legislatif tanpa dapat diganggu-gugat oleh 
lembaga kekuasaan lain. Undang-undang hanya 
dapat dibuat dan diubah oleh parlemen/legislatif 
melalui prosedur pembentukan perundang-
undangan di parlemen. Artinya, parlemen/
legislatif menggenggam kekuasaan legislasi 
secara absolut. Sementara dalam format 
supremasi konstitusi tidak mengenal kekuasaan 
legislasi parlemen/legislatif yang bersifat 
absolut tersebut. Meskipun parlemen/legislatif 
tetap memiliki kekuasaan dalam pembentukan 
undang-undang, keberlakuan undang-
undang yang dibentuk oleh parlemen/legislatif 
tersebut dapat diuji konstitusionalitasnya 
oleh undang-undang dasar/konstitusi melalui 
sebuah lembaga yang diberi kewenangan 
untuk melakukan pengujian konstitusional 
tersebut. Artinya, muatan undang-undang 
yang dibentuk oleh parlemen/legislatif dapat 
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat oleh lembaga tersebut jika terbukti 
bertentangan dengan undang-undang dasar/
konstitusi. Dengan demikian, jika supremasi 
parlemen menempatkan parlemen/legislatif 
pada kedudukan yang tinggi (supreme), maka 
supremasi konstitusi menempatkan undang-
undang dasar/konstitusi pada kedudukan tinggi 
(supreme).

Selain itu, gagasan dan praktik pengujian 
konstitusionalitas undang-undang pada 
prinsipnya mengusung visi bahwa keputusan 
mayoritas tidak selalu merupakan kebenaran 
apabila ditinjau dari perspektif konstitusional. 
Hanya karena suatu undang-undang telah 
disahkan dan berlaku oleh lembaga negara 
pembuat undang-undang, tidak berarti undang-
undang tersebut sudah pasti telah memenuhi 

15 Teuku Mohammad Radhie,Pembaharuan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunann  Nasional, Prisma Nomor 6 Tahun II, 
Desember 1973, hlm. 4.
16 Lawrence  M. Friedman menyatakan bahwa hukum mengandung tiga komponen, yaitu substansi atau materi hukum, struktur atau 
aparatur hukum, dan budaya hukum.
17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal  352.
18 Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012
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aspek formal dan material pembuatan undang-
undang serta tidak bertentangan dengan 
ketentuan undang-undang dasar. Keputusan 
mayoritas politisi tidak selalu merupakan 
kebenaran konstitusional.

Benny K. Harman menjelaskan bahwa 
pengujian konstitusionalitas undang-undang 
oleh suatu badan kehakiman merupakan 
penjelmaan dari ideologi negara hukum atau 
konstitusionalisme yang memiliki sepuluh fungsi 
pokok, yaitu: (1) untuk melindungi konstitusi 
sebagai hukum tertinggi, (2) untuk menjamin 
pelaksanaan tujuan penyusunan konstitusi, (3) 
untuk memberikan perlindungan terhadap nilai-
nilai fundamental kenegaraan yang tercantum 
dalam konstitusi, (4) untuk mengontrol 
kekuasaan legislatif, (5) untuk menjamin 
penyelenggara negara dan rakyat mematuhi 
konstitusi, (6) untuk menjamin tegaknya prinsip 
kontrol dan perimbangan, (7) untuk mencegah 
tirani mayoritas atau mengontrol prinsip hukum 
mayoritas, (8) untuk menegakkan nilai-nilai 
dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, 
(9) untuk mewujudkan ideologi negara hukum, 
dan (10) untuk menjaga konsistensi sistem 
hierarki norma hukum.19 Sejalan dengan ini, 
Ahmad Syahrizal meringkas dua fungsi utama 
peradilan konstitusi, yaitu:  (1) pengujian 
konstitusional dapat mencegah atau merestorasi 
penyimpangan yang potensial dilakukan oleh 
lembaga-lembaga kekuasaan negara; (2) melalui 
pengujian konstitusional maka konstitusi dapat 
dilindungi dari terpaan yang dapat merusak 
fondasi negara hukum.20 Dari perspektif hukum 
konstitusi, terwujudnya fungsi-fungsi pokok di 
atas diharapkan akan menjamin tegaknya negara 
hukum demokratis (demokrasi konstitusional) 
yang tidak hanya mengedepankan demokrasi, 
tetapi juga menjunjung konstitusi.

B.6.Penafsiran Mahkamah Konstitusi terkait 
Batasan Open Legal Policy dalam berbagai 
putusan.
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan 

penafsir konstitusi atau “the guardian and the sole 
and the highest interpreter of the constitution”21, 
dalam beberapa putusannya telah memberikan 
penafsirannya yang termuat dalam bagian 
pertimbangan terkait batasan pilihan kebijakan 
yang bersifat terbuka (open legal policy) yang 
dibuat oleh pembentuk undang-undang,

Tabel 1.
Kumpulan Pertimbangan Mahkamah 

Konstitusi
Kumpulan Pertimbangan Putusan Mahkamah 

Konstitusi terkait Pilihan Kebijakan Pembuat Undang-
Undang (Open Legal Policy) dalam Permohonan 

Pengujian Undang-Undang`

1. Putusannya Nomor 26/PUU-VII/2009
Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal 
konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan 
undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma 
tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka 
yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh 
pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi 
suatu undangundang dinilai buruk, maka Mahkamah 
tidak dapat membatalkannya, kecuali kalau produk 
legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, 
rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. 
Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang 
melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, 
tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta 
tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat 
dibatalkan oleh Mahkamah”.

2. Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010
Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak 
menentukan batasan usia minimal atau maksimal 
tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk 
semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu 
berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan 
usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang 
untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 
1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan 
hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang. 
Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk 
masingmasing jabatan atau aktivitas pemerintahan 
diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan sesuai dengan karakteristik 
kebutuhan jabatan masing-masing;

3. Putusan Nomor  6/PUU-III/2005
Menimbang bahwa persyaratan pengusulan calon 
pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah 
harus melalui pengusulan partai politik, adalah 
merupakan mekanisme atau tata cara bagaimana 
pemilihan kepala daerah dimaksud dilaksanakan, 
dan sama sekali tidak menghilangkan hak 
perseorangan untuk ikut dalam pemerintahan, 
sepanjang syarat pengusulan melalui partai 
politik dilakukan, sehingga dengan rumusan 
diskriminasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 
1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 
maupun Pasal 2 International Covenant on Civil 
and Political Rights, yaitu sepanjang pembedaan 
yang dilakukan tidak didasarkan atas agama, 
suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status 
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa 
dan keyakinan politik, maka pengusulan melalui 
partai politik demikian tidak dapat dipandang 
bertentangan dengan UUD 1945, karena pilihan 
sistem yang demikian merupakan kebijakan (legal 
policy) yang tidak dapat diuji kecuali dilakukan 
secara sewenang-wenang (willekeur) dan 
melampaui kewenangan pembuat undang-undang 
(detournement de pouvoir);

19 Benny K. Harman, Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran dan Pengujian UU terhadap UUD (Jakarta: KPG, 
2013), hlm. 95-96. 
20 Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa 
Normatif (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 4.
21 Jimly Ashidiqie Sambutan dalam rangka Temuwicara Mahkamah Konstitusi dengan Pejabat Pemerintah Daerah se-Indonesia tentang 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta, 7-9 April 2005
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4. Putusan Nomor 56/PUU-X/2012
Penentuan batas usia hakim merupakan 
kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), 
yang sewaktwaktu dapat diubah oleh pembentuk 
Undang-Undang sesuai dengan tuntutan 
kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai 
dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi 
jabatan tersebut. Dengan demikian penentuan 
batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan 
pembentuk Undang-Undang. Menurut Mahkamah 
benar ada perbedaan usia pensiun antara Hakim 
Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah 
Agung (Pemohon I), Hakim Ad Hoc pada Pengadilan 
Hubungan Industrial (Pemohon II) dengan Hakim 
Ad Hoc lainnya, Hakim, dan Hakim Agung tetapi 
perbedaan tersebut tidak serta merta menimbulkan 
perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perbedaan 
dapat dibenarkan sepanjang sifat, karakter 
dan kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. 
Justru akan menimbulkan diskriminasi apabila 
memperlakukan hal yang sama terhadap suatu 
yang berbeda atau sebaliknya memperlakukan 
berbeda terhadap hal yang sama.

5. Putusan Nomor 5/PUU-V/2007
Mahkamah dalam putusan Nomor 072-073/
PUU-II/2004 pernah menyatakan bahwa menjadi 
pilihan kebijakan (policy) pembentuk undang-
undang untuk mengatur tata cara pemilihan 
kepala daerah. UU Pemda telah menjabarkan 
perintah Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 tersebut 
dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan 
umum secara langsung yang calonnya diajukan 
oleh parpol atau gabungan parpol. Hal demikian 
merupakan kebijakan pembentuk undang-
undang.

6. Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013
Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria 
usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan 
usia tertentu untuk menduduki semua jabatan 
dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan 
kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk 
Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat 
diubah oleh pembentuk Undang- Undang sesuai 
dengan tuntutan kebutuhan perkembangan 
yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan 
kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, 
apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak 
bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, 
menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi 
permasalahan konstitusionalitas jika aturan 
tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, 
yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya 
menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) 
dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga 
negara yang bersangkutan yang pada akhirnya 
menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga 
negara; (hlm 31)

7. Putusan Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014,
Lagipula, beberapa putusan No. 49/PUU-IX/2011, 
Putusan No. 37- 39/PUU-VIII/2010, dan putusan 
No. 15/PUUV/2007 pun telah mempertimbangkan 
batasan usia minimum merupakan kebijakan 
hukum terbuka  pembentuk Undang-Undang 
yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai 
dengan tuntutan kebutuhan perkembangan atau 
upaya legislative review. “Hal ini sepenuhnya 
kewenangan pembentuk Undang-Undang, apapun 
pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak 
bertentangan dengan UUD 1945,” tegasnya

Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
sesungguhnya pembentuk undang-undang 
diberikan keleluasaan dalam menentukan suatu 
aturan, larangan, kewajiban atau batasan-
batasan yang dimuat  dalam suatu norma 
undang-undang yang sedang dibuat yang 
merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-
undang sepanjang norma tersebut:
1) tidak bertentangan secara nyata (jelas) 

dengan UUD 1945, misal: tidak boleh 
merumuskan norma menetapkan anggaran 
pendidikan kurang dari dua puluh (20) 
persen APBN dan APBD, karena jelas 
bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 
1945.

2) tidak melampaui kewenangan pembentuk 
undang-undang (detournement de pouvoir), 
misalnya pembentuk undang-undang 
menyusun perubahan/amandemen UUD 
1945 yang merupakan kewenangan MPR.

3) tidak merupakan penyalahgunaan 
kewenangan (willekeur).
Meskipun seandainya isi suatu undang-

undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak 
dapat membatalkannya, kecuali kalau produk 
legal policy tersebut jelas-jelas melanggar 
moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang 
intolerable. Apabila terdapat pihak atau warga 
masyarakat yang tidak setuju terhadap pilihan 
kebijakan tersebut dapat mengusulkannya 
melalui mekanisme legislative review, yaitu 
dengan mengajukan usul perubahan kepada 
pembentuk undang-undang. Namun demikian 
apakah selama ini putusan Mahkamah Konstitusi 
yang membatalkan/menyatakan suatu undang-
undang bertentangan dengan UUD 1945 
menjadi putusan yang salah? Tentu saja tidak, 
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pilihan 
kebijakan pembentuk undang-undang tersebut 
juga harus sesuai dengan parameter 1). tujuan 
bangsa Indonesia dalam bernegara sebagaimana 
ditemukan dalam alinea keempat UUD 1945. 2). 
Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum 
negara dan 3) Norma Konstitusi yang bersifat 
HAM dan bukan HAM dalam batang tubuh 
UUD 194522 Hal tersebutlah yang juga akan 
dinilai Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir 
konstitusi. 

Berdasarkan penelitian yang penulis 
lakukan, khususnya terkait penerapan open 
legal policy dalam putusan Makamah Konstitusi. 
Mahkamah Konstitusi akan menyatakan suatu 
norma merupakan pilihan kebijakan yang 
diambil oleh pembentuk undang-undang terkait 
2 (dua) hal yaitu:
1) terkait penentuan umur; dan
2) pembentukan lembaga oleh undang-undang.

Dalam kedua jenis norma tersebut, 

22 Maruarar Siahaan, Op Cit
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Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 
menyatakan dengan jelas dan terang bahwa 
hal tersebut merupakan pilihan kebijakan 
pembentuk undang-undang (open legal 
policy)

1) terkait penentuan umur
Terkait penentuan umur, putusan-putusan 
Mahkamah Konstitusi telah jelas menyatakan 
dalam berbagai pertimbangannya yang 
melatarbelakangi suatu putusan bahwa: 
Mahkamah berpendirian bahwa terhadap 

kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan 
batasan usia tertentu untuk menduduki semua 
jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini 
merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari 
pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-
waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang- 
Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 
perkembangan yang ada. Hal tersebut 
sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk 
Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak 
dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 
1945. (Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013).  

(putusan serupa juga dapat dilihat di 
putusan 74/PUU-XII/2014 jo Putusan 56/
PUU-X/2012)

Penentuan umur ini juga dapat dipersamakan 
dengan penentuan lamanya hukuman dalam 
ketentuan pidana misalnya, selama penentuan 
umur atau lamanya hukuman tersebut dapat 
diberikan rasionalisasinya oleh pembentuk 
undang-undang. Namun demikian penulis juga 
menemukan putusan Mahkamah Konstitusi 
yang membatalkan ketentuan terkait umur, 
yaitu permohonan Pengujian Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
dalam register perkara 1/PUU-VIII/2010, dalam 
pertimbangan putusan tersebut Mahkamah 
menyatakan: 

Bahwa sebagai “The Interpreter of 
Constitution”, Mahkamah dapat memberikan 
tafsir dalam penghapusan frasa “...telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun...” pada Pasal 1 angka 
1, frasa “...sekurang-kurangnya 8 (delapan) 
tahun...”, pada Pasal 4 ayat (1) dan frasa,”...
belum mencapai umur 8 (delapan) tahun...”, pada 
Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak untuk 
selanjutnya hanya dapat dilaksanakan apabila 
ditafsirkan sesuai dengan batas umur minimum 
yang ditentukan oleh Mahkamah yakni 12 (dua 
belas) tahun;

Merupakan pilihan kebijakan pembentuk 
undang-undang (saat itu) untuk menetapkan 
definisi dari anak dalam Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
yaitu 8 tahun, dan hal tersebut merupakan 
pilihan kebijakan yang bersifat terbuka, namun 

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya 
melihat adanya perbedaan/ketidakkonsistenan 
antara batas usia minimal bagi anak yang 
dapat diajukan dalam proses penyidikan, 
proses persidangan, dan pemidanaan. Sehingga 
Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 
12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak 
untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan 
perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 
28B ayat (2) UUD 1945.

Putusan MK dalam putusan a quo telah 
digunakan sebagai dasar dari penyusunan 
UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang 
pada Pasal 1 angka 3 menyatakan Anak yang 
Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya 
disebut Anak adalah anak yang telah berumur 
12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana. Putusan tersebut, tentu saja tidak 
dapat dibandingkan secara identik tentu saja ada 
pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah 
dalam menentukan putusannya.

Terkait penafsiran Mahkamah Konstitusi, 
adahal yang menarik, apakah Mahkamah 
Konstitusi terikat dengan penafsiran yang 
dibuatnya sebagaimana pengadilan umum 
dengan yurisprudensi?

Pan Mohamad Faiz23 mengutip Donald 
Kommers dalam tulisannya, “German 
Constitutionalism: A Prolegomenon” (1991), 
berpendapat bahwa putusan MK selain final juga 
memang mengikat bagi seluruh organ negara 
dan pejabat publik, namun tidak mengikat MK 
itu sendiri secara absolut. Keterikatan absolut 
MK terhadap penafsirannya sendiri memang 
berpotensi untuk menghalangi terciptanya 
konstitusi yang hidup (the living constitution). 
Sama halnya dengan Mahkamah Agung Amerika 
Serikat yang beberapa kali pernah menyimpangi 
putusannya yang terdahulu. Namun demikian, 
ketidakterikatan ini tetap memerlukan kerangka 
yang jelas agar tidak terjadi gelombang penafsiran 
yang berbeda-beda setiap terjadinya pergantian 
generasi hakim konstitusi. Dalam disertasinya 
berjudul “The Desirability of Consistency in 
Constitutional Interpretation” (2011). 

Sithembiso Dzingwa menyimpulkan bahwa 
penafsiran konstitusi hanya dapat berubah 
tatkala dalam putusan sebelumnya telah 
nyata-nyata terbukti salah. Adanya perbedaan 
penafsiran konstitusi yang berubah-ubah dalam 
jangka waktu yang relatif singkat tentu dapat 
menciptakan ketidakpastian dalam sistem 
ketatanegaraan dan pemenuhan atas jaminan 
hak dasar.  Mengutip pandangan mantan Hakim 
Konstitusi Mukthie Fadjar (2005), “MK seyogianya 
memberikan pencerahan dalam membangun 
sistem ketatanegaraan dan sistem demokrasi 

23 Pan Mohamad Faiz, Quo Vadis Sengketa Pemilukada, http://panmohamadfaiz.com/2014/05/23/quo-vadis-sengketa-pemilukada/
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Indonesia yang berkelanjutan (sustainable 
democracy), bukan demokrasi yang patah-patah, 
‘mulur mungkret’, seperti gelang karet”.
2) pembentukan lembaga oleh undang-undang.

Terkait pembentukan lembaga oleh undang-
undang, Mahkamah konstitusi dalam putusan 
25/PUU-XIII/2014 terkait pengujian undang-
undang Nomor 21 tahun 2011 tentang  Otoritas 
Jasa Keuangan menyatakan:

persoalan pengaturan dan pengawasan di 
bidang perekonomian dan sektor keuangan, 
baik yang bersifat macroprudential maupun 
microprudential dengan tujuan untuk menjaga 
kestabilan dan pertumbuhan ekonomi, yang 
semula disatukan dalam kewenangan bank 
sentral dan saat ini dilaksanakan oleh dua 
lembaga, BI dan OJK, merupakan kebijakan 
hukum terbuka (open legal policy) pembentuk 
undang-undang dan bukanlah merupakan 
persoalan konstitusionalitas,” (hlm 288)

Seperti penjelasan sebelumnya UUD 1945, 
juga memberi keleluasaan kepada pembentuk 
undang-undang untuk membentuk lembaga 
untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas 
pemerintahan. Lembaga yang pembentukannya 
merupakan perintah undang-undang tersebut 
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002, Komnas 
HAM berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999, 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan 
UU Nomor 32 Tahun 2002, Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan UU 
Nomor 5 Tahun 1999 dll.

C. Penutup
Bahwa pembentuk undang-undang, yaitu 

DPR dan Presiden diberikan kewenangan oleh 
UUD 1945 berdasarkan delegasi kewenangan 
untuk menentukan suatu aturan, larangan, 
kewajiban atau batasan-batasan yang 
dimuat  dalam suatu norma undang-undang 
yang sedang dibuat yang merupakan pilihan 
kebijakan pembuat undang-undang (open legal 
policy).  Namun kewenangan tersebut tidak 
tak terbatas karena tetap harus sesuai dengan 
dengan parameter 1). tujuan bangsa Indonesia 
dalam bernegara sebagaimana ditemukan dalam 
alinea keempat UUD 1945. 2). Pancasila sebagai 
sumber segala sumber hukum negara dan 3) 
Norma Konstitusi yang bersifat HAM dan bukan 
HAM dalam batang tubuh UUD 1945. Apabila 
kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan 
parameter tersebut, maka dapat dibatalkan oleh 
Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan 
oleh UUD 1945 untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah 
Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa 
sesungguhnya pembentuk undang-undang 

diberikan keleluasaan dalam membentuk 
undang-undang yang merupakan pilihan 
kebijakan pembuat undang-undang sepanjang 
norma tersebut tidak bertentangan secara nyata 
(jelas) dengan UUD 1945, tidak melampaui 
kewenangan pembentuk undang-undang 
(detournement de pouvoir) dan tidak merupakan 
penyalahgunaan kewenangan (willekeur).
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Abstrak 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang lebih dikenal dengan UUSPPA 
yang mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014, memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan 
kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan 
Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, UUSPPA juga mengamanatkan 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum membangun BAPAS di kabupaten/kota 
dalam waktu paling lama 5 tahun. Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari 
Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) 
Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksanaan UUSPPA yang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak 
UUSPPA diberlakukan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan kelembagaan dan regulasi pendukung 
sebagai peraturan pelaksana UUSPPA, yang merupakan refleksi menjelang 2 tahun berlakunya UUSPPA tersebut.

Kata kunci: UUSPPA, LPAS, LPKA, BAPAS, peraturan pelaksana.

Abstract

Law Number 11 of 2012 on Juvenile Justice System that has come into effect on 30 July 2014 has several consequences 
to several sides in handling children case against the law. In Law Number 11 of 2012 on Juvenile Justice System, there is 
a new institution namely Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) and Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 
Besides, the law also mandates the ministry administering law to build BAPAS in regency/municipality not later than 5 
(five) years. Another implication of the law is related to its rule of law where the Government is obligated to issue 6 (six) 
Government Regulations and 2 (two) Presidential Regulations as the rule of law of Law on Juvenile Justice System which 
have to be issued not later than 1 (one) year from the date of the enactment. This writing is made to know the institution 
and supporting regulations readiness as the rule of law of Law on Juvenile Justice System as the reflection on 2 (two) years 
of the effectiveness of the law.

Keywords: Law on Juvenile Justice System, LPAS, LPKA, BAPAS, rule of law.

A. Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang 
lebih dikenal dengan UUSPPA, disahkan oleh 
Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI pada 
tanggal 30 Juli 2012. Dalam kaitannya dengan 
perkembangan hukum di bidang peradilan 
anak, UUSPPA adalah merupakan Undang-
Undang pengganti terhadap Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,  
yang dilakukan dengan tujuan agar dapat 
terwujud peradilan yang benar-benar menjamin 
pelindungan kepentingan terbaik terhadap 

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai 
penerus bangsa. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 108 UUSPPA, 
undang-undang tersebut mulai berlaku 2 (dua) 
tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, 
artinya Undang-Undang ini mulai berlaku pada 
tanggal 30 Juli 2014. Dalam UUSPPA ini terdapat 
beberapa perubahan dan perkembangan bila 
dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 
1 angka 3 UUSPPA mengadopsi Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, 
yaitu dengan memberikan batasan usia anak 
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yang berhadapan dengan hukum sebagai anak 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana. Dalam bagian 
pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 1/PUU-VIII/2010 dinyatakan (MK;2010;148):

Menyatakan frasa, “... 8 (delapan) tahun 
...” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat 
(1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3668), 
beserta penjelasan Undang-Undang 
tersebut khususnya terkait dengan frasa 
“...8 (delapan) tahun...” adalah bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 secara 
bersyarat (conditionally unconstitutional), 
artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai 
“...12 (dua belas) tahun...”;
Perubahan mendasar penanganan perkara 

anak dalam UUSPPA memberi penguatan 
terhadap peran pemasyarakatan berada 
dalam keseluruhan penanganan anak yang 
berkonflik dengan hukum dalam kaitan dengan 
pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/ 
atau pendampingan. Disinilah maka, peran Balai 
Pemasyaraklatan (BAPAS), lembaga penahanan 
anak atau Lembaga Penempatan Anak Sementara 
(LPAS,) dan Lembaga Pemasyarakatan Anak 
yang disebut Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA), sebagai Unit Pelaksana Teknis 
Pemasyarakatan menjadi sangat penting dalam 
mendorong penanganan perkara anak melalui 
pendekatan restorative justice dan diversi. 
Perlindungan anak melalui perlakuan khusus 
tersebut diperlukan dengan mempertimbangkan 
kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana 
anak adalah subyek dengan kebutuhan khusus 
dan berhak atas masa depannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
penulis terdorong untuk mengadakan suatu 
kajian terhadap UUSPPA, khususnya berkaitan 
dengan aspek kelembagaan dan regulasi 
pendukung UUSPPA, yang merupakan refleksi 
menjelang 2 tahun berlakunya UUSPPA tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1.  Bagaimana kesiapan kelembagaan dalam 

UUSPPA yang berada dalam kewenangan 
Kementerian Hukum dan HAM, dalam 
hal ini yaitu Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak 
Sementara (LPAS), dan Balai Pemasyarakatan 
(BAPAS)?  

2.  Sejauh mana kebijakan atau regulasi 
pendukung pelaksanaan UUSPPA telah 
dibentuk?

B. Pembahasan
B.1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012, menyatakan, bahwa: ”Sistem 
Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses 
penyelesaian perkara anak yang berhadapan 
dengan hukum, mulai tahap penyelidikan 
sampai dengan tahap pembimbingan setelah 
menjalani pidana. Istilah sistem peradilan 
pidana anak merupakan terjemahan dari istilah 
The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah 
yang digunakan searti dengan sejumlah institusi 
yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi: 
Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika 
anak yang berhadapan dengan hukum pertama 
kali bersentuhan dengan sistem peradilan, 
yang juga akan menentukan apakah anak akan 
dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, 
jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang 
juga akan menentukan apakah anak akan 
dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. 
Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak 
akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai 
dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam 
institusi penghukuman. 

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana 
merupakan suatu jaringan (network) peradilan 
yang menggunakan hukum pidana sebagai 
sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, 
hukum pidana formal maupun hukum 
pelaksanaan pidana.1  Mardjono Reksodiputro 
memberikan batasan sistem peradilan pidana 
adalah sistem pengendalian kejahatan yang 
terdiri dari lemabaga-lembaga kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.2

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam 
peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan 
dan pemutusan perkara yang tertuju pada 
kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang 
dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat 
lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah 
demi kesejahteraan anak dan kepentingan 
anak.3   Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut 
diatas, maka sistem peradilan pidana anak 
adalah suatu sistem penegakan hukum pidana 
maka yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 
(empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan 
penyidik anak, kekuasaan penuntutan anak, 
kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana 
anak, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan 
pidana. Adapun cakupan anak dalam sistem 
peradilan pidana anak adalah anak yang 

1 Muladi, 2002, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.4.
2 Mardjono Reksodiputro, 1993, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-
batas toleransi)”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, Jakarta, hal.1.
3 Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hal.129-140.
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berhadapan dengan hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi 
saksi tindak pidana.

Dengan beranjak dari batasan-batasan 
sistem peradilan tersebut, maka yang dimaksud 
dengan sistem peradilan pidana anak yaitu 
sistem penegakan hukum peradilan pidana 
anak yang terdiri dari subsistem penyidikan 
anak; subsistem penuntutan anak; subsistem 
pemeriksaan hakim anak; dan subsistem 
pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, yang 
berlandaskan pada hukum pidana materiil 
anak, hukum pidana formal anak, dan hukum 
pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, dimana 
tujuan sistem penegakan peradilan pidana 
anak ini menekankan pada tujuan kepentingan 
perlindungan dan kesejahteraan anak.

B.2.Konsep Restorative Justice dalam 
UUSPPA. 
Tujuan sistem peradilan pidana anak 

dalam UUSPPA, tidak tertulis secara nyata, 
namun dapat diketahui dari ketentuan dalam 
“Penjelasan Umum” Undang-Undang tersebut 
yaitu: 

“... Substansi paling mendasar dalam 
Undang-undang ini adalah pengaturan secara 
tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi 
yang dimaksudkan untuk menghindari dan 
menjauhkan anak dari proses peradilan 
sehingga dapat menghindari stigmatisasi 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 
dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam 
lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena 
itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak 
dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses 
itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan 
Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah 
penyelesaian perkara tindak pidana dengan 
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/
korban, dan pihak lain yang terkait untuk 
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil 
dengan menekankan pemulihan kembali pada 
keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 
1 angka 6 UUSPPA). 

Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 
5 UUSPPA, yang menyatakan bahwa Sistem 
Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan 
pendekatan keadilan restoratif meliputi: 
a)  Penyidikan dan penuntutan pidana anak 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, kecuali 
ditentukan lain dalam undang-undang ini; 

b)  Persidangan anak yang dilakukan oleh 
pengadilan di lingkungan peradilan umum; 
dan 

c)  Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, 
dan/atau pendampingan selama proses 
pelaksanaan pidana atau tindakan dan 
setelah menjalani pidana atau tindakan. 
Mengingat ciri dan sifat yang khas 

pada Anak dan demi pelindungan terhadap 
Anak, maka membahas perkara Anak yang 
berhadapan dengan hukum harus melihat 
bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan 
karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari 
pelaku orang dewasa. Seperti yang diungkapkan 
dalam konvensi hak-hak anak yang secara tegas 
menyatakan bahwa: “In all actions concerning 
children, whether undertaken by public or 
private social welfare  institution, courts of law, 
administrative authorities or legislative bodies, the 
best interest of child shall be a primary consider 
an (dalam semua tindakan yang menyangkut 
anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 
kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, 
lembaga  peradilan, lembaga pemerintah atau 
badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan 
merupakan pertimbangan utama)”. 4 

Diversi adalah merupakan salah satu upaya 
untuk menjawab segala tantangan permasalahan 
penanganan anak yang berhadapan dengan 
hukum pada saat ini. Kata diversi berasal 
dari bahasa Inggris diversion yang bermakna 
penghindaran atau pengalihan.5 Diversi 
merupakan sebuah tindakan atau perlakuan 
untuk mengalihkan suatu kasus dari proses 
formal ke proses informal atau menempatkan 
ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem 
peradilan anak. atau menempatkan ke luar 
pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan 
pidana. Artinya tidak semua masalah perkara 
anak nakal mesti  diselesaikan melalui jalur 
peradilan formal, dan memberikan alternatif 
bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan 
demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan 
mempertimbangkan keadilan bagi korban. 6

Berdasarkan UUSPPA, pelaksanaan diversi 
diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan 
bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
(meliputi penyidikan, penuntutan pidana anak, 
dan persidangan anak)   wajib diupayakan diversi. 
Yang dimaksud diversi (sesuai Pasal 1 angka 
7 UUSPPA) adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan pidana ke 
proses di luar peradilan pidana”. Adapun proses 
Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan 
melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban 

4 Konvensi Hak-Hak Anak Internasional Pasal 37.
5 DS. Dewi, 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Depok, hal. 51.
6 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal. 158.
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dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional 
berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif 
(Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). 

Dengan demikian bahwa konsep restorative 
justice melalui diversi dalam UUSPPA diterapkan 
(diaplikasikan) pada semua proses dan tahapan 
peradilan pidana, yang saling terkait dan 
merupakan satu kesatuan yaitu mulai tahap 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan serta penempatan pada LPKA. 
Tahapan yang dimaksud akan diuraikan sebagai 
berikut: 
1)  Tahap Penyidikan 

Penyidikan diatur dalam Pasal 26  dan Pasal 
27 UUSPPA. 

2) Tahap Penuntutan 
Sesuai dengan UUSPPA Pasal 7 ayat (1), 
Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas 
mempunyai hak melakukan diversi yang 
prosesnya dapat dilaksanakan di ruang 
mediasi kejaksaan negeri. Penuntutan 
diatur dalam Pasal 42 UUSPPA. Adapun 
dapat diuraikan secara singkat mengenai 
Tahap Penuntutan dalam Diversi, yaitu 
Penuntut umum anak setelah menerima 
limpahan ide diversi dari penyidik untuk 
segera ditentukan, apakah akan dilakukan 
diversi atau tidak dilakukan diversi. Jika 
berdasarkan musyawarah, setuju dilakukan 
diversi, maka penuntut umum memasukkan 
anak nakal tersebut pada program diversi. 
Sebaliknya jika tidak dilakukan diversi maka 
segera perkara dilimpahkan ke pengadilan 
anak. 

3) Tahap Persidangan 
Dalam UUSPPA, Pemeriksaan di Sidang 
Pengadilan diatur dalam Pasal 52 sampai 
dengan Pasal 62. Anak yang berhadapan 
dengan hukum pada setiap proses peradilan, 
baik ketika berurusan dengan polisi, 
jaksa maupun ketika dalam persidangan 
pengadilan, pada dasarnya memiliki hak 
untuk didampingi atau diwakili advokat, 
didampingi petugas kemasyarakatan dari 
BAPAS dan juga berhak didampingi oleh 
orang tua atau walinya, sehingga terlindungi 
hak-haknya sebagai tersangka anak. 
Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 55 
UUSPPA.

Selanjutnya dalam Pasal 60 ayat 
(3) menyebutkan bahwa sebelum 
menjatuhkan putusan perkara hakim wajib 
mempertimbangkan laporan penelitian 
Kemasyarakatan, dan apabila laporan 
tersebut tidak dipertimbangkan dalam 
putusan, menurut ayat (4) putusannya batal 
demi hukum. 

4)  Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 
Menurut UUSPPA dalam Penjelasan 
Umum, penempatan anak yang menjalani 
proses peradilan dapat ditempatkan dalam 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 
Pasal 63 menyebutkan bahwa petugas 
kemasyarakatan terdiri dari: 
a.  Pembimbing kemasyarakatan; 
b.  Pekerja sosial profesional; dan 
c.  Tenaga kesejahteraan sosial. 
Pasal 65 huruf d menyebutkan bahwa Anak di 

bawah bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan 
pada BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Pasal 
1 angka 24, BAPAS adalah unit pelaksana 
teknis pemasyarakatan yang melaksanakan 
tugas dan fungsi penelitian pemasyarakatan, 
pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. 

Dari uraian di atas, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa pelaksanaan konsep 
restorative justice melalui diversi dalam UUSPPA, 
wajib diupayakan pada semua proses dan 
tahapan Sistem Peradilan Pidana yang saling 
terkait dan merupakan satu kesatuan yaitu 
mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, 
persidangan hingga di Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA).

B.3.Kelembagaan dan Regulasi Pendukung 
Pelaksanaan UUSPPA

B.3.1.Amanat Pembentukan LPKA, LPAS, dan 
BAPAS dalam UUSPPA
Sebagai suatu sistem penegakan hukum 

pidana, lahirnya UUSPPA memiliki 3 (tiga) 
aspek hukum pidana materil, aspek hukum 
pidana formil, dan aspek hukum pelaksanaan 
pidana. Pada aspek penegakan hukum materil, 
diatur mengenai bagaimana diversi; batas usia 
pertanggungjawaban pidana anak; dan bentuk 
pidana serta tindakan. Khusus mengenai 
sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan 
perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang 
masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun 
hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak 
yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun 
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat 
dijatuhi tindakan dan pidana. 

Berkaitan dengan aspek penegakan hukum 
pidana maka dalam UUSPPA dikenal lembaga 
baru untuk melakukan penahanan anak yang 
berhadapan dengan hukum yaitu Lembaga 
Penempatan Anak Sementara (LPAS). Hal 
tersebut berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UUSPPA 
yang menyatakan bahwa: “Anak yang ditahan 
ditempatkan di LPAS”. 

Pembuat UUSPPA mewajibkan penahanan 
terhadap anak dilaksanakan di Lembaga 
Penempatan Anak Sementara (LPAS). Penahanan 
di lembaga ini hakikatnya guna memberikan 
pembinaan, pendidikan/pelatihan keterampilan 
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dan hak anak untuk tetap menerima pelayanan, 
perawatan, pendidikan, pembimbingan dan 
pendampingan, serta hak lain meskipun 
ia berstatus tersangka. Oleh karena itu, 
berdasarkan Pasal 105  ayat (1) huruf e UUSPPA, 
maka dalam waktu 5 tahun, kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum, dalam hal ini adalah kementerian 
hukum dan HAM, wajib membangun LPAS di 
setiap Provinsi. 

Pada praktiknya keberadaan LPAS saat ini 
belum terbentuk di semua Provinsi, juga tidak 
berada di semua kota/ kabupaten sehingga 
hal ini tentunya menjadi salah satu hambatan 
penegak hukum, terutama penyidik ketika akan 
melakukan penahanan. Keberadaan Rumah 
Tahanan Negara (RUTAN) yang selama ini telah 
ada, meskipun sudah memisahkan antara 
tahanan dewasa dari anak dan perempuan, 
tetap bukan tempat penahanan bagi anak. Hal 
tersebut dikarenakan  RUTAN bukan pengemban 
fungsi sebagai LPAS sebagaimana dimaksud 
dalam UUSPPA. Penahanan anak di RUTAN 
yang bukan pengemban fungsi sebagai LPAS 
akan membuka celah untuk praperadilan bahwa 
penahanan tersebut tidak sah. 

Kemajuan lain dari Undang-Undang Nomor  
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak berkaitan dengan aspek penagakan hukum 
pidana adalah adanya lembaga baru sebagai 
tempat anak menjalani pidana yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA ini apabila 
mengacu Pasal 104 Undang-Undang tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya 
adalah sebagai pengganti dari perubahan sistem 
Lembaga Pemasyarakatan Anak. 

Pada asasnya, pembinaan anak yang dijatuhi 
pidana harus dalam LPKA, terpisah dengan 
pembinaan orang dewasa/narapidana. Hal ini 
secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 60 
Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip ini tetap 
dipegang walaupun pada suatu daerah belum 
ada LPKA, tetapi anak yang dijatuhi pidana harus 
ditempatkan terpisah dengan orang dewasa. 

Anak yang ditempatkan di LPKA, sesuai 
Pasal 85 ayat (2) berhak memperoleh pembinaan, 
pembimbingan, pengawasan, pendampingan, 
pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Hak yang diperoleh Anak selama 
ditempatkan di LPKA tersebut diberikan sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang tentang 
Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, 
tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak 
yang bersangkutan, antara lain mengenai 
pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik 
fisik, mental, maupun sosial (penjelasan Pasal 85 
ayat (2)). Berdasarkan ketentuan tersebut, LPKA 

wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan 
keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak 
yang diperoleh Anak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 104 Undang-Undang tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan 
bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak 
harus melakukan perubahan sistem menjadi 
LPKA sesuai Undang-Undang tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak paling lama 3 (tiga) 
tahun. “Perubahan sistem” menunjukkan bahwa 
ada pendekatan dan sistem penanganan yang 
berbeda  antara Lembaga Pemasyarakatan Anak 
dan LPKA. Sehingga persiapan LPKA tidak hanya 
berhubungan dengan persiapan fisik, namun 
juga berhubungan dengan kesiapan nonfisik 
seperti penguatan SDM pembina sampai 
dengan materi pembinaan di dalam LPKA. Pada 
praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga 
LPKA berdasarkan data dan hasil pengamatan 
belum sepenuhnya telah terbentuk. Umumnya 
pembangunan LPKA adalah terkendala dengan 
anggaran dan ketersediaan lahan. Oleh 
karenanya guna mewujudkan pembangunan 
LPKA tersebut,  kementerian hukum dan HAM 
perlu melakukan kerja sama dengan pemerintah 
daerah setempat untuk merealisasikan amanat 
Pasal 105  ayat (1) huruf e UUSPPA dimaksud, 
hal tersebut didukung dengan adanya Pasal 105  
ayat (3), bahwa pemerintah daerah setempat 
menyiapkan lahan yang dibutuhkan untuk 
membangun LPKA.  Adapun yang dimaksud 
dengan “menyiapkan” adalah memberikan dan 
menyerahkan hak kepemilikan lahan kepada 
kementerian hukum dan HAM [Penjelasan Pasal 
105  ayat (3)]. 

Disamping itu, permasalahan lainnya yang 
muncul adalah bahwa selain LPKA dan LPAS, 
terdapat satu lagi lembaga yang dinyatakan 
dalam UUSPPA yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) 
UUSPPA, yang menyebutkan bahwa “Anak 
yang belum selesai menjalani pidana di LPKA 
dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) 
tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan 
pemuda”. Lembaga pemasyarakatan pemuda 
menjadi lembaga transisi ketika anak berusia 
antara 18 tahun s.d. 21 tahun, sebab apabila anak 
yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, 
anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan 
dewasa dengan memperhatikan kesinambungan 
pembinaan Anak. 

Terkait dengan masa transisi tersebut, 
UUSPPA juga mengatur bahwa Penempatan Anak 
di lembaga pemasyarakatan pemuda dilakukan 
dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka 
yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) 
tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) 
tahun. Dalam posisi demikian, maka pengaturan 
mengenai lembaga pemasyarakatan pemuda 
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dalam UUSPPA juga memposisikan lembaga 
pemasyarakatan pemuda kepada peran yang 
lebih sentral dalam masa transisi pembinaan 
anak menjadi isu baru yang harus diperhatikan. 
Bisa dipastikan bahwa lembaga pemasyarakatan 
pemuda akan menjadi hal yang terlewatkan 
dalam sorotan pentingnya lembaga pembinaan 
bagi anak. 

Dengan demikian belum terbentuknya LPKA 
dan LPAS menunjukkan bahwa pembangunan 
LPKA dan LPKS menjadi masalah serius dalam 
penanganan anak yang berhadapan dengan 
hukum, apalagi ketika lembaga pemasyarakatan 
pemuda juga turut menjadi bahan pembahasan 
tersebut. Namun hal yang paling penting 
adalah bahwa kedua lembaga yaitu LPKA dan 
LPAS dibentuk/dibangun tidak hanya sekedar 
menggantikan nama lembaga pembinaan anak 
(dalam hal ini lembaga pemasyarakatan anak) 
yang sudah ada sebelumnya, akan tetapi juga 
betul-betul mengedepankan asas dan paradigma 
di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Suatu langkah terobosan yang patut 
diapresiasi bahwa pemerintah melalui 
Kementerian Hukum dan HAM selaku 
penanggung jawab pembentukan LPKA dan 
LPAS, pada tanggal 5 Agustus 2015 telah 
meresmikan operasionalisasi Lembaga 
Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak) di seluruh 
Indonesia menjadi Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA). Peresmian tersebut dilakukan oleh 
Menteri Hukum dan HAM yang secara simbolis 
dilakukan di LAPAS Anak Sukamiskin Bandung 
dan secara serentak dilaksanakan di 33 LP KA 
seluruh Indonesia. 

Operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan 
Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) tersebut juga berlaku bagi Lembaga 
Penempatan Anak Sementara (LPAS), artinya 
lembaga pemasyarakatan anak yang telah 
berubah menjadi LPKA tersebut juga berfungsi 
sebagai LPAS yang merupakan tempat sementara 
anak ditahan dalam proses peradilan. 

Dengan demikian tujuan peresmian 
operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan 
Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) dan menjadi Lembaga Penempatan 
Anak Sementara (LPAS) tersebut, selain untuk 
melaksanakan amanat Pasal 104 (perubahan 
sistem lembaga pemasyarakatan anak menjadi 
sistem LPKA), juga sebagai upaya mengatasi 
kekosongan kelembagaan sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) bahwa 
anak yang ditahan harus ditempatkan di LPAS. 

Upaya kementerian hukum dan HAM dalam 
kaitannya dengan penanganan anak yang 
berhadapan dengan hukum dalam UUSPPA 
tentunya tidak berhenti cukup sampai dengan 
operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan 
Anak yang telah ada menjadi LPKA dan LPAS. 

Tetapi juga tetap melaksanakan amanat Pasal 
105 ayat (1) huruf e yaitu wajib membangun 
LPKA dan LPAS di setiap Provinsi paling lambat 
5 tahun. Sebab pada dasarnya, LPKA dan LPAS 
merupakan lembaga yang mengemban fungsi 
yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam 
UUSPPA, sehingga kedua lembaga tersebut 
harus terpisah dan berdiri sendiri. 

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan 
Pasal 105 UUSPPA, dalam waktu paling 
lama 5 tahun setelah berlakunya Undang-
Undang, Kementerian hukum dan HAM wajib 
membangun BAPAS di kabupaten/kota. 
Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan 
HAM, bahwa per 1 Januari 2016 jumlah BAPAS 
di seluruh Indonesia sebanyak 71 unit BAPAS. 
Jumlah tersebut tentunya tidak sebanding 
dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia 
yaitu +  540 kabupaten atau kota. Sementara 
BAPAS yang ada saat ini hanya 71 unit, itupun 
juga dengan jumlah petugas BAPAS yang sangat 
minim. Setiap BAPAS setidaknya memerlukan 
30 orang, baik jabatan administrasi (struktural) 
dan tenaga Pembimbing Kemasyarakatan. 
Artinya, dalam waktu 5 tahun masa berlaku 
UUSPPA, Kementerian Hukum dan HAM harus 
membangun 400-an BAPAS, yang tentunya 
harus dibarengi juga dengan adanya petugas 
yang memadai. 

Pekerjaan  rumah yang harus dikerjakan oleh 
Kementerian Hukum dan HAM terkait keberadaan 
BAPAS sebagai amanat UUSPPA tentunya sangat 
berat karena berkaitan juga dengan ketersediaan 
anggaran pada APBN. Dalam upaya mendukung 
pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 
berkaitan dengan pembentukan BAPAS, 
Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat 
Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan 
dan Pengentasan Anak Nomor: PAS6.PK.01.05-
135  Tahun 2014 tanggal 07  Maret  2014 tentang 
Pembentukan Pos BAPAS.  

Berdasarkan Surat Edaran tersebut bahwa 
Pendirian Pos BAPAS dimaksudkan sebagai 
solusi alternatif untuk mempermudah dan 
mendekatkan jangkauan pelayanan penelitian 
kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, 
pendampingan, dan pengawasan klien 
pemasyarakatan, khususnya Klien anak/ABH 
di wilayah yang tidak terjangkau oleh BAPAS.  
Adapun kedudukan Pos BAPAS sesuai Surat 
Edaran tersebut adalah:
1. Pos BAPAS dapat dibentuk di setiap 

Kabupaten/Kota.
2. Pos BAPAS bertempat di LAPAS/RUTAN/

Cabang RUTAN dan bertugas untuk 
membantu pelaksanaan tugas dan fungsi 
Bapas.

3. Kepala Kantor Wilayah dapat membentuk Pos 
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BAPAS di Kabupaten/Kota dan menetapkan 
wilayah kerja berdasarkan kebutuhan.

4. LAPAS/Rutan/Cabang RUTAN yang telah 
ditetapkan sebagai tempat Pos BAPAS wajib 
menyediakan satu ruangan dan fasilitas 
lainnya untuk operasional Pos BAPAS. 

5. Dalam hal LAPAS/RUTAN/Cabang RUTAN 
telah ditetapkan sebagai tempat Pos BAPAS, 
Kalapas/Karutan/Kacabrutan wajib 
mengusulkan petugas yang memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing 
Kemasyarakatan/Pembantu Pembimbing 
Kemasyarakatan (PK/PPK). 

6. Kepala BAPAS melakukan pembinaan, 
monitoring dan evaluasi kinerja Pos BAPAS 
dan melaporkan kepada Kantor Wilayah 
c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan dengan 
tembusan Kepala BAPAS.
Selanjutnya tugas dan tanggung jawab Pos 

BAPAS yaitu:
1. Melaksanakan pelayanan litmas (litmas 

proses peradilan, litmas pembinaan tahap 
awal, litmas asimilasi dan litmas integrasi).

2. Melakukan pendampingan, pembimbingan 
dan pengawasan klien pemasyarakatan.

3. Memfasilitasi proses diversi.
4. Menghadiri Persidangan Anak di Pengadilan 

Negeri bagi ABH (Anak Berhadapan dengan 
Hukum).

5. Menyusun rencana program perawatan dan 
evaluasi program perawatan di Lembaga 
Penenmpatan Anak Sementara (LPAS).

6. Menyusun rencana program pembinaan 
dan pengawasan pelaksanaan  program 
pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA).

7. Menghadiri sidang TPP di LAPAS/RUTAN/
Cab.RUTAN.

8. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama 
dengan pihak lain.

9. Dalam pelaksanaan tugasnya Pos BAPAS 
bertanggung jawab kepada Kepala BAPAS.
Apabila diperhatikan bahwa jika Surat 

Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan 
dan Pengentasan Anak tersebut dimaksudkan 
sebagai strategi menciptakan pra-kondisi 
sebelum dibentuknya lembaga BAPAS di setiap 
kabupaten/kota, maka selanjutnya harus ada 
perencanaan dan upaya yang lebih serius sampai 
terbentuknya BAPAS. 

Dalam praktiknya, berdasarkan data 
kualitatif yang diperoleh dari informan BAPAS 
bahwa ditetapkannya PK/PPK pada Pos 
BAPAS di LAPAS/RUTAN/Cabang RUTAN 
justru menimbulkan beberapa kendala dalam 
menjalankan peran BAPAS sebagaimana 
diamanatkan dalam UUSPPA. Hal tersebut 
dikarenakan bahwa faktanya pegawai atau 

PK/PPK Pos BAPAS bukanlah pegawai BAPAS, 
namun pegawai LAPAS/RUTAN/Cabang RUTAN 
yang mempunyai tugas dan fungsi tersendiri. 
Sehingga di sini terlihat bahwa ada hambatan 
pelaksanaan Pos BAPAS di LAPAS/RUTAN/
Cabang RUTAN terutama berkaitan dengan 
penilaian kinerja pegawai atau PK/PPK Pos 
BAPAS. Selain itu,  karena pegawai Pos BAPAS 
mempunyai tugas dan fungsi tersendiri, maka 
mereka disamping menerima perintah/tugas 
dari pimpinannya (kepala LAPAS/RUTAN/
Cabang RUTAN), juga mendapatkan perintah/
tugas dari Kepala BAPAS induk, yang mana 
terkadang berbenturan. Akibatnya adalah 
menghambat dalam pembuatan penelitian 
kemasyarakatan (Litmas) anak. Padahal BAPAS 
menargetkan bahwa setiap Litmas anak harus 
sudah diselesaikan dalam 3 (tiga) hari. Hal 
tersebut mengingat bahwa dalam UUSPPA, PK/
PPK sangatlah penting dalam penanganan anak 
yang berhadapan dengan hukum. 

Pembentukan lembaga BAPAS sebagai 
amanat UUSPPA sangat berpengaruh kepada 
hasil akhir penanganan anak yang berhadapan 
dengan hukum. BAPAS melalui petugas 
Pembimbing Kemasyarakatan (PK), tidak hanya 
menjadi instansi yang diberikan tugas untuk 
melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan 
dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana. 
Tetapi, melalui UUSPPA ini, BAPAS menjadi salah 
satu unsur penting dalam proses penyelesaian 
tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan 
anak. 

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) 
dari BAPAS dalam perkara anak mengalami 
perubahan peran yang cukup signifikan 
berdasarkan ketentuan UUSPPA ini, kedudukan 
BAPAS tidak lagi sepenuhnya berada di lini 
belakang dalam mata rantai proses peradilan 
anak. BAPAS sudah sejak semula dari awal 
tindakan pro justitia, yaitu mulai dari tahap 
penyidikan, penuntutan, dan persidangan sudah 
dituntut perannya untuk memberikan laporan 
kemasyarakatan anak yang berhadapan dengan 
hukum. Perkembangan peran BAPAS ini sudah 
barang tentu akan menuntut pembenahan 
personalia dan kualitas SDM petugas BAPAS 
yang lebih professional terhadap penanganan 
perkara anak agar tercapai yang dikehendaki dari 
tujuan dibuatnya UUSPPA ini dalam melindungi 
anak.

UUSPPA ini mengatur secara jelas dan 
tegas peran yang harus, bahkan pada beberapa 
peran mempunyai gradasi “wajib”, dijalankan 
oleh BAPAS. Peran yang dijalankan BAPAS 
tersebut dimulai dari tahap penyelidikan sampai 
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani 
pidana. Namun demikian, semangat yang 
terkandung dalam UUSPPA tersebut adalah 
dengan mengedepankan upaya pemulihan 
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secara berkeadilan (Restoratif Justice) dan 
menghindarkan anak dari proses peradilan 
(Diversi). Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (1) 
menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di 
pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. 

Namun perlu juga dipahami bahwa tidak 
semua jenis tindak pidana dapat dilakukan 
Diversi. Diversi ini dilaksanakan dalam hal 
tindak pidana dilakukan: diancam dengan 
pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun; 
dan bukan merupakan pengulangan tindak 
pidana. Sedangkan jika perkara anak harus 
masuk dalam proses peradilan, maka BAPAS 
(dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan) 
atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan mempunyai 
kewajiban untuk memberikan pendampingan 
terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan 
(lihatPasal 23 ayat (1) UUSPPA).

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan 
yang disampaikan oleh PK BAPAS wajib menjadi 
bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
putusan dalam perkara anak. Dan apabila 
laporan penelitian kemasyarakatan ini tidak 
di pertimbangkan dalam putusan Hakim, 
maka putusan batal demi hukum. Pengadilan 
mempunyai kewajiban memberikan petikan 
putusan pada hari putusan diucapkan, selain 
kepada Anak atau Advokat atau pemberi 
bantuan hukum lainnya, dan Penuntut 
Umum, juga memberikan kepada Pembimbing 
Kemasyarakatan. Sedangkan salinan putusan 
wajib diberikan paling lama 5 (lima) hari 
sejak putusan diucapkan kepada Anak atau 
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut 
Umum.

Mencermati peran BAPAS yang begitu 
besar dalam penanganan dalam perkara anak 
sebagaimana diatur dalam UUSPPA, maka 
memperkuat BAPAS merupakan satu hal yang 
wajib segera dilakukan. Sudah semestinya, 
BAPAS dipenuhi dengan petugas PK yang 
mempunyai kompetensi yang memadai sehingga 
mampu menyajikan laporan hasil penelitian 
kemasyarakatan yang layak bagi aparat 
hukum lain (Polisi, Jaksa, atau Hakim) dalam 
menentukan keputusan terhadap anak; mampu 
melakukan pendampingan, pembimbingan, 
dan pengawasan terhadap Anak selama proses 
Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk 
melaporkannya kepada pengadilan apabila 
Diversi tidak dilaksanakan. 

Pada tataran lebih jauh, kebutuhan tentang 
petugas PK yang memiliki kompetensi yang 
memadai ini juga mempunyai peran penting 
dalam ikut menentukan program perawatan 
Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara 

(LPAS) dan pembinaan Anak di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bersama 
dengan petugas pemasyarakatan lainnya dan 
melakukan pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan terhadap Anak yang memperoleh 
asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang 
bebas, dan cuti bersyarat.

Mengingat begitu pentingnya peran 
BAPAS dalam penanganan anak yang 
berhadapan dengan hukum dalam UUSPPA, 
namun pada praktiknya berdasarkan data 
dan hasil pengamatan, bahwa ketersediaan 
tenaga Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS 
masih sangat minim. Sebagai contoh adalah 
BAPAS Mataram Nusa Tenggara Barat. Untuk 
melayani proses anak yang berhadapan 
dengan hukum, BAPAS Mataram dengan 
wilayah kerja mencakup 5 Kabupaten/Kota 
di Pulau Lombok, hanya memiliki 8 (delapan) 
Pembimbing Kemasyarakatan khusus untuk 
anak. Standarnya minimal adalah 1 Pembimbing 
Kemasyarakatan melayani/menangani 30 orang 
ABH/Klien anak. Sehingga jika diasumsikan 
terdapat 600 ABH/Klien anak yang harus 
diproses, maka yang dibutuhkan adalah minimal 
20 orang Pembimbing Kemasyarakatan. 

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan 
peran BAPAS dalam penanganan anak yang 
berhadapan dengan hukum, Kementerian 
Hukum dan HAM tidak hanya dituntut untuk 
membangun BAPAS di setiap kabupaten/kota 
sebagaimana diamanatkan dalam UUSPPA, 
namun ketersediaan sumber daya manusia 
(Pembimbing Kemasyarakatan) BAPAS juga 
harus menjadi perhatian.

B.3.2. Kesiapan Regulasi Pendukung UUSPPA

Berdasarkan ketentuan Pasal 107 UUSPPA, 
Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 
setidaknya 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 
2 (dua) Peraturan Presiden  sebagai peraturan 
pelaksanaan UUSPPA. Peraturan pelaksana 
tersebut harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) 
tahun sejak UUSPPA diberlakukan, artinya paling 
lambat pada 30 Juli 2015 yang lalu, peraturan 
pelaksana tersebut harus sudah ditetapkan, 
namun hingga saat ini perkembangan peraturan 
pelaksana UUSPPA tersebut belum seluruhnya 
ditetapkan.

Sesuai amanat/perintah dari UUSPPA, bahwa 
Pemerintah adalah merupakan pihak utama 
yang diberikan kewajiban dalam implementasi 
Undang-Undang ini. Pemerintah berkewajiban 
untuk membentuk peraturan pelaksana berupa 
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Prediden. 
Kewajiban tersebut diamanatkan dalam berbagai 
Pasal dalam UUSPPA yaitu sebagai berikut:
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Tabel 1.
Amanat Pembentukan Peraturan 
Pelaksana dalam UU SPPA

No Amanat dalam 
UU SPPA

Peraturan Pelaksana(Peraturan 
Pemerintah atau Peraturan 

Presiden)

1 Pasal 15 Peraturan Pemerintah mengenai 
pedoman pelaksanaan proses 
Diversi, tata cara, dan koordinasi 
pelaksanaan Diversi. 

2 Pasal 21 ayat (6) Peraturan Pemerintah mengenai 
syarat dan tata cara pengambilan 
keputusan serta program 
pendidikan, pembinaan, dan 
pembimbingan dalam hal Anak 
belum berumur 12 (dua belas) tahun 
melakukan atau diduga melakukan 
tindak pidana

3 Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah mengenai 
pedoman register perkara Anak dan 
Anak korban

4 Pasal 71 ayat (5) Peraturan Pemerintah mengenai 
bentuk dan tata cara pelaksanaan 
pidana. 

5 Pasal 82 ayat (4) Peraturan Pemerintah mengenai 
Tindakan yang dapat dikenakan 
kepada Anak

6 Pasal 94 ayat (4) Peraturan Pemerintah mengenai 
tata cara pelaksanaan koordinasi, 
pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan

7 Pasal 90 ayat (2) Peraturan Presiden mengenai 
pelaksanaan hak Anak Korban dan 
Anak Saksi

8 Pasal 92 ayat (4) Peraturan Presiden mengenai 
penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan bagi penegak hukum dan 
pihak terkait secara terpadu

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah 
dilakukan penulis bahwa sampai saat ini, 
dari keseluruhan 8 peraturan pelaksana yaitu 
6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) 
Peraturan Presiden yang diamanatkan oleh 
UUSPPA sebagaimana tersebut dalam tabel di 
atas, baru 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 1 
(satu) Peraturan Presiden yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah. Peraturan tersebut adalah:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi 
dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 
12 Tahun; dan 

2. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 
tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 
Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait 
Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2015 ini mengatur mengenai 2 (dua) materi 
yaitu:
a)  materi pelaksanaan  amanat Pasal 15 

UUSPPA (materi mengenai pedoman 
pelaksanaan diversi); dan 

b) materi pelaksanaan amanat Pasal 21 
ayat (6) UUSPPA (materi mengenai syarat 
dan tata cara pengambilan keputusan 
serta program pendidikan, pembinaan, 
dan pembimbingan dalam hal Anak 
belum berumur 12 (dua belas) tahun 
melakukan atau diduga melakukan 
tindak pidana). 

Adapun gambaran secara umum Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 disebutkan 
bahwa salah satu bentuk pelindungan terhadap 
Anak dilakukan melalui proses Diversi serta 
melalui proses pengambilan keputusan bagi 
Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun 
yang melakukan atau diduga melakukan tindak 
pidana. Pelaksanaan proses Diversi serta proses 
pengambilan keputusan bagi Anak yang belum 
berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan 
atau diduga melakukan tindak pidana tetap 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. 
Diversi dan pengambilan keputusan terhadap 
Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun 
yang melakukan atau diduga melakukan tindak 
pidana dimaksudkan untuk menghindari proses 
peradilan umum dan stigmatisasi terhadap 
Anak serta agar Anak dapat kembali ke dalam 
lingkungan sosial secara wajar. 

Adapun substansi yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, 
antara lain adalah: 
1.  pedoman pelaksanaan proses Diversi; 
2.  tata cara dan koordinasi pelaksanaan 

Diversi; dan 
3.  syarat dan tata cara pengambilan keputusan 

terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua 
belas) tahun yang melakukan atau diduga 
melakukan tindak pidana. 
Selanjutnya, peraturan pelaksana lain yang 

telah ditetapkan sebagai amanat UUSPPA adalah 
Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 
tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi 
Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai 
Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu fokus 
dari Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 
2014  ini adalah memberikan kesepahaman 
bagi aparat penegak hukum terkait UUSPPA, 
termasuk didalamnya peningkatan kapasitas 
dalam penyelenggaraan Diversi berdasarkan 
perspektif UUSPPA. Adapun yang dimaksud 
Pendidikan dan Pelatihan Terpadu adalah proses 
penyelenggaraan belajar mengajar yang bersifat 
teknis bagi penegak hukum dan pihak terkait 
mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dalam 
satu kesatuan proses pembelajaran (Pasal 1 
Peraturan Presiden). 

Titik tekan Pendidikan dan Pelatihan 
Terpadu tersebut ditentukan sebagai berikut:
1. Meningkatnya pengetahuan yang sama bagi 

penegak hukum dan pihak terkait tentang 
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hak-hak anak, keadilan restoratif, dan 
diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Meningkatnya kompetensi teknis penegak 
hukum dan pihak terkait dalam penanganan 
anak yang berhadapan dengan hukum 
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; dan

3. Terpenuhinya jumlah penegak hukum dan 
pihak terkait dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak.
Peraturan Presiden ini juga menegaskan 

bahwa penyusunan kurikulum, metode, dan 
modul Diklat Terpadu dilaksanakan dengan 
mengikutsertakan instansi penegak hukum 
dan pihak terkait. Selanjutnya, kurikulum, 
metode dan modul Diklat Terpadu sebagaimana 
dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri 
(Menteri Hukum dan HAM).

Sebagai bagian dari upaya penegakan 
hukum yang berkualitas, pelaksanaan Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan 
prinsip diversi dan restorative justice dalam 
penanganan perkara pidana anak, masih 
membutuhkan banyak dukungan terkait 
peraturan pelaksana, infrastruktur, sumberdaya 
manusia, hingga mekanisme pelaksanaan.  
Setelah hampir 2 tahun UUSPPA diberlakukan, 
bahwa masih banyak perkerjaan rumah yang 
harus dikerjakan Pemerintah baik dalam hal 
pembentukan peraturan pelaksana maupun 
penguatan di masing-masing sektor yang memiliki 
kepentingan. Hingga saat ini, berdasarkan tabel 
tersebut di atas, Pemerintah masih memiliki 
kewajiban dalam mengeluarkan setidaknya  4 
(empat) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) 
Peraturan Presiden untuk pelaksanaan UUSPPA, 
kewajiban tersebut telah diamanatkan dalam 
berbagai pasal dalam UUSPPA sebagaimana 
tersebut di atas. 

Sungguh ironis bahwa perintah Undang-
Undang yang mengamanatkan pembentukan 
Peraturan Pemerintah sebagai peraturan 
pelaksanaan UUSPPA, justru sampai saat ini 
Pemerintah belum menindaklanjutinya. Adapun 
4 (empat) Rancangan Peraturan Pemerintah 
(RPP) sebagai aturan pelaksana UUSPPA baru 
dicantumkan dalam Keputusan Presiden Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan 
Peraturan Pemerintah Tahun 2015, tertanggal 
29 April 2015, yaitu : 
1.  Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 

tentang Pedoman Register Perkara Anak 
(Pemrakarsa: Kemenkumham). 

2.  Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 
tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan 
Keputusan serta Program Pendidikan, 
Pembinaan dan Pembimbingan (Pemrakarsa: 
Kemenkumham). 

3.  Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 
tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan 

Pidana bagi Anak serta Tindakan yang 
Dapat Dikenakan kepada Anak (Pemrakarsa 
: Kemenkumham).

4.  Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, 
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 
Sistem Peradilan Pidana Anak (Pemrakarsa : 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak). 

Tidak adanya Peraturan Pemerintah, 
termasuk juga Peraturan Presiden, sebagai 
peraturan pelaksana UUSPPA sebagaimana 
digambarkan dalam tabel di atas, pada akhirnya 
berimplikasi pada implementasi UUSPPA yang 
tidak dapat dilaksanakan secara komprehensif. 
Sebagai contoh: dalam mengimplementasikan 
Pasal 25 ayat (2) UUSPPA perihal perlunya 
ditetapkan Peraturan Pemerintah mengenai 
pedoman register perkara anak.

Adapun beberapa implikasi dari belum 
ditetapkannya peraturan pelaksana UUSPPA 
diantaranya adalah Pertama, terjadi kekosongan 
hukum dalam pelaksanaan suatu aturan. 
UUSPPA masih sangat umum menjelaskan 
terkait beberapa ketentuan, untuk itu diperlukan 
peraturan pelaksana yang secara komprehensif 
menjelaskan suatu aturan dalam Undang-
Undang. Misal Dalam hal  tata cara pelaksanaan 
pidana bagi anak serta tindakan yang dapat 
dikenakan kepada anak, tanpa peraturan 
pelaksana maka dapat dipastikan akan ada 
kekosongan pengaturan mengenai bentuk dan 
tata cara pelaksanaan pidana bagi anak serta 
tindakan yang dapat dikenakan kepada anak. 
Kedua, tidak ada aturan yang mengikat aparat 
penegak hukum secara keseluruhan. Hal ini 
bisa dilihat misalnya dalam pengaturan tata 
cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan sistem peradilan pidana 
anak. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah 
mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sistem 
peradilan pidana anak tentunya menjadi acuan 
bersama penegak hukum yakni Kepolisian, 
Kejaksaan, dan Pengadilan serta pihak terkait 
dalam sistem peradilan pidana anak. Ketiga, 
implementasi UUSPPA belum dapat diterapkan 
sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya sangat 
berpengaruh  terhadap suatu sistem peradilan 
pidana anak yang berhubungan dengan pihak-
pihak yang berada dalam sistem tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan 
sistem baru yang diperkenalkan dalam sistem 
peradilan pidana di Indonesia. Ketiadaan 
peraturan pelaksana untuk mengefektifkan 
UUSPPA tentu saja berdampak pada tertundanya 
pemberlakuan UUSPPA dengan efektif pula. 
Hasilnya, tentu saja terancamnya hak dan 
kepentingan anak yang berhadapan dengan 
hukum. Apabila seluruh peraturan pelaksana 
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telah terbentuk dan ditetapkan, maka Undang-
Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
yang mengatur mengenai keseluruhan proses 
penyelesaian perkara Anak yang berhadapan 
dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai 
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani 
pidana, dapat diterapkan sebagaimana mestinya 
yang pada akhirnya proses peradilan anak 
berdasarkan UUSPPA tersebut  telah memberikan 
bentuk-bentuk pelindungan hukum bagi anak 
yang berkonflik dengan hukum dalam sistem 
peradilan pidana di Indonesia. 

C. Penutup
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan 

dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
simpulan sebagai berikut:
1. UUSPPA yang mulai berlaku pada tanggal 30 

Juli 2014, memiliki berbagai konsekuensi 
terhadap berbagai pihak dalam penanganan 
kasus anak yang berhadapan dengan 
hukum, antara lain adalah berkaitan dengan 
masalah kelembagaan yang menangani 
anak yang berhadapan dengan hukum dan 
kesiapan regulasi penunjang pelaksanaan 
UUSPPA tersebut. 

2. Berkaitan dengan kelembagaan, bahwa 
dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru 
untuk melakukan penahanan anak yang 
berhadapan dengan hukum yaitu Lembaga 
Penempatan Anak Sementara (LPAS), 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 
dan BAPAS di kabupaten/kota dalam waktu 
paling lama 5 tahun.
Pada praktiknya, LPKA dan LPAS belum 
seluruhnya terbentuk di setiap Provinsi, 
umumnya pembangunan LPKA dan LPAS 
adalah terkendala dengan anggaran 
dan ketersediaan lahan. Pada tanggal 5 
Agustus 201, Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
telah meresmikan operasionalisasi 
Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS 
Anak) di seluruh Indonesia menjadi 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 
Operasionalisai LAPAS Anak menjadi LPKA 
tersebut juga berlaku menjadi Lembaga 
Penempatan Anak Sementara (LPAS), artinya 
LAPAS Anak yang telah berubah menjadi 
LPKA tersebut juga berfungsi sebagai LPAS 
yang merupakan tempat sementara anak 
ditahan dalam proses peradilan. 
Lebih lanjut, terkait dengan pembangunan 
BAPAS di setiap kabupaten/kota bahwa 
sampai saat ini Kemenkumham belum juga 
dapat merealisasikan amanat Pasal 105 
UUSPPA mengingat terkendala keterbatasan 
anggaran dan ketersediaan lahan. Bahwa 
per 1 Januari 2016 jumlah BAPAS di 
seluruh Indonesia hanya 71 unit BAPAS. 

Jumlah tersebut tentunya tidak sebanding 
dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia 
yaitu +  540 kabupaten atau kota. Dalam 
upaya mendukung pelaksanaan Sistem 
Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan 
pembentukan BAPAS, Kementerian Hukum 
dan HAM melalui Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan mengeluarkan Surat 
Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan 
dan Pengentasan Anak Nomor: PAS6.
PK.01.05-135  Tahun 2014 tanggal 07  Maret  
2014 tentang Pembentukan Pos BAPAS.  
Pembentukan Pos BAPAS merupakan salah 
satu alternatif mengatasi solusi selain 
membangun BAPAS di tiap kabupaten/kota 
sebagaimana diamanatkan dalam UUSPPA, 
hal ini untuk menciptakan sebuah pra-
kondisi sebelum terbentuknya BAPAS yang 
wajib ada di setiap kabupaten/kota. 

3. Berkaitan dengan kesiapan regulasi 
peraturan pelaksana dari UUSPPA, bahwa 
sampai saat ini setelah hampir 2 tahun 
UUSPPA diberlakukan, dari keseluruhan 
8 peraturan pelaksana yaitu 6 (enam) 
Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan 
Presiden  yang diamanatkan oleh UUSPPA, 
baru 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 
1 (satu) Peraturan Presiden yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah. Peraturan 
tersebut adalah:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak Yang 
Belum Berumur 12 Tahun; dan 

b. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 
2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan 
Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak 
Terkait Mengenai Sistem Peradilan 
Pidana Anak.

Adapun beberapa implikasi dari belum 
ditetapkannya peraturan pelaksana UUSPPA 
diantaranya adalah Pertama, terjadi kekosongan 
hukum dalam pelaksanaan suatu aturan. 
Kedua, tidak ada aturan yang mengikat aparat 
penegak hukum secara keseluruhan. Ketiga, 
implementasi UUSPPA belum dapat diterapkan 
sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya sangat 
berpengaruh  terhadap suatu sistem peradilan 
pidana anak yang berhubungan dengan pihak-
pihak yang berada dalam sistem tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka 
dapat Penulis menyarankan hal-hal sebagai 
berikut:

1. Pemerintah perlu mempercepat penyusunan 
dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
sebagai pelaksana UUSPPA sebagaimana 
telah dicantumkan dalam Keputusan 
Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah 
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Tahun 2015, yaitu: 
a.  Peraturan Pemerintah tentang Pedoman 

Register Perkara Anak (Pemrakarsa 
Kemenkumham). 

b.  Peraturan Pemerintah tentang Syarat 
dan Tata Cara Pengambilan Keputusan 
serta Program Pendidikan, Pembinaan 
dan Pembimbingan (Pemrakarsa 
Kemenkumham). 

c.  Peraturan Pemerintah tentang Bentuk 
dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana 
bagi Anak serta Tindakan yang Dapat 
Dikenakan kepada Anak (Pemrakarsa 
Kemenkumham).

d.  Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, 
Evaluasi, dan Pelaporan Sistem 
Peradilan Pidana Anak (Pemrakarsa 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak)

2. Pemerintah melalui Kemenkumham perlu 
menyusun perencanaan pembangunan LPKA 
dan LPAS di setiap provinsi, dan BAPAS di 
kabupaten/kota sebagai amanat UUSPPA. 
Untuk itu perlu dukungan pengalokasian 
anggaran dalam APBN. Sedangkan terkait 
ketersediaan lahan, maka perlu melakukan 
kerja sama dengan pemerintah daerah 
setempat.
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Abstrak

Pemberian remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS). Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merubah Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sudah 
membatasi pemberian remisi bagi beberapa narapidana termasuk narapidana kasus pidana narkotika. Permasalahan 
yang diangkat adalah tentang penerapan pemberian remisi bagi kasus pidana narkotika, apakah semua putusan pidana 
yang dijatuhkan terhadap narapidana kasus narkotika tidak mendapatkan remisi dan hubungan antara pemberian 
remisi dengan putusan pidana di pengadilan. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan 
menganalisis undang – undang dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi kepada 
narapidana kasus pidana narkotika tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, putusan 
pidana yang mendapat remisi apabila hukumannya di bawah lima tahun dan diatas lima tahun tidak mendapatkan 
remisi dan pemberian remisi bagi narapidana sangat dipengaruhi putusan pidana pada narapidana kasus narkotika 
tersebut.

Kata kunci : remisi, warga binaan pemasyarakatan, narapidana

Abstract

Remission is a right of every inmate serving a criminal in the Penitentiary (Prison). With the issued of Government 
Regulation Number 99 of 2012 which changes Government Regulation Number 32 of 1999 on the Terms and Procedures for 
inplementation of the rights of the corectional residents already restrict remission for some prisoners, including prisoners 
of narcotics crime cases. Issue raised is about the application of remission for narcotics crime cases, whether all criminal 
decisions handed down against prisoners do not receive remission of narcotics cases and the relationship between remission 
with criminal decisions in court. This study uses normative juridical research method to analyze the laws and norms. The 
results showed that the remissions to convict a criminal cases of narcotics still refers to Government Regulation Number 
99 of 2012, criminal decisions that get a remission if the sentence is under five years, more than five years they do not get 
remission. Remission for prisoners is influenced by criminal decisions on inmates the narcotics cases.

Keyword: remission, citizens patronage of corrections, convicts

A. Pendahuluan 
Hukuman kurungan merupakan salah satu 

penderitaan yang dirasakan narapidana1  dan 

anak pidana2 di dalam Penjara yang saat ini 
dijadikan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).  
Tujuan penghukuman salah satunya adalah 

1 Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, (Undang– Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (7)
2 Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 
(delapan belas) tahun, pasal 1 ayat (8) point (a)
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mencegah seseorang melakukan kejahatan dan 
bukan merupakan pembalasan dendam dari 
negara. Usaha dan tujuan yang sama yang 
telah dilakukan dalam bidang kepenjaraan di 
negara Barat, khususnya di Amerika juga telah 
dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964, 
sehingga muncul sistem kepenjaraan baru yang 
dikenal dengan sistem pemasyarakatan.3

Sistem kepenjaraan yang diterapkan 
bangsa Indonesia yang diubah menjadi sistem 
pemasyarakatan telah mengubah paradigma 
bahwa penjara menjadi tempat  penyiksaan 
menjadi tempat pembinaan narapidana agar 
menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak 
pidana sehingga menjadi manusia seutuhnya. 
Menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 
yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan 
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif berperan dalam pembangunan dan 
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang 
baik dan bertanggung jawab.4

Perubahan sistem kepenjaraan menjadi 
sistem pemasyarakatan tersebut sangat dirasakan 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang 
sedang menjalani masa pidananya. Salah satu 
yang dirasakan narapidana adalah pengurangan 
masa pidana yang diatur di dalam Undang-
Undang Pemasyarakatan bahwa narapidana 
berhak mendapatkan pengurangan masa pidana 
(remisi).5

Remisi merupakan salah satu bentuk 
pengurangan masa pidana yang diharapkan 
setiap narapidana dan anak pidana yang sedang 
menjalani masa pidana di LAPAS/RUTAN. 
Remisi sebagai salah satu bentuk pengurangan 
masa menjalani pidana yang diberikan kepada 
Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan.6 Remisi menjadi salah 
satu hak yang diberikan kepada setiap narapidana 
dan anak pidana setiap tahun yang memenuhi 
beberapa persyaratan yang ditentukan undang-
undang.

Pemberian remisi dilakukan dengan 
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 
setiap narapidana dan anak pidana. Tidak semua 
narapidana dan anak pidana mendapatkan hak 
remisi sehingga negara memberikan peraturan 
tentang pembatasan dan syarat - syarat 
mendapatkan remisi. Remisi yang diberikan pada 
setiap narapidana dan anak pidana berbeda-

beda setiap narapidana dan anak pidana 
tersebut sehingga pengaturannya juga harus 
jelas. Peraturan pemberian remisi menjelaskan 
bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang 
selama menjalani masa pidana berkelakuan baik 
berhak mendapatkan remisi.7 

Tetapi pemberian remisi terhadap 
narapidana dan anak pidana sudah mengalami 
hambatan dan pembatasan yang dilakukan 
negara. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Pemerintah Nomo 32 Tahun 1999 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 99/2012) 
sudah menghambat dan membatasi hak-
hak narapidana tersebut sehingga sebagian 
narapidana yang tidak memenuhi syarat tidak 
mendapatkan remisi. Termasuk salah satunya 
adalah narapidana dan anak pidana kasus 
tindak pidana narkotika yang terjerat kasus 
yang lebih berat. 

Jika kita tinjau jumlah narapidana khusus 
di DKI Jakarta Per Maret 2016 sejumlah 
16.249 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan 
(WBP) dan khusus LAPAS Klas IIA Narkotika 
Jakarta sejumlah 3.023 orang WBP.8 Khusus 
LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta jumlah 
tersebut sudah melebihi kapasitas LAPAS yang 
hanya menampung 1.084 penghuni. Hal ini 
menjadi permasalahan yang harus ditangani 
pemasyarakatan. Dengan pemberian hak-hak 
narapidana termasuk salah satunya remisi dapat 
mengurangi isi LAPAS yang sudah over kapasitas 
dan mempercepat narapidana dan anak pidana 
bebas dari hukumannya.

Pemberian hak pengurangan masa pidana ( 
remisi ) merupakan salah satu hak yang diberikan 
kepada narapidana yang menurut undang - 
undang dan peraturan terkait merupakan hak 
yang harus diberikan kepada warga binaan 
yang berhak mendapatkannya. Tetapi tidak 
semua warga binaan yang berhak mendapatkan 
remisi dengan berbagai persyaratan menurut PP 
99/2012. Dengan adanya hal tersebut maka akan 
menimbulkan kesenjangan dan ketidakpatuhan 
terhadap undang-undang lain yang memberikan 
kesempatan bahwa setiap warga binaan memiliki 
hak untuk mendapatkan remisi. Berdasarkan 
hal tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai 
berikut : 
a. Bagaimana penerapan pemberian remisi 

pada warga binaan kasus narkotika di dalam 
LAPAS?

3 Romli Atmasasmita, 1975,  Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana, (Bandung: Alumni)  hlm.72
4 Indonesia, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (2)
5 Ibid, Pasal 14 ayat (1) poit i.
6 Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan,  pasal 1 ayat (6).
7 Ibid.
8 http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-31313433 3039/year/2016/
month/3 Diakses Tanggal 13 Mei 2016
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b. Apakah semua putusan pidana yang 
dijatuhkan terhadap narapidana narkotika 
tidak mendapatkan remisi?

c. Bagaimana hubungan antara pemberian 
remisi terhadap putusan pidana yang 
dijatuhkan terhadap narapidana kasus 
narkotika?

B. Pembahasan
B.1.Penerapan Pemberian Remisi pada 

Narapidana di LAPAS
B.1.1.Remisi Menurut Pakar dan Undang –  

Undang
Remisi merupakan salah satu bagian dari 

fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan 
dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana 
hakekat pembinaan adalah selain memberikan 
sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan 
reward sebagai salah satu upaya pembinaan, 
agar program pembinaan dapat berjalan dan 
direspon oleh WBP, sedangkan tujuan dari 
Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan 
warga binaan untuk tidak mengulangi lagi 
perbuatannya melanggar hukum yang pernah 
dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat 
berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat 
lainnya.9 

Andi Hamzah mengungkapkan bahwa, 
Remisi adalah pembebasan hukuman untuk 
seluruhnya atau sebagian atau dari seumur 
hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan 
setiap tanggal 17 Agustus.10  Sementara 
menurut Pasal 1 Keputusan Presiden Republik 
Indonesia11, tidak memberikan pengertian remisi, 
hanya menyatakan bahwa: “Setiap narapidana 
dan anak pidana yang menjalani pidana penjara 
sementara dan pidana kurungan dapat diberikan 
remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan 
baik selama menjalani pidana”.

Menurut mantan Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi 
merupakan salah  satu motivasi bagi narapidana 
untuk membina diri agar kelak dapat kembali ke 
masyarakat melalui reintegrasi yang sehat.12 

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai 
bentuk kemudahan-kemudahan bagi WBP 
untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana 
untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus 
memotivasi diri, sehingga dapat mendorong WBP 
kembali memilih jalan kebenaran.  Kesadaran 
untuk menerima dengan baik pembinaan yang 

dilakukan oleh LAPAS maupun RUTAN akan 
berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan 
di masa mendatang. 

Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai 
dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi 
untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan 
perbuatan buruk ( jahat ), sehingga siapapun 
dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan 
tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki 
diri, niscaya masyarakat akan memberikan 
apresiasi dan kepercayaan kepada WBP untuk 
berada kembali di tengah-tengah masyarakat. 
Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk 
mengurangi dampak negatif dari sub-kultur 
tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana 
dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.13

Pengertian remisi adalah pengurangan 
masa menjalani pidana yang diberikan kepada 
narapidana dan anak pidana yang memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan 
Perundang-undangan. 14 Peraturan tentang 
remisi ini dibuat sejak tahun 1999 dengan tidak 
terlalu ketat pemberian hak atas remisi. Menurut 
Peraturan Pemerintah Pasal 34 menjelaskan 
bahwa : (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana 
yang selama menjalani masa pidana berkelakuan 
baik berhak mendapatkan remisi; (2) Remisi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang 
bersangkutan: (a) berbuat jasa kepada negara; 
(b) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi 
negara atau kemanusiaan; atau (c) melakukan 
perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.15

Tetapi peraturan yang berlaku sejak 
tahun 1999 tersebut, pada tahun 2012 terjadi 
perubahan yang mendasar khusus kepada 
remisi tentang pemberian hak narapidana dan 
anak pidana. Pada peraturan pemerintah yang 
dikeluarkan tahun 2012 tersebut pada pasal 34 
diubah menjadi Pasal 34A Ketentuan Pasal 34A 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “ Pasal 
34A ayat (1)  menjelaskan bawah: Pemberian 
Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika 
dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, 
kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan 
hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan 
transnasional terorganisasi lainnya, selain 
harus memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi 
persyaratan: (a) bersedia bekerjasama dengan 
penegak hukum untuk membantu membongkar 

9 Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, cet. Pertama (Bandung Refika Aditama), hlm. 106. 
10 Ibid, Hal. 133
11 Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 1.
12 Dwidja Priyatno, Op.Cit, Hal. 143.
13Menteri Hukum dan HAM, Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada WBP Pada Upacara 
Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamsi Kemerdekaan RI  Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008.
14 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan , Pasal 1 angka 6.
15 Ibid, pasal 34
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perkara tindak pidana yang dilakukannya;  
(b) telah membayar lunas denda dan uang 
pengganti sesuai dengan putusan pengadilan 
untuk Narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana korupsi; dan (c) 
telah mengikuti program deradikalisasi yang 
diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme, serta 
menyatakan ikrar: (1) kesetiaan kepada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi 
Narapidana Warga Negara Indonesia, atau (2) 
tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana 
terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga 
Negara Asing, yang dipidana karena melakukan 
tindak pidana terorisme.16

Pada pasal yang lebih menekankan lagi 
beberapa kasus transnasional salah satunya 
adalah kasus tindak pidana narkotika Pasal 
34A ayat (2) bahwa Narapidana yang dipidana 
karena melakukan tindak pidana narkotika dan 
prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap 
narapidana yang dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun.17

Pada peraturan sebelumnya yakni Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 bahwa 
Pemberian remisi dirasakan sangat mudah oleh 
pemerintah sehingga terjadi perubahan yang 
sangat signifikan dan dirasakan oleh narapidana 
dan anak pidana yang tidak mendapatkan lagi 
hak remisi tersebut. Pengetatan yang dilakukan 
pemerintah dengan merubah PP 32/1999 
yang lebih khusus kepada perubahan tentang 
pemberian remisi. Salah satu kasus tindak pidana 
yang merasakan perubahan tersebut adalah 
kasus tindak pidana narkotika yang dirasakan 
sangat ketat untuk mendapatkan remisi dan 
beberapa kasus berat tidak mendapatkan remisi 
sama sekali.

Khusus narkotika terjadi perubahan yang 
drastis terjadi pada Pasal 34A ayat (1)  Pemberian 
Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor 
narkotika, psikotropika, selain harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34 juga harus memenuhi persyaratan: pada 
point (a) bersedia bekerjasama dengan penegak 
hukum untuk membantu membongkar perkara 
tindak pidana yang dilakukannya; dan pada ayat 
(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan 
tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika,  
psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya berlaku terhadap narapidana yang 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

5 (lima) tahun. Pada ayat (3) kesediaan untuk 
bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis 
dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”18

Dengan memperhatikan peraturan 
pemerintah di atas, maka akan menjadi polemik 
di Pemasyarakatan karena di dalam Undang-
Undang Pemasyarakatan mengatur tentang hak 
setiap warga binaan tanpa melihat status dan 
beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada 
terpidana termasuk kasus tindak pidana 
narkotika. Pemberian remisi harus didapatkan 
setiap narapidana dan anak pidana tanpa 
membedakan setiap kasus yang dikenakan pada 
narapidana dan anak pidana tersebut. 

B.1.2. Hak – Hak Narapidana dan Anak Pidana 
Kasus Narkotika
Narapidana adalah terpidana yang menjalani 

pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.19 Sebagai 
manusia yang hilang kemerdekaan sementara 
di dalam LAPAS, narapidana masih memilik 
hak-hak yang harus diperhatikan dalam 
kehidupannya di LAPAS. Narapidana berhak:
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama 

atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani 

maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan 

makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti 

siaran media massa lainnya yang tidak 
dilarang;

g. mendapatkan upah atau premi atas 
pekerjaan yang dilakukan; 

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat 
hukum, atau orang tertentu lainnya; 

i. mendapatkan pengurangan masa pidana 
(remisi);

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi 
termasuk cuti mengunjungi keluarga;

k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan 

peraturan perundang undangan yang  
berlaku. 20

16 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012  Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34A.
17 Ibid.
18 Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1999 Tentang Syarat dan  Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34A.
19 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (7).
20 Ibid, Pasal 14 ayat (1) point (a) sampai dengan (m).
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Pada Pasal 14 ayat (1) point (i) bahwa 
narapidana berhak mendapatkan pengurangan 
masa pidana (remisi). Jadi setiap narapidana 
memiliki hak yang sama terhadap pengurangan 
masa pidana tanpa melihat kasus dan pidana 
yang dijatuhkan kepada narapidana tersebut. 

Anak Didik Pemasyarakatan adalah: 
a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan 

putusan pengadilan menjalani pidana di 
LAPAS Anak paling lama sampai berumur 
18 (delapan belas) tahun; 

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan 
putusan pengadilan diserahkan pada negara 
untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS 
Anak paling lama sampai berumur 18 
(delapan belas) tahun; 
c. Anak Sipil yaitu anak yang atas 

permintaan orang tua atau walinya memperoleh 
penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS 
Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan 
belas) tahun. 21

Anak pidana merupakan bagian dari anak 
didik pemasyarakatan yang memiliki hak 
yang sama seperti narapidana, kecuali untuk 
mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan 
yang dilakukan sesuai dengan Pasal 14 huruf 
g mengenai hak narapidana yang terdapat di 
dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. 

Pada Pasal 34 menjelaskan ayat (1) 
Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak 
mendapatkan Remisi dan ayat (2) Remisi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana  
yang telah memenuhi syarat: (a) berkelakuan 
baik; dan (b) telah menjalani masa pidana lebih 
dari 6 (enam) bulan, (3) Persyaratan berkelakuan 
baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a dibuktikan dengan: (a) tidak sedang menjalani 
hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) 
bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal 
pemberian Remisi; dan (b). telah mengikuti 
program pembinaan yang diselenggarakan oleh 
LAPAS dengan predikat baik.”22

B.2. Putusan Pidana Narkotika  
B.2.1.Pemidanaan dan Proses Pemidanaan

Beberapa ahli menjelaskan, menurut Prof. 
Simons mengartikan pemidanaan atau straf 
sebagai : 23 “ Het leed, door de strafwet als gevolg 
aan de rechterlijk van de norm verbonden, data an 
den shuldige bij rechterlijk vonnist wordt opgelegd 
“( suatu penderitaan yang oleh undang – undang 

pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran 
suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim 
telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah ).

Menurut Prof. Van Hamel, arti pidana 
atau straf menurut hukum positif dewasa ini 
adalah 24 Een bijzonder leed, tegenden overterder 
van een door den staat gehandhaafd staat als 
handhaver der operbare rechtsorde, door met met 
de rehtbedeeling belaste gezag uit te spreken” ( 
suatu penderitaan yang bersifat khusus yang 
telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang 
untuk menjatuhkan pidana atas nama negara 
sebagai penanggungjawab ketertiban umum bagi 
seorang pelanggar yaitu semata-mata karena 
orang tersebut telah melanggar suatu peraturan 
hukum yang harus ditegakkan oleh negara ).

Sedangkan menurut Algra - Jansen 
merumuskan pidana atau Straf sebagai :25“ Het 
middle waarmee de overheid (rechter) degene die 
een ontoelaatbare handeling pleegt terechtwijst of 
de order roept. Deze reactive van de overheid op 
zijn handeling ontneemt de gestrfte een deel van de 
becherming die hij, als hij geen delict gepleegd zou 
hebben, genlet t.a.v. zijn vrijheid, zijn vermogen 
“, (Alat yang digunakan oleh penguasa  (hakim) 
untuk memperingatkan mereka yang telah 
melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat 
dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah 
mencabut kembali sebagian dari perlindungan 
yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas 
nyawa, kebebasan dan harta kekayaan yaitu 
seandainya telah tidak melakukan suatu tindak 
pidana )”. 

Menurut Sudarto, pemidanaan adalah 
sinonim dengan perkataan penghukuman. 
Dikatakannya bahwa “penghukuman” berasal 
dari kata dasar hukum. Sehingga dapat diartikan 
sebagai menetapkan hukum atau memutuskan 
tentang hukumnya (berechten). “Menetapkan 
Hukum“ untuk suatu peristiwa tidak hanya 
menyangkut bidang hukum pidana saja akan 
tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya Sudarto 
mengemukakan bahwa istilah “penghukuman” 
dapat disempitkan artinya yakni penghukuman 
dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim 
dengan “pemidanaan” atau “pemberian/
penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman 
dalam arti yang demikian menurut Sudarto 
mempunyai makna sama dengan sentence 
atau veroordeling, misalnya dalam pengertian 
“ sentence conditionally” atau “ voorwaardelijk 
veroordeeld “ yang sama artinya dengan 
“dihukum bersyarat” atau “pidana bersyarat”. 

21 Ibid, Pasal 1 ayat (8).
22 Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang  Syarat dan  Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan.
23 Van Hamel, 2010, Inleiding, Hal. 444 dalam P.F. Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika Jakarta), hlm. 
33
24 Ibid.
25 Ibid, Simons, Leerbook I, hlm. 372.
26 Sudarto, 2006,  Kapita Selekta Hukum Pidana, ( Bandung: Alumni Bandung, ), hlm. 71.
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Akhirnya Sudarto mengemukakan bahwa istilah 
“hukuman” kadang – kadang digunakan untuk 
mengganti perkataan ‘straf” namun menurut 
istilah beliau istilah “pidana” lebih baik daripada 
hukuman”.26 

Pada sistem pemasyarakatan terdapat 
tujuan pemasyarakatan memanusiakan manusia 
sehingga kembali ke masyarakat menjadi manusia 
seutuhnya dan dapat diterima kembali menjadi 
manusia yang lebih baik dari sebelumnya. 
Pada tujuan pemidanaan juga terdapat tujuan 
pemidanaan. Tujuan pemidanaan yang dewasa 
ini mendapat pengaruh dari pemikiran para 
pemikir masa lalu. Pada dasarnya menurut 
Lamintang27 terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran 
tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu 
pemidanaan, yaitu: 
a. untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya 

itu sendiri,
b. untuk membuat orang menjadi jera untuk 

melakukan kejahatan – kejahatan, dan
c. untuk membuat penjahat – penjahat tertentu 

menjadi tidak mampu untuk melakukan 
kejahatan-kejahatan lainnya yakni penjahat-
penjahat yang dengan cara-cara yang lain 
sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

B.2. 2. Pidana Narkotika
Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat 

terlarang lainnya (Narkoba) adalah obat, bahan 
atau zat, bukan makanan, yang jika masuk ke 
dalam tubuh manusia berpengaruh terutama 
pada kerja otak atau susunan syaraf pusat.28 

Narkoba ini sebenarnya digunakan untuk 
pengobatan dan kesehatan manusia.Tetapi 
karena disalahgunakan karena mengandung sifat-
sifat dan zat yang dapat mempengaruhi pikiran 
dan lain-lain, maka orang menyalahgunakan 
narkoba tersebut ke jalan yang salah. 

Kejahatan narkoba ini dilakukan dengan 
terorganisir. Organisasi kejahatan transnasional 
membangun kantor pusatnya di suatu negara, 
kemudian membuka jaringannya di  berbagai 
negara, melalui kontak-kontak dengan warga 
negara setempat.29 Tingkat kompleksitas 
struktur organisasi penjahat transnasional 
(transnational criminal organizations), tergantung 
daripada besar kecilnya organisasi yang 
bersangkutan. Semakin besar organisasi 
kejahatan transnasional, biasanya semakin 
komplek struktur organisasinya.

Soedjono D. menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, 
yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam 
tubuh) akan membawa pengaruh terhadap 
tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : 
menenangkan, merangsang, dan menimbulkan 
khayalan (halusinasi).30  Sedangkan Elijah Adams 
memberikan definisi narkotika sebagai berikut, 
“Narkotika adalah: terdiri dari zat sintesis dan 
semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang 
terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan, 
tetapi banyak nampak dalam perdagangan – 
perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah 
dihydo morfhine.

Menurut batasan World Health of 
Organization (WHO ) tahun 1969 yang dimaksud 
obat (drug) adalah setiap zat yang apabila masuk 
ke dalam organisme hidup akan mengadakan 
perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi 
organ tubuh. Narkoba (Narkotika dan obat-
obat berbahaya) ialah zat kimiawi yang mampu 
mengubah pikiran, perasaan, fungsi, mental dan 
perilaku seseorang. 31

Penjatuhan putusan Pidana merupakan 
salah satu derita yang di dapatkan setiap orang 
yang bersalah atas kasus tindak pidana yang 
dilakukannya. Pidana penjara sebagai salah satu 
bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap 
pelaku tindak pidana berdasarkah hasil putusan 
dan penetapan hakim atas perbuatannya. 
Adapun tujuan pemberian hukuman tersebut 
menurut Immanuel Kant dengan teory 
pembalasan  (Retribution Theory) menjelaskan: 32 
“Bahwa barangsiapa yang melakukan kejahatan 
harus dipidana. Dipidananya itu berdasarkan 
atas pembalasan karena disyaratkan oleh 
perintah yang tidak bersyarat dari akal yang 
praktis“ (onvoorwaardelijk gebud der praktische 
rede, categoris cher imperative der praktischen 
vernuf). 

Dengan demikian, maka tuntutan 
pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. 
Hanya keadilan dan bukan tujuan lain yang 
mendapat membenarkan dijatuhkan pidana, 
dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa 
yang dicapai melalui pembalasan itu, ukurannya 
cuma pembalasan. 

Menurut teori pembalasan (retribution 
theory) alasan pembenar dalam penjatuhan 
hukuman, hukuman semata-mata sebagai 
imbalan dari perbuatan jahat yang 

27 P.F. Lamintang, op.cit, hlm. 12.
28 Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta, 2007, hlm. 1
29 Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi,   Hukum dan Sosiologi, 
(Jakarta : M2Print Jakart)  hlm. 141.
30 Soedjono D., 1977, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia,(Karya Nusantara, Bandung), hlm.5.
31 F Asya, 2009, Narkotika dan Psikotropika, ( Jakarta : Asa Mandiri ),  hlm. 3
32 J.E. Sahetapy, 1982,  Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, ( Jakarta: Radjawali  Cet 
kedua), hlm 201.
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dilakukan. Hal ini menggambarkan, bahwa 
penjahat itu harus mengganti kerugian yang 
ditimbulkannya, sehingga dapat dikatakan, 
teori ini berpandangan setiap orang itu dalam 
keadaan apapun juga dapat untuk berbuat 
sesuatu dengan keinginannya, oleh karena 
itu ada alasan dilakukannya pembalasan. 
Dengan demikian, teori pembalasan tidak 
mempersoalkan penjatuhan hukuman berupa 
pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan, 
tetapi didasarkan adanya penyelenggaraan 
hukum, karena hal ini merupakan tuntutan 
keadilan.33 Menurut teori ini, pidana dijatuhkan 
semata-mata karena orang telah melakukan 
suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana 
merupakan akibat mutlak yang harus ada 
sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 
melakukan kejahatan.

Menurut pandangan teori retributif, sebagai 
tujuan hukuman yang paling tua, hukuman 
hanya diperuntukkan bagi pelaku kejahatan itu 
sendiri. Dalam hal ini setiap individu manusia 
itu bertanggung jawab atas setiap apa yang 
dilakukan. Setiap perbuatan dengan sendirinya 
mengandung konsekuensi untuk mendapat 
respon positif atau negatif. Jika perbuatan itu 
bersifat sosial, maka ganjaran yang diperoleh 
pelakunya positif, seperti berupa pujian atau 
penghargaan dan sebagainya. Tetapi jika 
perbuatannya itu bersifat anti sosial, maka 
ganjarannya bersifat negatif, misalnya dengan 
dicela, dimusuhi, bahkan dihukum sebagai 
imbalan atau pembalasan atas perbuatannya 
yang anti sosial itu.34 Dalam hal ini pembalasan 
sebagai tujuan hukuman, mengandung makna 
hukuman itu sendiri sebagai salah satu cara 
bagi seorang pelaku kejahatan untuk menebus 
kesalahan (dosa) dan mengganti kerugian yang 
diderita korban maupun masyarakat. Dengan 
menjalani hukuman seorang pelanggar hukum 
akan terhindar dari malapetaka yang dapat 
menghancurkan dirinya. Dengan menerima 
hukuman, maka pelakunya dapat menebus 
kesalahan.

Di samping itu, menurut Hegel persyaratan 
dialektik (dialektische gerechtigheid), dalam 
ketentuan itu kejahatan harus dipidana, namun 
harus ada keseimbangan antara pidana dan 
kejahatan yang diperbuat. Keseimbangan itu 
bukan keseimbangan jenis (soortelijke gelijkheid 
) melainkan keseimbangan nilai ( waarde ).35

B.2.3. Undang – Undang Pidana Narkotika
Menurut Undang – undang tentang Narkotika 

menjelaskan bahwa: Narkotika merupakan 
zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semi 
sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan 
atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa 
sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan  
yang dibedakan ke dalam golongan - golongan 
sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang   
ini.36 Menurut undang-undang Psikotropika  
bahwa: Psikotropika adalah zat atau obat, baik 
alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang 
berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif 
pada susunan saraf pusat yang menyebabkan 
perubahan khas pada aktivitas mental dan 
perilaku.37

Kasus pidana narkotika merupakan tindak 
pidana yang dapat menembus lintas batas 
sehingga putusan pidana yang dijatuhkan 
pada pelakunya juga sangat tinggi. Termasuk 
peraturannya sangat ketat. Kasus tindak 
pidana narkotika dapat diputus lebih tinggi 
bahkan di atas 5 (lima) tahun. Dapat kita 
lihat bahwa putusan pidananya ditinjau dari 
undang-undang bahwa menurut Pasal 111 
ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang 
tanpa hak atau melawan hukum menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, 
atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam 
bentuk tanaman, dipidana dengan pidana  
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan ayat (2) 
berbunyi : Dalam hal  perbuatan menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, 
atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam  
bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 
melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  ditambah 1/3.38

Pada Pasal 112 ayat (1) berbunyi : Setiap 
orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan 
tanaman, dipidana dengan pidana  penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 
12 (dua belas) tahun dan pada Pasal 114 ayat 

33 Muladi dan Paulus Hadisuprapto, 1982, Reorientasi Mendasar Terhadap Dampak Pemidanaan dalam Hukum dalam Perspektif Sosial, 
(Bandung: Alumni), hlm. 41-42. 
34 Jimly Asshidiqe, 1996, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan 
Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Indonesia, (Bandung: Angkasa  Cetakan kedua), hlm. 167.
35 Op.cit, hlm. 201.
36 Indonesia, Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1.
37 Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang  Psikotropika pasal 1.
38 Indonesia, Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111.
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(1) berbunyi:  Setiap orang yang tanpa hak atau 
melawan hukum menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima,menjadi  perantara 
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana 
penjara seumur hidup atau pidana  penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun.39 

Kalau dilihat dari pasal di atas menunjukkan 
bahwa putusan pidana minimal pada Pasal 
111 dan Pasal 112 adalah 4 (empat) tahun 
sedangkan untuk kasus tindak pidana pemakai 
dan pengedar Pasal 114 minimal 5 (lima) tahun. 
Putusan pidana dapat diputuskan sampai 
maksimal sesuai dengan pasal tersebut. Kalau 
putusan pidana yang dijatuhkan hakim lebih 
tinggi di atas 5 (lima) tahun menunjukkan 
bahwa banyak yang tidak mendapatkan remisi 
yang akan berdampak terhadap over kapasitas 
hunian di LAPAS. 

B.3.Hubungan Antara Pemberian Remisi 
terhadap Putusan Pidana Narkotika
Pemberian remisi merupakan hak yang 

diberikan negara kepada setiap narapidana dan 
anak pidana yang sedang menjalani pidana di 
dalam LAPAS. Pemberian hak tersebut diatur 
secara jelas di dalam undang-undang dan 
peraturan pemerintah. Kalau kita mengkaji 
kembali Undang-Undang nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 
ayat (1)  huruf 1 dijelaskan bahwa narapidana 
berhak mendapatkan pengurangan masa pidana 
(remisi). Ditegaskan juga termasuk juga anak 
pidana pada Pasal 22 bahwa anak pidana juga 
mendapatkan hak pengurangan masa pidana 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) 
tersebut. 

Tetapi pada PP 99/2012 hak-hak yang 
diberikan kepada narapidana dan anak pidana 
dibatasi dengan memperketat dan merubah PP 
32/1999 Pasal 34 yang menyatakan bahwa setiap 
narapidana dan anak pidana mendapatkan 
pengurangan masa pidana (remisi). Dengan 
perubahan Pasal 34 pada PP 99/2012, untuk 
kasus pidana yang hukumannya di atas 5 (lima) 
tahun, salah satunya kasus tindak pidana 
narkotika, tidak mendapatkan remisi. Adanya 
diskriminasi tersebut menyebabkan beberapa 
masalah yang muncul di LAPAS.

Adanya diskriminasi yang berlebihan 
seperti ini dapat berdampak terhadap berbagai 
kehidupan di LAPAS dan berdampak juga 
terhadap over kapasitas LAPAS yang terjadi di 

seluruh Indonesia. Penghuni LAPAS saat ini 
didominasi kasus narkoba sekitar separuh atau 
sekitar 50 % dari hunian LAPAS di seluruh 
Indonesia.40 Data dari Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan sampai bulan Maret 2016 
bahwa jumlah penghuni LAPAS dan RUTAN 
sejumlah 183.931 orang narapidana/tahanan.41 
Kalau dibandingkan dengan  kapasitas LAPAS/
RUTAN seluruh Indonesia hanya 118.746 orang 
narapidana/tahanan atau over kapasitas 155 % 
dari kapasitas sesungguhnya.42  

Dari data di atas menunjukkan begitu banyak 
jumlah kasus tindak pidana narkotika di dalam 
LAPAS/RUTAN. Kalau putusan kasus tindak 
pidana narkotika di atas 5 (lima) tahun separuh 
dari jumlah hunian kasus pidana narkoba, 
berarti jumlah narapidana dan anak pidana 
yang tidak mendapatkan remisi akan semakin 
banyak dan hal ini berdampak juga terhadap 
kesenjangan kehidupan di dalam LAPAS dan 
diskriminasi negara terhadap  setiap narapidana 
dan anak pidana untuk mendapatkan haknya 
mengurangi masa pidana dengan remisi. 

C. Penutup
Berdasarkan uraian dan analisis diatas 

dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan pemberian remisi pada kasus 

pidana narkotika tetap mengacu kepada 
ketentuan PP 99/2012  Tentang Perubahan 
Kedua Atas PP 32/1999 Tentang Syarat Dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan Pasal 34A dan diperketat 
agar narapidana kasus narkotika yang 
hukumannya di atas 5 (lima) tahun tidak  
mendapatkan remisi.

2. Bahwa tidak semua kasus pidana narkotika 
mendapatkan remisi ada pengecualian yang 
sudah diatur pada PP 99/2012 Pasal 34A 
tersebut sehingga kasus pidana narkotika 
yang hukumannya di bawah 5 (lima) tahun 
saja yang mendapatkan remisi.

3. Hubungan antara pemberian remisi 
terhadap putusan pidana yang dijatuhkan 
terhadap narapidana kasus narkotika adalah 
bahwa putusan pidana narkotika yang 
hukumannya di atas 5 (lima) tahun tidak 
mendapatkan remisi dan yang dibawah 5 
(lima) tahun mendapatkan remisi, sehingga 
putusan pidana dapat mempengaruhi 
pemberian remisi terhadap narapidana 
untuk mendapatkan remisi dan berdampak 
terhadap over kapasitas dan permasalahan 
di LAPAS/RUTAN. 

39 Ibid, Pasal 112 dan 114
40 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/24/o31u9o254-lapas-indonesia-didominasi -tahanan-kasus-
narkoba, diakses Tanggal 19 Mei 2016.
41 http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2016/month/3 Diakses Tanggal 19 Mei 2016.
42 Ibid.
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Abstrak

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tetapi, jika mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, 
undang-undang mempunyai hierarki yang sama dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang 
menjadi pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar? Berdasarkan penelitian dalam tulisan ini, ditemukan bahwa berdasarkan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan 
untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena 
materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan undang-undang. Sehingga Mahkamah 
Konstitusi berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang secara materiil. Putusan tersebut sudah 
tepat, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang secara materiil karena 
materi muatannya sama dengan undang-undang. Sedangkan pengujian secara formil seyogianya menjadi kewenangan 
Mahkamah Agung karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang secara formal bentuknya adalah peraturan 
pemerintah.

Kata Kunci: perppu, pengujian, Mahkamah Konstitusi.

Abstract

Article 24C Section (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia authorizes the Constitutional Court to review 
the law against the constitution. However, when referring to the hierarchy of legislation, the law has the equal hierarchy 
with government regulation in lieu of law. It makes a question whether the Constitutional Court truly has the authority to 
review government regulation in lieu of law against the constitution? Based on the research in this paper, it was found 
that by the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, the Constitutional Court stated that the authority 
to review government regulation in lieu of law under the authority of the Constitutional Court because the substance of 
government regulation in lieu of law is similar with the substance of law. So, the Constitutional Court has the authority to 
review a government regulation in lieu of law materially. Such decision is correct; the Constitutional Court has the authority 
to review a government regulation in lieu of law in material because the substance is similar with the law. While formally 
reviewing should be the authority of the Supreme Court due to government regulation in lieu of law formally is in the form 
of government regulation.

Keyword: Authority, Constitutional Court, Review

A.   Pendahuluan
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi 
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Lahirnya ketentuan “menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar” dalam 
konstitusi negara Republik Indonesia mempunyai 
sejarah yang cukup panjang. Dimulai ketika 
rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Muhammad 
Yamin menyampaikan mengenai perlunya badan 
kehakiman memiliki kewenangan menguji 
undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar.1 Dalam pidato 11 Juli 1945, berkenaan 
dengan Balai Agung atau Mahkamah Agung 
Yamin mengatakan ”Mahkamah inilah yang 

1 Harman, Benny K., 2013. Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi; Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD, Kepustakaan 
Popular Gramedia, Jakarta, hlm. 150. Lihat juga dalam: Tim Penyusun, 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal 
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 5. Mahfud MD, Moh., 2012. Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 
hlm. 349. Juga Mahfud MD, Moh., 2010. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 128.
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setinggi-tingginya, sehingga dalam membanding 
undang-undang, maka balai agung inilah yang 
akan memutuskan apakah sejalan dengan 
hukum adat, syariah dan Undang-Undang 
Dasar.”2

Tetapi pendapat Yamin tersebut ditolak oleh 
Soepomo dengan alasan karena secara prinsip 
Undang-Undang Dasar yang sedang dibahas dan 
akan diberlakukan di Indonesia tidak menganut 
Trias Politica. Alasan lain yaitu karena kita belum 
memiliki tenaga-tenaga ahli dan berpengalaman 
yang diperlukan untuk itu.3 Secara teknis, 
penolakan Soepomo didasarkan pada  asumsi 
bahwa para ahli hukum Indonesia sama sekali 
tak mempunyai pengalaman mengenai pengujian 
undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar.4

Menurut Benny K. Harman, penolakan 
atas usul Yamin membawa konsekuensi praktis 
dan teoretis dalam kehidupan ketatanegaraan. 
Setidaknya ada 5 (lima) konsekuensi teoretis 
dan 4 (empat) konsekuensi praktis. Konsekuensi 
teoretis yaitu: Pertama, secara teoretis Indonesia 
menganut filsafat kenegaraan bahwa undang-
undang tidak dapat diganggu gugat. Artinya, 
undang-undang yang merupakan produk 
kekuasaan perundang-undangan tidak dapat 
dinilai dan diuji konstitusionalitasnya terhadap 
Undang-Undang Dasar. Kedua, Undang-Undang 
Dasar 1945 adalah konstitusi politik dan bukan 
konstitusi hukum. Dalam konstitusi hukum, 
peran pengadilan atau mahkamah agung sangat 
menentukan jalan pemerintahan dibanding 
peran parlemen yang tidak begitu besar. 
Sebaliknya, dalam negara berbasis konstitusi 
politik peran parlemen justru lebih dominan 
dibandingkan pengadilan atau mahkamah 
agung. Ketiga, yang menjadi norma hukum 
tertinggi dalam sistem ketatanegaraan menurut 
sistem Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah 
Undang-Undang Dasar melainkan undang-
undang. Dengan demikian, Indonesia menganut 
teori supremasi undang-undang atau supremasi 
parlemen bukan supremasi konstitusi. Keempat, 
kedudukan kekuasaan kehakiman berada di 
bawah kekuasaan undang-undang. Dalam 
sistem ini, badan peradilan cenderung menjadi 
alat kekuasaan undang-undang. Para hakim 
di pengadilan hanya berfungsi dan berperan 
menjadi corong atau mulut undang-undang. 
Kelima, para hakim di pengadilan dilarang untuk 

menilai dan menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar.5

Secara praktis penolakan terhadap usul 
Yamin berakibat: Pertama, tidak ada sistem 
kontrol bersifat eksternal terhadap kekuasaan 
negara yang membentuk undang-undang. 
Kedua, sebagai akibat kekosongan kontrol 
eksternal terbuka peluang penyalahgunaan 
kekuasaan lembaga legislatif. Ketiga, Undang-
Undang Dasar 1945 hanya berfungsi sebagai 
dokumen politik yang memiliki nilai hostoris 
tetapi tidak memiliki nilai yuridis apapun 
dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 
Keempat, kekuasaan legislatif maupun eksekutif 
merasa tidak memiliki keterikatan dan kewajiban 
hukum untuk mematuhi Undang-Undang Dasar 
1945 sehingga cenderung menjadi absolut.6

Ide tentang pengujian undang-undang 
muncul kembali pada masa berlakunya Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat 1949 dan sempat 
menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Tetapi, 
kewenangan pengujian tersebut hanya terbatas 
pada undang-undang negara bagian terhadap 
konstitusi. Sedangkan pada masa berlakunya 
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, 
tidak ada lembaga pengujian undang-undang 
karena undang-undang dipandang sebagai 
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan 
oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat.7

Pada akhirnya kewenangan pengujian 
undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar menjadi kewenangan Mahkamah 
Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan 
Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat 
dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan 
dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, 
keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan 
guna mengimbangi kekuasaan pembentukan 
undang-undang yang dimiliki Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden. Dari sisi hukum, 
keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah 
satu konsekuensi perubahan supremasi Majelis 
Permusyawaratan Rakyat menjadi supremasi 
konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip 
demokrasi dan prinsip negara hukum.8

Meski gagasannya ditolak dan gagal menjadi 
substansi Undang-Undang Dasar 1945 yang 
dihasilkan para pendiri bangsa, pemikiran Yamin 
secara substansial ditampung dalam perubahan 

2 Ibid.
3 Mahfud MD, Moh., 2012. Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 349.
4 Saldi Isra, “Gagasan Bernegara Yamin” dalam Tempo, 2015. Muhammad Yamin; Penggagas Indonesia yang Dihujat dan Dipuja, 
Kepustakaan Popular Gramedia, Jakarta, hlm. 172.
5 Harman, Benny K., 2013. Mempertimbangkan.........., Op. Cit., hlm. 155-156.
6 Ibid, hlm. 156.
7 Soemantri, Sri, 1986. Hak Menguji Materiil di Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 25.
8 Tim Penyusun, 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 
hlm. 6-7.
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Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24C 
ayat (1) dengan memberikan kewenangan kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar.9

Ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 yang secara limitatif 
menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 
berwenang untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar mendapat 
pertanyaan pada era sekarang ini. Yang apabila 
dihubungkan dengan keluarnya Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undang terutama dalam 
Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 
secara hierarki undang-undang dan peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang berada 
dalam tingkatan yang sama. Hal ini menimbulkan 
pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi juga 
berwenang dalam menguji peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar?

B. Pembahasan
B.1.Kedudukan Perppu dalam Hierarki 

Peraturan Perundang-undangan
Untuk menjelaskan mengenai kedudukan 

peraturan pemerintah pengganti undang-
undang (Perppu) dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan, terlebih dahulu penting 
untuk menjelaskan tentang teori jenjang 
(Stufen theory), baik oleh Hans Kelsen maupun 
oleh muridnya Hans Nawiasky. Hans Kelsen 
mengemukakan teori stufenbau dalam bukunya 
yang diterjemahkan dalam bahasa inggris 
dengan judul General Theory of Law and State, 
yang mengemukakan bahwa “norma yang 
lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih 
tinggi, demikian seterusnya dan bahwa ini 
regresus diakhiri oleh suatu paling tinggi, norma 
dasar, menjadi pertimbangan bagi kebenaran 
keseluruhan tata hukum”.10

Teori hierarki kemudian dikembangkan oleh 
Hans Nawiasky yang mengatakan bahwa sesuai 
dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma 
hukum dari negara manapun selalu berlapis-
lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di 
bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada 
norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi 
berlaku, bersumber dan berdasar pada norma 
yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma 
yang tertinggi yang disebut norma dasar. Lebih 
lanjut Hans Nawiasky mengelompokkan norma 
hukum dalam suatu negara itu terdiri atas 4 
(empat) kelompok besar, yaitu:11

1. Staatsfundamentalnorm, (Norma 
Fundamental Negara);

2. Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara/
Aturan Pokok Negara);

3. Formal Gesetz (Undang-Undang Formal); 
dan

4. Verordnung & Autonome Satzung (Aturan 
Pelaksana & Aturan Otonom).
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 

teori hierarki tersebut dianut dan dengan jelas 
dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan di Indonesia terdiri atas:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada pasal tersebut disebutkan bahwa 
hierarki peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang (Perppu) sejajar dengan 
undang-undang. Hal ini dikarenakan secara 
materi muatan, perppu sama dengan undang-
undang, yang membedakan hanya bahwa perppu 
tersebut dikeluarkan oleh Presiden dalam hal 
ihwal kegentingan yang memaksa. Mengenai 
kriteria dari kegentingan yang memaksa 
tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusan 
Nomor 138/PUU-VII/2009 memberikan 3 (tiga) 
persyaratan yaitu:
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak 

untuk menyelesaikan masalah hukum 
secara cepat berdasarkan undang-undang;

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut 
belum ada sehingga terjadi kekosongan 
hukum atau ada undang-undang tetapi 
tidak memadai; dan

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat 
diatasi dengan cara membuat undang-
undang secara prosedur biasa karena 
akan memerlukan waktu yang cukup lama 
sedangkan kendala yang mendesak tersebut 
perlu kepastian untuk diselesaikan.
Perppu disamakan kedudukannya dengan 

undang-undang menurut Maria Farida 

9 Saldi Isra, ”Gagasan Bernegara Yamin”, dalam Muhammad Yamin.........., Op. Cit., hlm. 172.
10 Trijono, Rachmat, 2013. Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 49.
11 Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007. Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 44 – 
45.



Vol. 13 N0. 02 - Juni  2016 : 145 - 152 

148

karena perppu itu peraturan pemerintah 
yang menggantikan undang-undang, materi 
muatannya sama dengan materi muatan 
undang-undang.12 Hal senada juga dikemukakan 
oleh Bagir Manan bahwa materi muatan perppu 
merupakan materi muatan undang-undang. 
Dalam keadaan biasa materi muatan tersebut 
harus diatur dengan undang-undang.13

Tetapi, lebih lanjut Bagir Manan menyebutkan 
bahwa materi muatan peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang semestinya mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan (administrasi negara). Jadi 
tidak boleh dikeluarkan perppu yang bersifat 
ketatanegaraan dan hal-hal yang berkaitan 
dengan lembaga-lembaga negara, kekuasaan 
kehakiman, pelaksanaan kedaulatan rakyat dan 
lain-lain di luar jangkauan penyelenggaraan 
administrasi negara.14

B.2. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan 
di Indonesia
Konstruksi pengujian peraturan perundang-

undangan sesuai ketentuan Undang-Undang 
Dasar 1945 adalah bahwa terdapat 2 (dua) 
yurisdiksi pengujian peraturan perundang-
undangan yaitu:15

1. Mahkamah Konstitusi yang berwenang 
menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar (Pasal 24C ayat (1));

2. Mahkamah Agung yang berwenang menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang 
(Pasal 24A ayat (1)).
Menurut Moh. Mahfud MD dengan adanya 

2 (dua) lembaga kekuasaan kehakiman yang 
mempunyai kewenangan dalam menguji 
peraturan perundang-undangan secara kategori 
konflik masih terasa kurang sinkron. Idealnya, 
konflik antar orang atau antar lembaga ditangani 
satu mahkamah yakni Mahkamah Agung 
sedangkan konflik antar peraturan perundang-
undangan ditangani satu mahkamah yaitu 
Mahkamah Konstitusi yang khusus mengurusi 
konsistensi peraturan untuk melaksanakan 
Undang-Undang Dasar.16

Lebih lanjut menurutnya bahwa pengaturan 
tentang pengujian peraturan perundang-
undangan yang ada sekarang ini tetap dapat 
menghasilkan hal-hal yang sangat baik dalam 
mengawal politik hukum nasional yakni politik 
hukum untuk menguatkan sistem hukum 

nasional yang berorientasi pada pembentukan 
masyarakat adil, makmur dan demokratis 
berdasarkan Pancasila. Mahkamah Konstitusi 
dapat mengamankan politik hukum agar 
setiap undang-undang tidak melanggar 
Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah 
Agung dapat menjamin konsistensi peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang 
agar ia tetap sejalan dengan undang-undang dan 
selalu  merupakan penuangan materi aturan 
yang lebih teknis dalam politik hukum nasional.17

Mekanisme pengujian peraturan perundang-
undangan di Indonesia yang tidak satu atap 
memungkin terjadinya irisan pengujian yaitu 
undang-undang yang menjadi batu uji dalam 
pengujian di Mahkamah Agung dilakukan 
pengujian di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal 
ini terdapat kemungkinan yaitu:18

1. Pengujian undang-undang di Mahkamah 
Konstitusi setelah putusan pengujian di 
Mahkamah Agung. Setelah Mahkamah Agung 
memutuskan perkara pengujian peraturan 
perundang-undangan, dimungkinkan para 
pihak mengajukan pengujian undang-
undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap 
undang-undang yang dijadikan batu uji 
atau alat uji. Jika hal itu terjadi maka 
kemungkinan yang terjadi adalah:
a. Putusan Mahkamah Konstitusi sejalan 

dengan Putusan Mahkamah Agung; 
jikalau terjadi hal yang demikian maka 
tidak ada masalah karena putusan 
Mahkamah Agung dan Putusan 
Mahkamah Konstitusi sama-sama bisa 
dijalankan; dalam keadaan demikian, 
jika menggunakan asas non-retroaktif, 
maka masing-masing putusan harus 
dijalankan sebagaimana isi amar 
putusan. Hal ini disebabkan putusan 
Mahkamah Agung terlebih dahulu 
dikeluarkan. Sementara putusan 
Mahkamah Konstitusi keluar setelah 
putusan Mahkamah Agung dan tidak 
berlaku surut. Baik putusan Mahkamah 
Agung maupun putusan Mahkamah 
Konstitusi dapat dijalankan.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda 
dengan Putusan Mahkamah Agung.

2. Pengujian undang-undang di Mahkamah 
Konstitusi pada saat undang-undang 
digunakan sebagai batu uji di Mahkamah 
Agung. Apabila hal ini terjadi dan untuk 

12 Ibid, hlm. 131.
13 Manan, Bagir, 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, hlm. 50.
14 Manan, Bagir, 2003.  Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 217.
15 Soebechi, Imam, 2016. Hak Uji Materiil, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 122.
16 Mahfud MD, Moh., 2010. Membangun Politik Hukum.........., Op. Cit., hlm. 134.
17 Ibid, hlm. 135-136.
18 Soeebechi, Imam, 2016. Hak Uji........., Op. Cit., hlm. 151-164.
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menghindari masalah yang ditimbulkan 
diatur mekanisme penyelesaiannya yaitu 
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi bahwa “pengujian 
peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang yang sedang dilakukan 
Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila 
undang-undang yang menjadi dasar 
pengujian peraturan tersebut sedang dalam 
proses pengujian Mahkamah Konstitusi 
sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

B.3. Pengujian Material dan Pengujian Formal
Dalam teori tentang pengujian (toetsing), 

dibedakan antara materiile toetsing dan formeele 
toetsing. Pembedaan tersebut biasanya dikaitkan 
dengan perbedaan pengertian antara wet in 
materiile zin (undang-undang dalam arti materiil) 
dan wet in formeele zin (undang-undang dalam 
arti formal).19 Pengujian materiil menurut 
Harun Alrasid adalah kewenangan hakim untuk 
menyelidiki apakah kekuasan/organ yang 
membuat suatu peraturan berwenang untuk 
mengeluarkan peraturan yang bersangkutan dan 
apakah isi peraturan tersebut tidak bertentang 
dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh 
pembuat peraturan perundang-undang yang 
lebih tinggi.20 Jimly Asshiddiqie berpendapat 
bahwa pengujian materiil 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.21

Jika pengujian undang-undang dilakukan 
atas materinya, maka pengujian demikian 
disebut pengujian materiil yang dapat berakibat 
dibatalkannya sebagian atau seluruh materi 
undang-undang yang bersangkutan.22 Dengan 
kata lain, bahwa pengujian materiil dilakukan 
berkenaan dengan isinya yang dianggap 
bertentangan dengan peraturan perundang-
undang yang lebih tinggi.23

Sebaliknya, jika dilihat sebagai pengujian 
formil, berarti yang dipersoalkan adalah segi-
segi form, format dan formulasi serta proses 
pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Sri Soemantri menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan hak menguji formal adalah 
wewenang untuk menilai apakah suatu produk 

legislatif terjelma melalui cara-cara sebagaimana 
telah ditentukan/diatur dalam peraturan 
perundang-undang yang berlaku atau tidak.24 
Sedangkan Harun Alrasid mengemukakan bahwa 
hak menguji formal ialah mengenai prosedur 
pembuatan peraturan perundang-undangan.25

Lebih luas lagi dikemukakan oleh Jimly 
Asshiddiqie, bahwa pengujian formil itu dapat 
mencakup:26

a) Pengujian atas pelaksanaan tata cara 
prosedur pembentukan peraturan 
perundang-undangan, baik dalam 
pembahasan maupun dalam pengambilan 
keputusan atas rancangan sampai disahkan;

b) Pengujian atas bentuk, format atau struktur 
peraturan perundang-undangan;

c) Pengujian yang berkenaan dengan 
keberwenangan lembaga lembaga yang 
mengambil keputusan dalam proses 
pembentukan peraturan perundang-
undangan; dan

d) Pengujian atas hal-hal lain yang tidak 
termasuk pengujian materiil.

B.4.Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam 
Menguji Perppu

Sebagai salah satu pelaksana dari kekuasaan 
kehakiman di Indonesia, Mahkamah Konstitusi 
berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 mempunyai wewenang 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final untuk menguji 
undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 
partai politik dan memutus perselisihan tentang 
hasil pemilihan umum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi jika 
dilihat dari latar belakang pembentukannya 
adalah pada pokoknya untuk mengakomodir 
pelembagaan judicial review. Menurut Saldi 
Isra, adanya pelembagaan mekanisme pengujian 
undang-undang yang dilakukan Mahkamah 
Konstitusi merupakan salah satu wujud dari 
adanya permurniaan atau purifikasi sistem 
pemerintahan presidensial di Indonesia setelah 
dilakukannya 4 (empat) kali perubahan Undang-
Undang Dasar 1945.27

19 Asshiddiqie, Jimly, 2012. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.
20 Alrasid, Harun, ”Hak Menguji dalam Teori dan Praktek”, dalam Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 1, Juli 2004, hlm. 96.
21 Ashiddiqie, Jimly, 2012. Hukum Acara.........., Op. Cit., hlm. 1.
22 Ibid, hlm. 39.
23 Mahfud MD, Moh., 2010. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 257.
24 Soemantri, Sri, 1986., Hak Menguji.........., Op. Cit., hlm. 28
25 Alrasid, Harun, “Hak Uji.........., Loc. Cit.
26 Asshiddiqie, Jimly. 2012, Hukum Acara.........., hlm. 41 – 43.
27 Isra, Saldi, 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 63.
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Dalam Pasal 24C tersebut dinyatakan secara 
jelas, bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 
kewenangan hanya untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
sedangkan pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang menjadi 
kewenangan Mahkamah Agung. Jika diperhatikan 
dalam hierarki peraturan perundang-undangan, 
undang-undang sejajar dengan peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang, tetapi 
tidak dinyatakan bahwa pengujian peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang adalah 
kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Oleh 
karena itu, perlu penafsiran dari Mahkamah 
Konstitusi mengenai hal ini.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 138/PUU-VII/2009 disebutkan bahwa 
perppu melahirkan norma hukum dan sebagai 
norma hukum baru akan dapat menimbulkan: 
(a) status hukum baru; (b) hubungan hukum 
baru dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum 
tersebut lahir sejak Perppu disahkan dan nasib 
dari norma hukum tersebut tergantung kepada 
persetujuan DPR untuk menerima atau menolak 
norma hukum Perppu, namun demikian 
sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak 
atau menyetujui Perppu, norma hukum tersebut 
adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. 
Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum 
yang kekuatan mengikatnya sama dengan 
undang-undang maka terhadap norma yang 
terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah 
dapat menguji apakah bertentangan secara 
materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian 
Mahkamah berwenang untuk menguji Perppu 
terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan 
atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya 
persetujuan DPR karena Perppu tersebut telah 
menjadi undang-undang.

Ketentuan dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut 
telah memberikan kewenangan baru kepada 
Mahkamah Konstitusi selain daripada 
kewenangannya yang telah diatur secara limitatif 
dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. 
Menurut Hamdan Zoelva dalam wawancara 
dengan I Dewa Gede Palguna dalam bukunya 
“Pengaduan Konstitusional” menyatakan bahwa 
secara formal, tidak mungkin memberi tambahan 
kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi tanpa 
terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945.28

Tetapi, lebih lanjut I Dewa Gede Palguna 
menyatakan bahwa penambahan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan tanpa 
melalui perubahan formal Undang-Undang 

Dasar 1945. Hal itu dapat dilakukan dengan 
2(dua) cara, yaitu:29

1. Melalui legislative interpretation, yakni 
penafsiran otentik atau resmi pembentuk 
undang-undang terhadap sejumlah 
pengertian dalam undang-undang. Hal 
ini dilakukan cukup dengan melakukan 
perubahan terhadap undang-undang 
tentang Mahkamah Konstitusi.30

2. Melalui judicial interpretation, yaitu 
penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah 
Konstitusi terhadap ketentuan undang-
undang dalam putusan Mahkamah 
Konstitusi. 
Dalam kasus penambahan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi untuk menguji peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang yang 
terjadi adalah penambahan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi melalui judicial 
interpretation. Di mana Mahkamah Konstitusi 
menafsirkan bahwa peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang sama dengan undang-
undang dikarenakan kedua jenis peraturan 
perundang-undangan tersebut sama dari segi 
muatan dan sejajar secara hierarki. Dikarenakan 
sama secara materi muatan, maka Mahkamah 
Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah 
Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang dari segi 
materinya.

C. Penutup

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah 
Konstitusi memberikan penafsiran bahwa Perppu 
mempunyai kedudukan yang sama dengan 
undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi 
mempunyai kewenangan untuk mengujinya. 
Hal ini merupakan penambahan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi berdasarkan penafsiran 
hukum oleh Mahkamah Konstitusi. 

Tetapi, perlu diperhatikan bahwa undang-
undang dengan perppu berada sejajar secara 
hierarki dikarenakan materi muatan dari 
kedua jenis peraturan perundang-undangan 
tersebut sama artinya undang-undang dan 
Perppu sama secara materiil. Sedangkan proses 
pembentukannya tidaklah sama, karena undang-
undang dibentuk dengan persetujuan bersama 
antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan 
Presiden, sedangkan Perppu hanya dibentuk 
oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang 
memaksa. Jadi, secara formalitas pembentukan, 
undang-undang berbeda dengan Perppu karena 
Perppu bentuknya adalah Peraturan Pemerintah.

28 Palguna, I Dewa Gede, 2013. Pengaduan Konstitusional;Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 593 – 594.
29 Ibid, hlm. 600.
30 Ibid.
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Oleh karena itu, Putusan Mahkamah 
Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah 
Konstitusi berwenang untuk menguji materi 
atau isi dari Perppu sudah tepat. Mahkamah 
Konstitusi hanya berwenang untuk menguji 
Perppu secara Materiil. Sedangkan pengujian 
Perppu secara formiil seyogianya menjadi 
kewenangan dari Mahkamah Agung karena 
bentuknya adalah Peraturan Pemerintah yang 
secara hierarki berada di bawah undang-
undang. Di mana Mahkamah Agung menguji 
apakah memang Perppu tersebut dibentuk 
sudah sesuai dengan formalitas pembentukan 
Perppu yaitu dalam hal ihwal kegentingan 
yang memaksa. Jadi, pengujian Perppu secara 
materiil menjadi kewenangan dari Mahkamah 
Konstitusi, sedangkan pengujian Perppu secara 
formiil menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
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Abstrak

Kebakaran Hutan dan Lahan yang menyebabkan kabut asap telah menjadi permasalahan yang serius di Negara Indonesia 
dalam beberapa tahun terakhir. Kerugian yang diderita akibat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap 
sangat besar. Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. 
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan 
Lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk Peraturan Gubernur sebagai panduan teknis Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan peningkatan pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan melalui 
kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran/pemulihan, melakukan kerjasama dan saling 
berkoordinasi dan meningkatkan peran serta masyarakat. Namun, dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam 
upaya pengendalian, pembakaran lahan dan atau hutan, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur 
tentang penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Dan pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 
telah merencanakan untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penanggulangan kebakaran hutan 
dan lahan.

Kata Kunci : Pembentukan Peraturan Daerah, Kebakaran Hutan dan Lahan.

Abstract

Forest fires that cause haze of smoke has become a serious problem in Indonesia in last few years and cause large 
loss. The Province of South Sumatra is one of the provinces that are prone to forest fires and land. According to the 
Presidential Instruction Number 11 of 2015 on Improving Forest and Land Fire Control, the Government of the Province of 
South Sumatra issued Governor Regulation as a technical guide for the Government of Province and Regency/Municipality 
to make improvements or fire control and forest lands through prevention, suppression and post fire/recovery, cooperation 
and coordination with each other and increase community participation. However, in order to secure legal certainty in 
efforts to control, or the burning of land and forests, it is necessary to establish a Provincial Regulation that specifically 
regulates land and forest fire prevention. Thus, the Government of the Province of South Sumatra has planned to create 
regional regulations governing land and forest fire prevention in 2016.

Keyword : The establishment of Regional Regulation, Land and Forest Fire.

A. Pendahuluan
Lingkungan hidup merupakan bagian 

yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan 
kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari 
kehidupan manusia. Manusia mencari makan 
dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya 
dari ketersediaan atau sumber-sumber yang 
diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan 
alam sebagai sumber pertama dan terpenting 
bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. 
Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang 
menghasilkan biji-bijian atau buah-buahan 
seperti beras, jagung, tomat. Manusia makan 
daging hewan, yang juga merupakan bagian dari 
lingkungan. Dari lingkungan hidupnya, manusia 

memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup 
seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, 
udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-
barang tambang dan lain sebagainya untuk 
keperluan hidupnya. Tetapi, tidak hanya manusia 
yang hidup seperti itu, makhluk hidup yang lain 
seperti hewan dan binatang-binatang mikroba 
serta tumbuh-tumbuhan, juga bisa hidup 
karena lingkungan hidupnya. Burung mencari 
makan dari sumber-sumber yang tersedia dari 
lingkungannya, yakni ulat, cacing, air, biji-
bijian. Cacing bisa hidup dan berkembang biak 
dari tanah dan binatang-binatang yang lebih 
kecil (mikroba) dan dari daun-daunan atau dari 
binatang-binatang yang membusuk. Tumbuh-
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tumbuhan dapat hidup karena air, udara, 
humus, zat hara dan sebagainya.1

Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, 
dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya 
atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan 
pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau 
bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya 
sendiri berupa hasrat atau keinginan. Dengan 
demikian, dapat kita pahami, bahwa manusia 
dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup 
dalam kesendirian. Bagian-bagian atau 
komponen-komponen lain, mutlak harus ada 
untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan 
atau eksistensinya.

Lingkungan sebagai sumber daya 
merupakan asset yang dapat diperlukan untuk 
menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai 
dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang menyatakan bahwa : bumi dan air, 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan 
demikian, menurut Otto Soemarwoto, sumber 
daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan 
asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau 
permintaan pelayanan ada di bawah batas daya 
regenerasi dan asimilasi, sumber daya terbarui 
itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi, 
apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu 
akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber 
daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi 
atau sarana pelayanan akan mengalami 
gangguan.2

Sumber daya lingkungan milik umum sering 
dapat digunakan untuk bermacam peruntukan 
secara simultan, tanpa suatu peruntukan 
mengurangi manfaat yang dapat diambil dari 
peruntukan lain sumber daya yang sama itu. 
Misalnya, air sungai dapat digunakan sekaligus 
untuk melakukan proses produksi dalam pabrik, 
mengangkut limbah, pelayaran sungai, produksi 
sungai, produksi ikan dan keperluan rumah 
tangga.

Namun, banyak terjadi permasalahan yang 
berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. 
Masalah lingkungan semakin lama semakin 
besar, meluas dan serius. Ibarat bola salju yang 
menggelinding, semakin besar. Persoalannya 
bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi 
regional, nasional, trans-nasional, dan global. 
Dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak 
hanya terkait pada satu mata rantai relasi yang 
saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila 
satu aspek dari lingkungan terkena masalah, 

maka berbagai aspek lainnya akan mengalami 
dampak atau akibat pula.

Pada mulanya masalah lingkungan hidup 
merupakan masalah alami, yakni peristiwa 
– peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari 
proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa 
menimbulkan akibat yang berarti bagi tata 
lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian 
secara alami (homeostasis).

Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan 
tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah 
yang semata-mata bersifat alami, karena 
manusia memberikan faktor penyebab yang 
sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-
peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal 
bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir 
dan berkembang karena faktor manusia jauh 
lebih besar dan rumit (complicated) dibandingkan 
dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal 
pikiran dengan segala perkembangan aspek-
aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan 
faktor proses masa atau zaman yang mengubah 
karakter dan pandangan manusia, merupakan 
faktor yang lebih tepat dikaitkan dengan 
masalah-masalah lingkungan hidup.3

Pengurasan sumber daya alam (natural 
resource depletion) diartikan sebagai pemanfaatan 
sumber daya alam secara tidak bijaksana 
sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya 
maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau 
menurun dan pada akhirnya akan habis sama 
sekali. Ancaman akan habisnya sumber daya 
alam, terutama dapat terjadi pada sumber 
daya alam yang tidak terbarui, misalnya untuk 
minyak bumi, gas alam, batubara atau mineral 
pada umumnya. Jenis sumber daya alam yang 
tak terbarui akan cepat habis sebelum waktunya 
jika pemanfaatannya tidak disertai dengan 
kebijakan konservasi. Meskipun beberapa jenis 
sumber daya alam tergolong ke dalam sumber 
daya alam yang dapat diperbarui atau tersedia 
secara tetap, kegiatan-kegiatan manusia dapat 
menyebabkan sumber daya alam itu menjadi 
kurang kualitasnya. Misalnya lahan adalah 
termasuk sumber daya alam yang terbarui, 
jika lapisan tanah terkikis habis, maka lahan 
menjadi tidak atau berkurang nilainya untuk 
budidaya pertanian.4

Hutan termasuk ke dalam sumber daya alam 
terbarui, namun penebangan hutan tanpa diiringi 
oleh reboisasi, maka lambat laun akan terjadi 
kerusakan lahan. Namun, ada pandangan lain 
yang mengatakan bahwa hutan bukan sumber 
daya alam yang terbarui karena manusia tidak 
mampu membuat hutan, hanya Tuhan Yang 

1 N.H.T Siahaan., Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.4.
2 Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (sebuah pengantar), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.4.
3 N.H.T Siahaan., Op.Cit, hlm.1.
4 Takdir Rahmadi., Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,hlm.2.
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Maha Esa yang mampu membuat hutan sebab 
hutan bukan hanya sekedar kumpulan batang-
batang pohon kayu hutan, tetapi sebuah sistem 
ekologi yang kompleks. Manusia hanya mampu 
menanam kembali pohon-pohon kayu hutan dan 
penanaman kembali tidak dengan sendirinya 
membuat hutan. Matahari juga termasuk 
sumber daya alam terbarui, tetapi dengan 
berkurangnya lapisan ozon menyebabkan cahaya 
matahari menjadi sumber penyakit. Punahnya 
satwa tertentu dapat mempengaruhi proses-
proses ekologis sehingga dapat menyebabkan 
terganggunya keseimbangan ekologis.5

Oleh karena itu, persoalan-persoalan 
lingkungan saat ini, seperti pencemaran, 
kerusakan sumber daya alam, penyusutan 
cadangan hutan, musnahnya berbagai spesies 
hayati, erosi, banjir, termasuk kebakaran hutan 
dan lahan diyakini merupakan gejala-gejala 
negatif yang secara dominan bersumber dari 
faktor lingkungan manusia itu sendiri. Jadi 
beralasan jika dikatakan, dimana ada masalah 
lingkungan maka disitu ada manusia.

Provinsi Sumatera Selatan pada periode 
tahun 2014 dan tahun 2015 menghadapi 
bencana kabut asap yang disebabkan oleh 
kebakaran hutan dan lahan. Bencana kabut 
asap ini tidak hanya terjadi di provinsi Sumatera 
Selatan, tetapi juga dibeberapa provinsi lain 
yang ada di Indonesia.Bahkan, kabut asap 
yang terjadi di Indonesia telah merambah ke 
Negara tetangga yang dekat dengan Indonesia, 
seperti Negara Singapura dan Malaysia. Hal ini 
tentunya menjadi masalah yang sangat serius 
dan harus diatasi agar bencana kabut asap ini 
tidak berulang tiap tahunnya. Regulasi mengenai 
pencegahan dan penanggulangan kebakaran 
hutan dan lahan yang menjadi penyebab kabut 
asap harus segera dibuat agar permasalahan 
kabut asap yang terjadi di Provinsi Sumatera 
Selatan tidak terulang kembali.

B. Pembahasan
B.1. Permasalahan Kebakaran Hutan dan 

Lahan di Indonesia
Kebakaran hutan dan atau lahan di 

Indonesia, terjadi setiap tahun walaupun 
frekuensi, intensitas dan luas arealnya berbeda. 
Sumatera Selatan merupakan salah satu dari 
beberapa provinsi yang rawan kebakaran, selain 
kondisi iklim/cuaca, karakteristik lahan seperti 
gambut juga menjadi faktor pendukung terjadinya 
kebakaran. Total seluas satu juta hektare lahan 
gambut di Sumatera Selatan sejak 2006 hingga 
2014 mengalami kerusakan akibat terbakar. 

Kebakaran hutan dan lahan melanda Sumatera 
Selatan telah mengakibatkan rusaknya satu 
juta ha dari 1,4 juta ha lahan gambut. Akibat 
dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan itu 
membawa dampak terjadinya bencana kabut 
asap yang melanda wilayah Sumatera Selatan .6

Lebih dari 2,6 juta hektar hutan, lahan 
gambut dan lahan lainnya terbakar pada tahun 
2015, Luas lahan yang terbakar ini setara 4 
(empat) kali luas dari Pulau Bali. Dampak pada 
wilayah yang terbakar termasuk hilangnya kayu 
atau produk non-kayu, serta sebagai habitat 
satwa. Meski belum dianalisa secara penuh, 
kerugian lingkungan terkait keanekaragaman 
hayati diperkirakan bernilai sekitar dua ratus 
sembilan juta dollar pada tahun 2015. Dampak 
jangka panjang terhadap kehidupan alam bebas 
dan biodiversitas belum sepenuhnya dikaji. 
Ribuan hektar habitat orangutan dan hewan 
yang hampir punah lainnya pun ikut hancur.7

Pada tingkat global, kebakaran hutan dan 
lahan gambut menjadi sumber utama emisi gas 
rumah kaca. Pada bulan Oktober 2015, emisi 
per hari kebakaran hutan di Indonesia melebihi 
emisi perekonomian Amerika Serikat, atau lebih 
dari 15,95 (lima belas koma sembilan puluh 
lima) juta ton emisi karbondioksida per hari. 
Jika Indonesia bisa menghentikan kebakaran, 
Indonesia dapat mencapai target penurunan 
emisi gas rumah kaca sebesar 29% (dua puluh 
sembilan persen) pada tahun 2030.

Namun yang paling dominan menyebabkan 
terjadinya kebakaran adalah karena ulah manusia 
membuka lahan masih dengan cara membakar 
dipacu adanya fenomena alam el nino yang 
menyebabkan kemarau panjang dan memacu 
pengeringan lahan-lahan gambut yang sebagian 
besar memang dalam kondisi rusak dan cepat 
mongering karena kanalisasi yang massif oleh 
kegiatan usaha perkebunan dan hutan tanaman 
industri, sehingga lokasi-lokasi tersebut sangat 
rawan dan terjadi kebakaran di lokasi yang sama 
secara berulang-ulang. Faktor lainnya adalah 
sumber api dari masyarakat, kasus kebakaran 
hutan maupun lahan sulit diselesaikan melalui 
penegakan hukum, kebakaran lahan dan atau 
hutan juga akibat dari perambahan, menguasai 
kawasan hutan. Sehingga dampak dan 
terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan yang 
mengakibatkan kabut asap terjadi setiap tahun 
dan telah menimbulkan kerugian, baik kerugian 
ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang 
sulit dihitung besarannya.8 

Globalisasi yang telah menyusup ke seluruh 
pelosok negeri dengan batasan wilayah tiada yang 

5 Ibid, hlm.3.
6 http://www.antaranews.com/berita/515778/ satu - juta - hektar - lahan-  gambut - sumsel terbakar, diakses tanggal 15 
Januari 2016.
7 Ibid.
8 Upaya Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan Provinsi Sumatera Selatan., Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 
Palembang, 2015, hlm. 2.
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menghalangi berdampak pada terbukanya sekat 
pintu budaya masyarakat, termasuk masyarakat 
pedalaman yang tinggal di sekitar hutan tropis 
Indonesia. Budaya masyarakat pedalaman 
Indonesia merupakan bagian budaya dunia, 
termasuk sumber daya hutan tropis Indonesia 
yang memiliki peran penyangga kehidupan umat 
manusia di dunia. Sumber daya hutan Indonesia 
memiliki kemampuan menjaga keseimbangan 
ekologis, baik dalam lingkup lokal, regional 
maupun internasional secara lintas generasi.9

Fungsi kelestarian ekologi sumber daya 
hutan tropis Indonesia dalam perkembangannya 
mengalami goncangan dahsyat yang diakibatkan 
oleh perilaku umat manusia (baca: sekelompok 
masyarakat), seperti munculnya kegiatan 
pembakaran hutan, perambahan, maupun 
pencurian kayu (illegal logging). Perilaku 
umat manusia ini menyebabkan terjadinya 
peningkatan laju degradasi dan deforestasi yang 
mengancam keberlangsungan kehidupan umat 
manusia secara lintas generasi. Karenanya, 
menjadi tanggung jawab semua pihak, baik 
lintas generasi maupun lintas tertitori dunia 
untuk menjaga dan mengembalikan kelestarian 
fungsi hutan tropis Indonesia. Hutan tropis 
Indonesia adalah jejaring kehidupan (the web of 
life) yang perlu dipertahankan keberlanjutan dan 
kelestarian fungsinya.  

Kebakaran hutan dan lahan akan selalu 
berulang terjadi ketika datang musim kemarau, 
juga ada perilaku manusia yang menyebabkan hal 
tersebut, kondisi lahan gambut yang cukup luas 
dipicu kemarau panjang yang kering merupakan 
faktor utama meningkatnya kerawanan 
kebakaran, diharapkan kesiapsiagaan lebih 
awal dan dilakukan secara terpadu dengan 
melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor 
swasta untuk pengendalian kebakaran sehingga 
berdaya guna dan berhasil guna. Strategi dan 
upaya pengendalian kebakaran secara efektif 
perlu dipikirkan dan dilakukan secara bersama-
sama.10

Kesadaran pentingnya kelestarian fungsi 
hutan dalam perspektif global  dalam realita 
lapangan hanya menjadi agenda kerja global 
yang hanya berjalan di tempat. Justru, ada 
sebagian pihak (yang berasal dari dalam dan 
luar negeri berlomba menguras sumber daya 
hutan Indonesia) bagi terpenuhinya kepentingan 
ekonomi jangka pendek melalui kegiatan – 
kegiatan illegal yang melanggar hukum. Hal ini 
ditandai dengan semakin meningkatnya laju 
degradasi dan deforestasi yang disebabkan 
oleh praktek illegal logging dan pembakaran 

hutan dan lahan . Kegiatan illegal logging dan 
pembakaran hutan dan lahan tidak hanya 
dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan, 
namun juga komunitas pendatang bahkan 
masyarakat internasional ikut andil dalam 
kegiatan tersebut. Praktek illegal logging dan 
pembakaran hutan dan lahan dalam identifikasi 
lapangan melibatkan 6 (enam) unsur pelaku 
utama, yaitu:
(1) cukong, pemilik modal, penguasa atau 

pejabat;
(2) masyarakat setempat atau pendatang;
(3) pemilik pabrik moulding atau sawmill;
(4) pemegang izin HPH atau IPKH yang bertindak 

sebagai pencuri atau penadah;
(5) oknum aparat pemerintah; dan
(6) pengusaha asing.11

Pembangunan ekonomi, disamping 
menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf 
hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan 
kerugian ekonomis melalui kemerosotan 
mutu lingkungan, melalui pencemaran dan 
perusakan lingkungan bila dilaksanakan 
tanpa memasukkan pertimbangan lingkungan 
dalam perencanaan kegiatan. Kerusakan dan 
pencemaran lingkungan hari ini umumnya terjadi 
karena tidak dimasukkannya pertimbangan 
lingkungan (environmentasl considerations) 
dalam perencanaan kegiatan.12

Dalam mengatasi pembangunan ekonomi 
yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan, 
masyarakat internasional melalui Deklarasi Rio 
1992, sepakat melaksanakan pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development). Prinsip 
ini hanya membolehkan pembangunan bila 
tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran 
lingkungan, yang dapat menimbulkan kerugian 
pada generasi yang akan datang. Indonesia 
sendiri telah mengesahkan prinsip pembangunan 
berkelanjutan tersebut melalui Undang-Undang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
sebagai norma hukum yang harus dipatuhi oleh 
setiap orang termasuk Pemerintah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
sebagian besar kewenangan pengelolaan 
lingkungan dan pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah.

Dari uraian diatas, jelas terlihat adanya 
hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan 
lingkungan. Dengan berpindahnya kewenangan 

9 Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging (Optimisme DiTengah Praktek Premanisme Global), Wana Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 3.
10 Alex Nurdin, Kebakaran Hutan dan Darurat Asap Nasional (Makalah dipresentasikan dalam Diskusi Terbatas Dewan Informasi 
Strategi dan Kebijakan Badan Inteligen Negara di Jakarta pada tanggal 17 November 2015).
11 Riza Suarga, Op.Cit, hlm.4 – 5.
12 Sukanda Husin., Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 15.
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pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah 
Pusat ke Pemerintah Daerah, ada semacam 
kecemasan bahwa kemerosotan mutu 
lingkungan akan terjadi. Ini disebabkan oleh dua 
hal, pertama, karena adanya kecenderungan 
bahwa Pemerintah Daerah berusaha mengejar 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, 
upaya penyelamatan lingkungan menjadi 
terabaikan. Kedua, Pemerintah Daerah tidak 
siap dengan SDM untuk melakukan pengelolaan 
lingkungan guna menciptakan pembangunan 
berkelanjutan.13

Kecemasan diatas dapat ditangkal 
bila Pemerintah Daerah melakukan upaya 
peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan 
pengelolaan lingkungan hidup yang proaktif, 
efektif dan efisien, dan menciptakan pemerintahan 
yang baik (good government), yaitu, pelaksanaan 
kewenangan, politik,ekonomi dan administrasi 
dalam mengelola masalah bangsa secara efektif 
dan efisien serta responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat.14

Good Governance hanya bisa dicapai apabila 
Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya 
berpedoman kepada konsep rule of law, yang 
mempunyai enam karakteristik sebagai berikut :
1) Pemerintah melaksanakan kewenangannya 

berdasarkan supremasi hukum.
2) Pemerintah menjamin kepastian hukum.
3) Pemerintah harus menciptakan hukum yang 

responsif yang mampu menyerap aspirasi 
masyarakat.

4) Pemerintah harus melaksanakan hukum 
secara konsisten dan non diskriminatif 
melalui penciptaan mekanisme menjalankan 
sanksi.

5) Pemerintah harus menciptakan dan 
menjamin terlaksananya independensi 
peradilan.

6) Pemerintah harus secara proaktif 
menegakkan hukum dan peraturan yang 
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

B.2.Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah 
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan 
dan Lahan
Masalah lingkungan yang terjadi di suatu 

negara atau kawasan tertentu akan berpengaruh 
pula pada negara atau kawasan lain. Hal ini 
disebabkan pencemaran lingkungan, misalnya 
(kebakaran hutan) dampaknya tidak hanya 
dirasakan oleh negara yang tertimpa oleh 
pencemaran tersebut, tetapi juga dirasakan 
oleh negara tetangganya. Hal ini dapat dilihat di 

Indonesia yang setiap tahunnya terjadi kebakaran 
hutan di Sumatera dan Kalimantan, dampak dari 
kebakaran hutan tersebut dirasakan pula oleh 
masyarakat negara tetangga, yaitu Singapura 
dan Malaysia.15

Dampak kebakaran hutan dan lahan di 
Indonesia serta api dan asap yang dihasilkannya, 
telah menyebabkan kerugian ekonomi, sosial, 
dan lingkungan bagi Indonesia dan negara-
negara tetangga. Jumlah kerugian dan dampak 
jangka panjangnya belum sepenuhnya diketahui. 
Bank Dunia tengah ikut serta menghitung 
dampak kerugian dari kebakaran dan asap, 
untuk berbagai sektor.

Disamping itu Kualitas udara di desa-desa 
di sekitar kebakaran lahan seringkali melampaui 
angka 1.000 (seribu) pada Indeks Standar 
Polutan (PSI). Angka ini lebih dari tiga kali lipat  
tingkat  berbahaya. Racun yang dibawa oleh 
asap menyebabkan gangguan pernafasan, mata 
dan kulit, serta terutama sangat berbahaya bagi 
balita dan kaum lanjut usia; udara yang beracun 
tersebut mengandung karbondioksida, sianida 
dan amonium. Dampak jangka panjangnya 
untuk kesehatan belum sepenuhnya diketahui 
namun diperkirakan akan sangat signifikan. 
Ketika asap menyebar, kegiatan perdagangan 
dan sekolah di wilayah terpaksa dihentikan. 
Hal ini melumpuhkan bagi banyak keluarga 
berpenghasilan rendah dan membahayakan 
mereka untuk jatuh miskin. Sekitar 5 (lima) 
juta siswa kehilangan waktu belajar akibat 
penutupan sekolah pada tahun 2015.16

Kerugian dari segi ekonomi,  Perkiraan awal 
dari kerugian ekonomi untuk Indonesia akibat 
kebakaran hutan tahun ini melampaui enam 
belas milyar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini 
dua kali lebih besar dari kerugian dan kerusakan 
akibat tsunami tahun 2004 di Aceh, setara 
dengan 1.8% (satu koma delapan persen) Produk 
Domestik Brutto (PDB). Estimasi ini mencakup 
kerugian pertanian, kehutanan, transportasi, 
perdagangan, industri, pariwisata dan sektor-
sektor lainnya. Sebagian dari kerugian itu akibat 
kerusakan dan kerugian langsung terhadap 
hasil panen, kehutanan, perumahan dan 
infrastruktur, dan biaya yang ditimbulkan untuk 
menangani api.

Banyak kerugian ekonomi disebabkan 
dampak tidak langsung, seperti terganggunya 
perjalanan udara, laut dan darat akibat 
asap. Dampak pada pertumbuhan PDB lokal 
diperkirakan akan sangat mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi dan upaya pemerintah 
mengentaskan kemiskinan di wilayah-wilayah 

13 Ibid., hlm. 17.
14 Mas Achmad Sentosa., Good Governance & Hukum Lingkungan, Indonesian Centre For Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2001, 
hlm. 86.
15 Supriadi, Op.Cit, hlm. 38.
16 http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/ indonesias – fire - and-hazecrisis, diakses tanggal 12 Januari 2016.
17 Ibid.
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yang paling parah, seperti Kalimantan Tengah.17

Menyadari pentingnya mencegah terjadinya 
dampak lingkungan terhadap negara tetangga, 
maka negara yang terdapat di kawasan tertentu 
perlu melakukan suatu piagam kerja sama untuk 
mencari solusi terhadap dampak yang timbul 
akibat dari suatu pencemaran lingkungan.

Pada saat ini, Provinsi Sumatera Selatan 
telah mempunyai regulasi untuk menanggulangi 
kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan 
kabut asap, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 
11 Tahun 2015 tentang Prosedur tetap 
Pengendalian Hutan dan Lahan. Sesuai dengan 
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan 
Lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 
mengeluarkan Peraturan Gubernur tersebut 
sebagai panduan teknis Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota untuk melakukan peningkatan 
pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan 
melalui kegiatan pencegahan, pemadaman dan 
penanganan pasca kebakaran/pemulihan, 
melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi 
dan meningkatkan peran serta masyarakat. 

Namun, dalam rangka menjamin kepastian 
hukum dalam upaya pengendalian, penanganan 
dampak dan meningkatkan penegakan hukum 
dan memberikan sanksi yang tegas terhadap 
perorangan dan badan hukum yang terlibat 
dengan pembakaran lahan dan atau hutan, 
diperlukan adanya Peraturan Daerah yang 
khusus mengatur tentang penanggulangan 
kebakaran lahan dan hutan. Dan pada tahun 
2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 
telah merencanakan untuk membuat Peraturan 
Daerah mengenai penanggulangan kebakaran 
hutan dan lahan.

Kabut asap hasil dari kebakaran lahan 
dan hutan telah memberikan dampak yang 
membahayakan bagi kesehatan masyarakat. 
Sehingga, diperlukan ketegasan dari Pemerintah 
daerah dalam mengatur dan mengontrol setiap 
kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-
masing perusahaan yang mempunyai izin 
pengelolaan lahan.

Pemerintah Provinsi Sumsel telah 
menunjukkan keseriusannya, untuk 
meminimalkan terjadinya kebakaran lahan dan 
hutan. Sehingga, satelit Aqua Terra Modis yang 
biasa membaca adanya hotspot atau titik api 
dari kebakaran lahan dan hutan di Sumsel tidak 
akan banyak lagi mempunyai catatan merah di 
wilayah Provinsi Sumatera Selatan.18

Dimaksudkan pembentukan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pengendalian 
Kebakaran Lahan dan atau Hutan adalah untuk 

:19

1. Melindungi sumber daya alam hayati beserta 
lingkungannya dari kerusakan akibat 
kebakaran lahan dan atau hutan;

2. Melindungi masyarakat Sumatera Selatan 
dari pencemaran udara/kabut asap akibat 
kebakaran lahan dan atau hutan;

3. Memberikan arah bagi pemerintah, 
perusahaan dan masyarakat serta pemangku 
kepentingan lainnya dalam melakukan 
upaya pengendalian kebakaran lahan dan 
atau hutan sehingga dapat berdaya guna 
dan berhasil guna;

4. Menguatnya peran serta masyarakat 
dan pihak-pihak lain yang terkait dalam 
pengendalian pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup yang disebabkan oleh 
kebakaran lahan dan atau hutan.
Semoga permasalahan kebakaran hutan dan 

lahan yang berakibat kabut asap tidak terjadi 
lagi di Provinsi Sumatera Selatan.

C. Penutup
Kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi 

setiap tahun di Indonesia. Sumatera Selatan 
merupakan salah satu dari beberapa provinsi 
yang rawan kebakaran, selain kondisi iklim/
cuaca, karakteristik lahan seperti gambut juga 
menjadi faktor pendukung terjadinya kebakaran.

Pada saat ini, Provinsi Sumatera Selatan 
telah mempunyai regulasi untuk menanggulangi 
kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan 
kabut asap, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 
11 Tahun 2015 tentang Prosedur tetap 
Pengendalian Hutan dan Lahan. Sesuai dengan 
Instruksi Presiden No.11 Tahun 2015 tentang 
Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan 
Lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 
mengeluarkan Peraturan Gubernur tersebut 
sebagai panduan teknis Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota untuk melakukan peningkatan 
pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan 
melalui kegiatan pencegahan, pemadaman dan 
penanganan pasca kebakaran/pemulihan, 
melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi 
dan meningkatkan peran serta masyarakat. 

Namun, dalam rangka menjamin kepastian 
hukum dalam upaya pengendalian, penanganan 
dampak dan meningkatkan penegakan hukum 
dan memberikan sanksi yang tegas terhadap 
perorangan dan badan hukum yang terlibat 
dengan pembakaran lahan dan atau hutan, 
diperlukan adanya Peraturan Daerah yang 
khusus mengatur tentang penanggulangan 
kebakaran lahan dan hutan. Dan pada tahun 

18 http://www.rmolsumsel.com/read/2015/11/09/39812/Tahun-Depan-PerdaKebakaran-Lahan-dan-Hutan-Masuk-ke-DPRD-, 
diakses tanggal 15 Januari 2016.
19 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Op Cit, hlm. 3.
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2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 
telah merencanakan untuk membuat Peraturan 
Daerah mengenai penanggulangan kebakaran 
hutan dan lahan.

Diharapkan dengan adanya peraturan 
khusus yang ada di Provinsi Sumatera Selatan 
mengenai penanggulangan kebakaran hutan 
dan lahan yang berujung kabut asap dapat 
mengatasai bencana kebakaran hutan dan lahan 
yang 2 (dua) tahun terakhir melanda Indonesia 
khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.
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Abstrak 

Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas adalah asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa sebagai bentuk nyata desa dapat melaksanakan tata pemerintahan yaitu fungsi pemerintahan, keuangan, 
penetapan peraturan desa dan  kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Keterbatasan SDM 
dan Keterampilan pemerintah desa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadikan pendampingan 
pembentukan peraturan desa sebuah keharusan. Terkait dengan penetapan kewenangan undang-undang menyatakan 
bahwa kewenangan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal diatur dan diurus Desa, selanjutnya Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 
2014 tentang Desa menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri yang menetapkan Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa berkoordinasi dengan Menteri Desa, Namun saat ini pedoman kewenangan desa 
berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal. Akibatnya akan menghasilkan 
peraturan yang tumpang tindih dan dibentuk bukan berdasarkan kewenangan.

Kata Kunci : Kewenangan Desa, Peraturan Desa, Atribusi, Delegasi

Abstract

Recognity and subsudiarity principles are the principles contained in Law Number 6 of 2016 on Village as real created of 
village to run their governance consist of government function, budgets, local regulations and authority in drafting local 
regulations. The limited Human Resources and skill in drafting local regulations made “in close proximity” while drafting 
local regulations is an obligation. Related to the regulation on Origin Authority Right and Local Authority be regulated and 
managed by Village Government, further Government Regulation Number 47 of 2015 on the Amandement to Government 
Regulation Number 43 of 2014 on Village states the Minister of Home Affairs coordinates with the Minister of Village, 
Disadvantaged Regions and Transmigration to regulate Origin Authority Right and Local Authority. However, the guidance 
to regulate Origin Authority Right and Local Authority under the Regulation of Minister of Home Affairs coordinate with 
Minister of Village, Disadvantaged Regions and Transmigration Number 1 of 2015. Thus, there are overlapping regulations 
and regulations made without authority as results.

Keywords : Village Authority, Village Regulations, Attribution, Delegation

A. Pendahuluan
Salah satu agenda yang terdapat dalam 

Nawacita Jokowi-JK adalah “Membangun 
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
daerah dan desa”. Maka dengan keluarnya 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa menjadi tolak ukur yang mengawal 
perubahan desa untuk mewujudkan desa yang 
mandiri dan inovatif sehingga terbentuk self 
governing community. Sehingga kata yang tepat 
digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan 
desa adalah mendampingi bukan membina 
dan mengawasi. Membina dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian 
bahwa terdapatnya hubungan yang hierarki 
antara Pembina dan yang dibina, sedangkan 
pendampingan berarti ada posisi yang setara 
antara satu dan yang lainnya .

Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih 
berdaulat, besar dan luas dalam mengatur dan 
mengurus desa sebagaimana yang tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 76 
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
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Desa. Desa menjadi subjek pembangunan bukan 
lagi sebagai objek sebagaimana terlihat dalam 
Gambar 1:

Gambar 1
Alur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sumber : Diolah Dari Berbagai Sumber

Pemerintahan (bestuur/administration) 
menurut pengertian umum, dapat diartikan 
sebagai wewenang badan/badan lembaga 
pemerintahan atau para penguasa pemerintahan 
sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan 
kegiatan pemerintahan. Hal ini jika dikaitkan 
dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 
angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa menyatakan bahwa pemerintahan 
Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jika 
dikaitkan dengan pengertian umum diatas 
artinya desa yang menyelenggarakan urusan 
berdasarkan kepentingan masyarakat setempat 
sekaligus juga melaksanakan kegiatan yang 
diperintahkan pemerintah Pusat maupun Daerah 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

Tata Pemerintahan ialah keseluruhan pranata 
hukum yang digunakan sebagai landasan untuk 
menjalankan kegiatan Pemerintahan dalam 
arti khusus ialah Pemerintahan dalam negeri 
dan dapat juga disebut sebagai “bestuursrecht” 
atau hukum tata-negara dalam arti “sempit”1.  
Kaitannya dengan tata pemerintahan adalah 
setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan 
dalam pasal 18 ayat (7) bahwa “Susunan dan 
tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
diatur dalam Undang-Undang dan Pasal 18B 

ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-
Undang”. Artinya bahwa Desa dan Desa Adat 
dalam tata pemerintahannya memiliki fungsi 
pemerintahan, keuangan desa, pembangunan 
desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan 
dari Pemerintah Pusat dan pendampingan 
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kewenangan desa yang lebih luas diberikan 
peraturan perundang-undangan menjadikan 
desa memiliki tata pemerintahan layaknya 
Kabupaten/Kota.  Salah satu pembahasan 
utama yang harus diperhatikan adalah apa 
saja kewenangan yang dimiliki oleh Desa dan 
bagaimana peraturan desa itu sendiri. Jika 
dibandingkan dengan Peraturan Daerah, 
sejak tahun 2009 Kementerian Dalam Negeri 
telah melakukan proses evaluasi terhadap 
9000 (Sembilan ribu) Peraturan Daerah 
yang bermasalah2.   Hasil evaluasi tersebut 
menghasilkan Perda yang dibatalkan karena 
bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi 
dan menghambat iklim usaha.  Korelasinya 
adalah agar tidak terjadi hal yang sama 
karena keterbatasan SDM, pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa 
maka meningkatkan pengetahuan terhadap 
kewenangan dan bentuk peraturan desa adalah 
hal yang harus dimiliki oleh Pemerintah Desa 
agar Peraturan Desa yang ditetapkan tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan menghambat 
iklim usaha. Disisi lain akuntabilitas pembuat 
kebijakan berskala lokal harus mumpuni  agar 
Peraturan Desa yang ditetapkan dapat membuat 
desa menjadi mandiri, inovatif dan sejahtera 
serta menyentuh seluruh kalangan masyarakat 
desa.

B. Pembahasan
B.1. Perbandingan Asas Desentralisasi, 

Residualitas, Rekognisi dan Asas 
Subsidiaritas pada Pemerintahan Desa
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

oleh pemerintah pusat kepada daerah  dalam  
kerangka sistem  kenegaraan.  Dalam  Negara  
kesatuan  seperti Indonesia, penyerahan 
wewenang dari pemerintah diserahkan kepada 
daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan 

1 Staatsreeht Van Veder Lands Indie, Hal. 4, Hal.5, (Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Hal. 
(22-23)
2 Ash, Ada Tren Penurunan Pembatalan Perda; Pemerintah Dianggap Semakin Menyadari Pentingnya Otonomi Daerah, diakses dari 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt51d83f892322b/ada-tren-penurunan-pembatalan-perda, tanggal 6 juli 2013, diakses 
tanggal 22 Mei 2016
3 Hendry Maddick dan Hanif  Nurcholis, “Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah”, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm 10
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landasan untuk menjalankan kegiatan Pemerintahan dalam arti khusus ialah 
Pemerintahan dalam negeri dan dapat juga disebut sebagai “bestuursrecht” atau hukum 
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perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
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1  Staatsreeht Van Veder Lands Indie, Hal. 4, Hal.5, (Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan 
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PEMERINTAHAN DESA 

 

REKOGNISI 
PENATAAN DESA 

KEWENAN
GAN DESA 

SUBSIDIARITAS PEMBANGUNAN DESA PENDAMPINGAN 
DESA 

DESA MANDIRI DAN DEMOKRATIS 



Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa.......(Lia Sartika Putri)

163

masyarakat hukum yang mempunyai batas 
daerah tertentu serta berwenang mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan 
(Pasal 1 angka 6 dan 7 UU Nomor 32 Tahun 
2004). Karena jenjang hierarki yang lebih rendah 
(pemerintah daerah) tersebut diserahi wewenang 
penuh, baik politik maupun administrasi, maka 
pada jenjang organisasi yang diberi penyerahan 
wewenang tersebut timbul otonomi. Otonomi 
artinya kebebasan masyarakat yang tinggal di 
daerah yang bersangkutan untuk  mengatur dan 
mengurus kepentingannya yang bersifat lokal, 
bukan yang bersifat nasional.   Karena   itu ,   
desentralisasi   menimbulkan   otonomi   daerah,   
yaitu kebebasan masyarakat yang tinggal di 
daerah otonom untuk mengatur   dan mengurus 
kepentingannya yang bersifat lokal. Jadi, otonomi 
daerah adalah konsekuensi logis penerapan asas 
desentralisasi pada pemerintahan daerah3. 

Kaitan antara Desentralisasi dan  daerah 
otonom juga dapat dilihat melalui ciri-ciri  
sebagai berikut4 : 
1. Penyerahan   wewenang   untuk   

melaksanakan   fungsi   pemerintahan 
tertentu dari pemerintah pusat kepada 
daerah otonom.

2. Fungsi  yang diserahkan  dapat  dirinci,  atau  
merupakan  fungsi  yang tersisa (residual 
function).

3. Penerima wewenang adalah daerah otonom
4. Penyerahan wewenang berarti wewenang 

untuk menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan,wewenang mengatur dan 
mengurus (regeling en bestuur) kepentingan 
yang bersifat lokal.

5. Wewenang  mengatur  adalah  wewenang  
untuk  menetapkan  norma hukum yang 
berlaku umum dan bersifat abstrak.

6. Wewenang  mengurus  adalah  wewenang  
untuk  menetapkan  norma hukum yang 
bersifat individual dan konkrit (beschikking, 
acte administratif,verwaltungsakt)

7. Keberadaan   daerah   otonom   adalah   di   
luar   hirearki   organisasi pemerintah pusat.

8. Menunjukkan pola hubungan antar 
organisasi.

9. Menciptakan political veriety dan diversity of 
structure dalam sistem politik. 
Residu jika ditemukan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti sisa. Sehingga 
asas residualitas memiliki pengertian bahwa 
suatu organ pemerintahan melaksanakan 
sisa kewenangan yang diberikan oleh organ 

pemerintahan lainnya. Asas residualitas yang 
mengikuti asas desentralisasi menegaskan 
bahwa seluruh kewenangan dibagi habis antara 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 
terakhir di tangan pemerintah kabupaten/kota. 
Dengan asas desentralisasi dan residualitas itu, 
desa ditempatkan dalam sistem pemerintahan 
kabupaten/kota, yang menerima pelimpahan 
sebagian (sisa-sisa) kewenangan dari bupati/
walikota.

Asas Desentralisasi dan Asas Residualitas 
merupakan asas yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Dengan dicabutnya 
Undang-Undang ini dan diganti oleh Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini 
memberikan otonomi yang seluas-luasnya 
kepada daerah untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahannya menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan otonomi 
tersebut adalah agar terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat dan meningkatkan daya saing 
dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 
keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Keanekaragaman 
daerah juga melandasi terbentuknya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
Keberagaman karakteristik dan jenis desa atau 
yang disebut dengan nama lain tetap diakui dan 
diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Salah satu jaminan tersebut tertuang dalam Asas 
Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa5. 

Rekognisi umumnya mengarah pada daerah-
daerah khusus (seperti Quebec di Canada, 
Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara di Inggris 
Raya), masyarakat adat (indigenous people), 
kelompok-kelompok minoritas, Afro Amerika, 
gender, kelompok-kelompok budaya atau 
identitas tertentu yang berbeda, dan sebagainya. 
Namun dalam konteks Indonesia, desa atau yang 
disebut dengan nama lain, sangat relevan bagi 
rekognisi. Beberapa alasan mendasar rekognisi 
sangat tepat diterapkan yaitu :
1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, 

sebagai kesatuan masyarakat hukum adat 
merupakan entitas yang berbeda dengan 
kesatuan masyarakat hukum yang disebut 
daerah.

2. Desa atau yang disebut dengan nama lain 
merupakan entitas yang sudah ada sebelum 
NKRI lahir pada tahun 1945, yang sudah 
memiliki susunan asli maupun membawa 
hak asal-usul.

4 Ibid, hlm.15.
5 Diakses melalui situs www.cifdes.co.id pada tanggal 18 Mei 2016
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3. Desa merupakan bagian dari keragaman 
atau multikulturalisme Indonesia yang tidak 
serta merta bisa diseragamkan. 

4. Desa secara struktural menjadi arena 
eksploitasi terhadap tanah dan penduduk, 
sekaligus diperlakukan secara tidak adil 
mulai dari kerajaan, pemerintah kolonial, 
hingga NKRI. 

5. Konstitusi telah memberikan amanat kepada 
negara untuk mengakui dan menghormati 
desa atau yang disebut dengan nama lain 
sebagai kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya.
Rekognisi merupakan pengakuan terhadap 

hak asal-usul. Artinya keberadaan desa yang 
mungkin sudah berdiri lama dengan segala 
adat istiadat dan hukum adat yang dimiliki oleh 
masyarakat lokal diakui keberadaanya. Rekognisi 
yang diberikan tidak hanya pengakuan terhadap 
keberadaan desa saja, namun Undang-Undang 
Desa juga melakukan redistribusi ekonomi 
dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun 
APBD, dimana desa memiliki sendiri Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga 
rekognisi dimaksudkan tidak hanya untuk 
mengakui dan menghormati identitas, adat-
istiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai 
bentuk tindakan untuk keadilan kultural tetapi 
juga demi menyejahterakan masyarakat desa dan 
mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan 
inovatif.  APBDesa digunakan untuk membiayai 
penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk 
redistribusi ekonomi adalah dengan adanya 
Alokasi Dana Desa yang merupakan salah 
satu komponen APBDesa. Alokasi Dana Desa 
merupakan dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Artinya 
semangat otonomi yang diberikan kepada Desa 
juga dibarengi dengan pengakuan desa sebagai 
pemerintahan desa.

Selain Asas rekognisi juga terdapat asas 
subsidiaritas. Asas subsidiaritas memiliki 
pengertian yang berlawanan dengan asas 
residualitas yang selama ini diterapkan dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Asas Subsidiatiras dalam 
Penjelasan Undang-Undang Desa memiliki 
pengertian penetapan kewenangan berskala 
lokal dan pengambilan keputusan secara lokal 
untuk kepentingan masyarakat desa. Beberapa 
hal yang menjadikan asaz subsidiaritas itu 
sejalan dengan asas rekognisi yaitu :
1. Desa memiliki kewenangan sendiri yang 

bersumber dari kepentingan masyarakat 
setempat, artinya wewenang tersebut 
dimiliki oleh organ setempat yaitu desa. 

2. Penetapan kewenangan lokal berskala 
desa menjadi kewenangan desa melalui 
undang-undang. Artinya tidak lagi dikenal 
asas desentralisasi dalam menjalankan 
pemerintahan desa, dimana desentralisasi 
biasanya merupakan pelimpahan atau 
pembagian kewenangan. 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, Permendesa PDTT 
Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan batasan 
kewenangan desa tanpa melalui mekanisme 
penyerahan dari kabupaten/kota.

4. Pemerintah memberikan dukungan dan 
fasilitasi terhadap desa. Pemerintah 
mendorong, memberikan kepercayaan dan 
mendukung prakarsa dan tindakan desa 
dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat. 
Perspektif desa berbeda dengan perspektif 

pemerintahan, yakni melihat desa sebagai bagian 
dari pemerintahan, atau melihat bahwa pusat, 
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/
kelurahan merupakan struktur hirarkhis dalam 
pemerintahan NKRI. Pemerintahan bekerja di 
bawah kendali Presiden yang mengalir secara 
hirarkhies dan top down dari atas sampai ke 
tingkat desa. Menurut perspektif pemerintahan, 
desa merupakan organisasi pemerintahan 
yang paling kecil, paling bawah, paling depan 
dan paling dekat dengan masyarakat. Paling 
“kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-
tugas pemerintahan yang diemban desa 
mampunyai cakupan atau ukuran terkecil 
dibanding dengan organisasi pemerintahan 
kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling 
“bawah” berarti desa menempati susunan atau 
lapisan pemerintahan yang terbawah dalam 
tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Namun “bawah” bukan berarti 
desa merupakan bawahan kabupaten/kota, atau 
kepala desa bukan bawahan bupati/walikota. 
Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan 
yang berada dalam sistem pemerintahan 
kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam 
Pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004. Menurut 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa 
berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. 
Hal ini sama sebangun dengan keberadaan 
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

“Bawah” juga berarti bahwa desa merupakan 
organisasi pemerintahan yang berhubungan 
secara langsung dan menyatu dengan kehidupan 
sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-
hari. Istilah “bawah” itu juga mempunyai 
kesamaan dengan istilah “depan” dan “dekat”. 
Istilah “depan” berarti bahwa desa berhubungan 
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langsung dengan warga masyarakat baik dalam 
bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, 
pemberdayaan maupun kemasyarakatan. 
Sebagian besar warga masyarakat Indonesia 
selalu datang kepada pemerintah desa 
setiap akan memperoleh pelayanan maupun 
menyelesaikan berbagai masalah sosial. Karena 
itu pemerintah dan perangkat desa, yang berbeda 
dengan pemerintah dan perangkat daerah, 
harus siap bekerja melayani masyarakat selama 
24 jam tanpa henti, tidak mengenal cuti dan 
liburan. Sedangkan istilah “dekat” berarti bahwa 
secara administratif dan geografis, pemerintah 
desa dan warga masyarakat mudah untuk saling 
menjangkau dan berhubungan. Secara sosial, 
“dekat” berarti bahwa desa menyatu dengan 
denyut kehidupan sosial budaya sehari-hari 
masyarakat setempat.

Dua perspektif itu saling bersinggungan 
dan beririsan. Namun sesuai pertimbangan 
konstitusional, historis dan sosiologis, porsi desa 
sebagai self governing community jauh lebih besar 
dan kuat daripada porsi desa sebagai local self 
government. Ingat bahwa Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 adalah Undang-Undang Desa, 
bukan Undang-Undang tentang Pemerintahan 
Desa. Desa sebagai self governing community 
sangat berbeda dengan pemerintahan formal, 
pemerintahan umum maupun pemerintahan 
daerah dalam hal kewenangan, struktur dan 
perangkat desa, serta tatakelola pemerintahan 
desa. 

Sesuai dengan asas rekognisi dan 
subsidiaritas, desa memiliki kewenangan 
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal 
berskala desa, yang tentu sangat berbeda dengan 
kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal 
tatapemerintahan, desa memiliki musyawarah 
desa, sebagai sebuah wadah kolektif antara 
pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, 
lembaga kemasayarakatan, lembaga adat dan 
komponen-komponen masyarakat luas, untuk 
menyepakati hal-hal strategis yang menyangkut 
hajat hidup desa. Semua ini memberikan 
gambaran bahwa karakter desa sebagai self 
governing community jauh lebih besar dan kuat6. 

Kombinasi antara asas rekognisi dan 
subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa menghasilkan 
definisi Desa yang berbeda dengan sebelumnya 
sekaligus juga mempertegas bahwa desa memiliki 
kewenangan secara delegasi dan atribusi.

B.2. Pembentukan Peraturan Desa
Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 

ajaran negara berkonstitusi seperti negara-negara 

modern lainnya, memiliki konstitusi tertulis yang 
disebut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-
Undang Dasar 1945 ini ditempatkan sebagai 
fundamental law sehingga menjadi hukum dasar 
atau sumber pembuatan hukum-hukum yang 
lainnya dan sebagai higher law. Undang-Undang 
Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam 
tata urutan Perundang-undangan Republik 
Indonesia.7 Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
menyatakan tata urutan Peraturan perundang-
undangan sebagaimana terlihat dalam gambar 2 :

 

Gambar 2
Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Sumber : Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jika tata urutan ini dikaitkan Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan di daerah 
maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 
87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan perundang-undangan 
dan Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tata 
urutan memiliki kekuatan sebagaimana yang 
terlihat dalam gambar 2, dimana peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah 
tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Didalam 
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan perundang-

6 http://www.cifdes.web.id/search?updated-max=2016-01-03T17%3A26%3A00-08%3A00&max-results=5
7 Rudy Hendra Pakpahan, SH, M.Hum, dkk. Pengawasan Peraturan Daerah Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia http://kumham-jakarta.info/download/cat_view/54-karya-ilmiah/61-birokrasi tanggal 
akses 19 Mei 2016
8 Sumber Saparin, Luas Bidang Kegiatan Pemerintahan, ,Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, 
Hal 42
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Gambar 2 
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Sumber : Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 
 

Jika tata urutan ini dikaitkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
di daerah maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan Permendagri Nomor 80 tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tata urutan memiliki kekuatan 
sebagaimana yang terlihat dalam gambar 2, dimana peraturan perundang-undangan 
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. Didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak disebutkan mengenai Peraturan 
Desa.  

Sementara disisi lain yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan desa 
adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 
Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. 
Adaada 2 peraturan perundang-undangan yang berbeda yang mengatur mengenai 
pembentukan peraturan perundang-undangan. Benang merah perbedaan ini terjawab 
dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan perundang-undangan. 

Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat diakui 
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan 
oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan. Perintah peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan 
merupakan persyaratan yang menjadikan Peraturan desa tersebut diakui 
keberadaaanya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unsur-unsur daripada fungsi 
pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok daripada Pemerintah Desa di 
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undangan tidak disebutkan mengenai Peraturan 
Desa. 

Sementara disisi lain yang menjadi dasar 
dalam pembentukan peraturan desa adalah 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
dan Permendagri Nomor 111 tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. 
Ada 2 peraturan perundang-undangan yang 
berbeda yang mengatur mengenai pembentukan 
peraturan perundang-undangan. Benang 
merah perbedaan ini terjawab dalam Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya 
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi 
atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 
Perintah peraturan perundang-undangan 
atau berdasarkan kewenangan merupakan 
persyaratan yang menjadikan Peraturan desa 
tersebut diakui keberadaaanya dan mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
merupakan unsur-unsur daripada fungsi 
pemerintahan umum yang merupakan tugas 
pokok daripada Pemerintah Desa di samping 
fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas 
kewajiban8.  Wewenang serta tanggung jawab 
Pemerintah Desa yang bersangkutan mengacu 
pada berbagai pengertian administrasi secara 
umum yang berbunyi bahwa administrasi adalah 
suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh satu 
atau lebih dalam rangka untuk mencapai tujuan. 
Dengan demikian pengertian administrasi 
pemerintahan desa adalah rangkaian kegiatan 
yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan desa untuk mencapai tujuan 
yaitu pemerintahan Desa yang mampu 
menggerakkan masyarakat dalam pembangunan 
dan terwujudnya kemandirian dan keberdayaan 
masyarakat desa.9 

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa menyatakan bahwa Peraturan 
Desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan 
Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala 
Desa sebagaimana terlihat dalam Gambar 3 :

 
 

Gambar 3
Peraturan Desa

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Peraturan desa adalah peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
oleh Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan 
Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan 
desa dan penjabaran lebih lanjut dari 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi. Pelaksanaan kewenangan desa dalam 
penyusunan peraturan desa memuat aspirasi 
dan partisipasi antara Kepala Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa 
melalui musyawarah Desa yang termuat dalam 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, 
kesetaraan dan pemberdayaan.10 

Pembentukan peraturan hukum (seperti 
Perdes) yang demokratis hanya akan terjadi 
apabila didukung oleh pemerintahan desa 
yang baik, dan sebaliknya pemerintahan yang 
baik akan diperkuat dengan peraturan hukum 
yang demokratis.11  Dengan demikian, terdapat 
hubungan timbal balik dan saling menunjang 
antara pemerintahan yang baik dengan peraturan 
hukum yang demokratis. Pemerintahan yang 
baik adalah sekumpulan prinsip dan gagasan 
tentang :
a.  Keabsahan (legitimasi) kewenangan 

(kompetensi) dan pertanggungjawaban 
(accountability) dari pemerintah.

b.  Penghormatan terhadap kewibawaan 
(supremasi) hukum dan perangkatnya dan 
hak asasi manusia.

c.  Berbagai hal lain yang diharapkan oleh 
rakyat dari pemerintah yang melayani 
kepentingan khalayak.

9 Widjaja, HAW, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa.Jakarta: Rajawali Pers, Hal 92
10 Perhatikan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:  musyawarah, yaitu proses pengambilan eputusan  yang menyangkut 
kepentingan masyarakat  Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam 
suatu kegiatan; kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 
kebutuhan masyarakat Desa;
11 Marjoko | Saputra Iswan | Hasibuan Hawari, Pemerintahan Desa yang baik. Medan: Bitra Indonesia, The Activator For RuralProgress, 
2013 (Hal. 14 – 16)

9 
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Peraturan Desa 
Sumber : diolah dari berbagai sumber 

 
Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. 
Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih 
lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan 
kewenangan desa dalam penyusunan peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi 
antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa melalui 
musyawarah Desa yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan.10 

Pembentukan peraturan hukum (seperti Perdes) yang demokratis hanya akan 
terjadi apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik, dan sebaliknya 

                                                             
8  Sumber Saparin, Luas Bidang Kegiatan Pemerintahan, ,Tata Pemerintahan Dan Administrasi 
Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Hal 42 
9  Widjaja, HAW, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa.Jakarta: Rajawali Pers, Hal 92 
10  Perhatikan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:  musyawarah, yaitu proses 
pengambilan eputusan  yang menyangkut kepentingan masyarakat  Desa melalui diskusi dengan 
berbagai pihak yang berkepentingan; partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; 
kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan 
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan 
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; 
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Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala 
desa setelah mendapat persetujuan bersama 
Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam 
rangka penyelenggaraan otonomi desa.Perdes 
merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 
memperhatikan ciri khas masing-masing desa. 
Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes 
dilarang bertentangan dengan kepentingan 
umum dan / atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Dalam konsep 
negara hukum yang demokratis keberadaan 
peraturan perundang-undangan, termasuk 
Peraturan Desa dalam pembentukannya harus 
didasarkan pada beberapa asas. Menurut Van 
der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid 
S. Attamimi membedakan 2 (dua) kategori 
asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang patut (beginselen van behoorlijk 
regelgeving), yaitu asas formal dan asas material. 
Asas-asas formal meliputi:
1.  Asas tujuan jelas (Het beginsel van duideijke 

doelstellin);
2.  Asas lembaga yang tepat (Het beginsel van 

het juiste organ);
3.  Asas perlunya pengaturan (Het 

noodzakelijkheid beginsel);
4.  Asas dapat dilaksanakan (Het beginsel van 

uitvoorbaarheid);
5.  Asas Konsensus (het beginsel van de 

consensus).
Asas-asas material meliputi:

1.  Asas kejelasan Terminologi dan sistematika 
(het beginsel van de duiddelijke terminologie 
en duidelijke systematiek);

2.  Asas bahwa peraturan perundang-
undangan mudah dikenali (Het beginsel van 
de kenbaarheid);

3.  Asas persamaan (Het rechts gelijkheids 
beginsel);

4.  Asas kepastian hukum (Het rechtszekerheids 
begin sel);

5.  Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan 
keadaan individual (Het beginsel van de 
individuelerchtsbedeling).
Asas-asas ini lebih bersifat normatif, 

meskipun bukan norma hukum, karena 
pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah 
hukum. Asas-asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan ini penting untuk 
diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat 
terjadi pembentuk Peraturan Desa membuat 
suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan 
karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya 
asas pembentukan peraturan perundang-
undangan sangat relevan dengan asas umum 
administrasi publik yang baik (general principles 
of good administration).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 “Dalam membentuk Peraturan 
Perundang-undangan harus dilakukan 
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
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.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 menyatakan :

(1)  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
j.  keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan.
(2)  Selain mencerminkan asas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Peraturan 
Perundang-undangan tertentu dapat 
berisi asas lain sesuai dengan bidang 
hukum Peraturan Perundang-undangan 
yang bersangkutan.

Setelah dijabarkan mengenai dasar hukum 
pembentukan peraturan desa maka pertanyaan 
selanjutnya adalah bagaimana teknik 
penyusunan peraturan desa. Berdasarkan Pasal 
32 ayat (1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa 
menyatakan bahwa teknik penyusunan Peraturan 
di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 
Penormaan pasal ini menyatakan secara tegas 
artinya bahwa pembentukan peraturan desa 
sama dengan peraturan perundang-undangan 
lainnya. Ini memposisikan bahwa peraturan 
desa juga merupaka produk hukum yang harus 
ditaati bagi seluruh masyarakat desa dan di 
sisi lain peraturan desa tidaklah bisa dibentuk 
dengan sembarangan tanpa mentaati apa yang 
menjadi rambu-rambu pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 32 ayat 
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(2) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara penyusunan di desa diatur dalam 
Peraturan Bupati/Walikota. Penormaan ini juga 
memberikan pengertian bahwa desa diberikan 
pendampingan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota 
setempat.

Kerangka Peraturan di Desa juga terdapat 
dalam Lampiran Permendagri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di 
Desa. Sehingga Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dapat petunjuk yang jelas bagaimana bentuk 
dari Peraturan Di Desa. Alasan masih minimnya 
peraturan perundang-undangan dan minimnya 
kualitas SDM dalam menyusun Peraturan di Desa 
tidak lagi bisa dijadikan alasan terhambatnya 
Pemerintahan Desa dalam menyusun Peraturan 
di Desa. Langkah selanjutnya yang justru harus 
diperhatikan adalah bagaimana sosialisasi dan 
pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

Provinsi Riau memiliki 12 Kabupaten/Kota, 
yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah 
Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Kampar, 
Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten 
Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, 
Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah 
Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten 
Kuantan Singingi.

Pada bulan Mei Tahun 2016 Kantor Wilayah 
Kementrian Hukum dan HAM Riau telah diundang 
oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 
sebagai narasumber dalam Bimtek Penyusunan 
Peraturan Desa terhadap 14 Kecamatan yang 
terdapat di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 
selama 14 hari. Kegiatan ini sangat diapresiasi 
oleh Kanwil Kantor Wilayah Kementrian Hukum 
dan HAM Riau karena Pemerintah Kabupaten 
Rokan Hulu memberikan pendampingan 
terhadap penyusunan produk hukum di desa. 
Melalui surat tugas nomor : W4-DL.05.05-1670 
penulis ditunjuk sebagai narasumber di 4 
kecamatan yaitu Kecamatan Sinaboi, Kecamatan 
Pasir Limau Kapas, Kecamatan Bangko dan 
Kecamatan Hampar melalui wawancara, penulis 
mendapat informasi bahwa pemerintah desa 
hanya pernah menyusun peraturan desa yang 
berkaitan dengan pencairan ADD. Bimtek yang 
dihadiri oleh Datuk Penghulu (sebutan Kepala 
Desa) dan Perangkat Kepenghuluan (sebutan 
desa) ini disambut baik oleh pemerintah desa 
di masing-masing kecamatan tersebut, karena 
selama ini mereka hanya menyusun Peraturan 
Desa terkait pencairan ADD saja dan tidak 
mengetahui bagaimana teknik penyusunan 
peraturan desa dan kewenangan apa saja yang 
bisa dimuat dalam Peraturan Desa.

Kegiatan ini memberikan gambaran 
bahwa semangat pemerintah desa untuk 
menyelenggarakan pemerintahan desa harus 
diberikan dengan pendampingan yang intensif 
baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Kabupaten/Kota.

Yang tidak kalah penting dalam 
pembentukan peraturan desa adalah bagaimana 
tahapan pembentukan itu sendiri, sebagaiman 
terlihat dalam Gambar 5:

 

Gambar 5
Tahapan Pembentukan Peraturan Desa
Sumber : diolah dari berbagai Sumber

Tahapan ini diatur dalam Pasal 5 s/d 13 
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. 

Penulis mencoba membandingkan 
bagaimana perencanaan peraturan desa dan 
perencaan peraturan daerah. Beberapa hal yang 
menjadi perbedaan tersebut ialah :
1. Perencanaan Peraturan Daerah yang diberi 

nama Propemperda direncanakan untuk 
1 (satu) tahun, sementara Perencanaan 
Peraturan Desa yang diberi nama Rencana 
Kerja Pemerintah Desa tidak meiliki jangka 
waktu, hal ini bisa ditetapkan melalui 
musyawarah desa.

2. Usulan Ranperda dapat berasal dari 
inisiatif DPRD dan Biro/Bagian Hukum 
melalui SKPD Pemrakarsa, sementara 
usulan Ranperdes berasal dari BPD yang 
dikonsultasikan dengan masyarakat dan 
Kepala Desa serta usulan dari Lembaga 
Kemasyarakatan, Lembaga Desa dan 
Lembaga Kemasyarakatan lainnya melalui 
Kepala Desa dan/atau BPD.
Sebagaimana terlihat dalam Gambar 6 di 

bawah ini :

12 

 

selanjutnya yang justru harus diperhatikan adalah bagaimana sosialisasi dan 
pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.  

Provinsi Riau memiliki 12 Kabupaten/Kota, yaitu Pemerintah Kota 
Pekanbaru, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah 
Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah 
Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah 
Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten 
Kuantan Singingi. 

Pada Bulan Mei Tahun 2016 Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM 
Riau telah diundang oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai narasumber 
dalam Bimtek Penyusunan Peraturan Desa terhadap 14 Kecamatan yang terdapat di 
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu selama 14 hari. Kegiatan ini sangat diapresiasi 
oleh Kanwil Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Riau karena Pemerintah 
Kabupaten Rokan Hulu memberikan pendampingan terhadap penyusunan produk 
hukum di desa. Melalui surat tugas nomor : W4-DL.05.05-1670 penulis ditunjuk 
sebagai narasumber di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Pasir 
Limau Kapas, Kecamatan Bangko dan Kecamatan Hampar melalui wawancara, 
penulis mendapat informasi bahwa pemerintah desa hanya pernah menyusun 
peraturan desa yang berkaitan dengan pencairan ADD. Bimtek yang dihadiri oleh Oleh 
Datuk Penghulu (sebutan Kepala Desa) dan Perangkat Kepenghuluan (sebutan desa) 
ini disambut baik oleh pemerintah desa di masing-masing kecamatan tersebut, karena 
selama ini mereka hanya menyusun Peraturan Desa terkait pencairan ADD saja dan 
tidak mengetahui bagaimana teknik penyusunan peraturan desa dan kewenangan apa 
saja yang bisa dimuat dalam Peraturan Desa. 

Kegiatan ini memberikan gambaran bahwa semangat pemerintah desa untuk 
menyelenggarakan pemerintahan desa harus diberikan dengan pendampingan yang 
intensif baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Yang tidak kalah penting dalam pembentukan peraturan desa adalah 
bagaimana tahapan pembentukan itu sendiri, sebagaiman terlihat dalam Gambar 5: 

 
Gambar 5 

Tahapan Pembentukan Peraturan Desa 
Sumber : diolah dari berbagai Sumber 
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Gambar 6
Tabel Perbandingan Propemperda dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa
Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Pada tahap penyusunan, Pemerintah Desa 
wajib mengkonsultasikan kepada masyarakat 
terutama yang terkait langsung dengan 
materi muatan Ranperdes tersebut dan dapat 
mengkonsultasikan dengan camat. BPD hanya 
dapat menyusun dan mengusulkan ranperdes 
selain ranperdesa tentang rencana pembangunan 
jangka menengah Desa, rancangan Peraturan 
Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, 
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB 
Desa yang mana ditetapkan sebagai Ranperdes 
usulan BPD.

BPD melakukan pembahasan dengan 
mengundang Kepala Desa yang harus disepakati 
bersama. Sehingga yang membedakan Perda 
dan Perdes adalah Perda menggunakan frasa 
“Dengan Persetujuan Bersama, sementara Perdes 
menggunakan frasa “Dengan Kesepakatan 
Bersama”. Kata Setuju jika dilihat dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian 
mengiakan dan menerima terhadap hal yang 
disepakati, sependapat dan cocok sementara 
kata sepakat memiliki pengertian mufakat 
terhadap hal tertentu. Jadi secara harafiah 
kedudukan Kepala Desa dan BPD adalah berada 
dalam posisi tawar yang sama yang saling 
mufakat, tidak hanya setuju yaitu mengiakan 
dan menerima  saja.

Setelah Ranperdes disepakati maka Kepala 
Desa yang menandatangani sehingga ditetapkan 
dan sah menjadi Peraturan Desa.  Jika Kepala 

Desa tidak menandatangani maka Peraturan 
Desa tersebut dianggap sah dan diundangkan 
dalam Lembaran Desa. Jika dikaitkan dengan 
teori hukum maka ini sejalan dengan apa yang 
dikatakan Lord Acton “Powers Tends to Corrupt 
and absolute power corrupts absolutely”12 
yang artinya kekuasaan cenderung korup dan 
kekuasaan yang absolute pasti korup. Agar tidak 
terjadi kesewangan dari Kepala Desa, Ranperdes 
yang telah melalui proses yang panjang yaitu 
perencanaan, penyusunan dan pembahasan 
tetap dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pengundangan dilakukan oleh Sekretaris 
Desa, dimana Peraturan Desa diundangkan di 
Lembaran Desa dan Peraturan Bersama Kepala 
Desa  dan Peraturan Kepala Desa diundangkan 
di Berita Desa. Sejalan dengan hal tersebut 
diatas maka sebaiknya Pemerintah Kabupaten/
Kota melakukan pendampingan bagaimana tata 
cara pengundangan peraturan di desa.

Tahapan terakhir ialah penyebarluasan. 
Penyebarluasan dilakukan sejak tahap 
perencanaan, hal ini berkaitan dengan partisipasi 
masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam 
Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Pasal 354 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Pasal 188 Perpres  Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, dan Pasal 166 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 
dengan adanya partisipasi masyarakat dapat 
menjaring masukan dan kebutuhan hukum 
masyarakat desa.

B.3.Kewenangan Atribusi atau Delegasi dalam 
Pembentukan Peraturan Desa 

Kewenangan merupakan elemen penting 
sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk 
dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam 
konsep pemerintahan demokrasi, kewenangan 
tidak hanya semata dimiliki oleh penguasa tapi 
juga oleh siapa yang akan dituju dan siapa yang 
akan melaksanakan perintah dari kewenangan 
tersebut yang akan berimplikasi kepada 
apakah kewenangan tersebut bisa diterima dan 
dijalankan atau tidak. 

Wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan 
sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). 
Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang 

13 

 

Tahapan ini diatur dalam Pasal 5 s/d 13 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.  

Penulis mencoba membandingkan bagaimana perencanaan peraturan desa dan 
perencaan peraturan daerah. Beberapa hal yang menjadi perbedaan tersebut ialah : 
1. Perencanaan Peraturan Daerah yang diberi nama Propemperda direncanakan 

untuk 1 (satu) tahun, sementara Perencanaan Peraturan Desa yang diberi nama 
Rencana Kerja Pemerintah Desa tidak meiliki jangka waktu, hal ini bisa 
ditetapkan melalui musyawarah desa. 

2. Usulan Ranperda dapat berasal dari inisiatif DPRD dan Biro/Bagian Hukum 
melalui SKPD Pemrakarsa, sementara usulan Ranperdes berasal dari BPD yang 
dikonsultasikan dengan masyarakat dan Kepala Desa serta usulan dari Lembaga 
Kemasyarakatan, Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya melalui 
Kepala Desa dan/atau BPD. 

Sebagaimana terlihat dalam Gambar 6 di bawah ini : 

        

Gambar 6 
Tabel Perbandingan Propemperda dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

Sumber : Diolah dari berbagai sumber 
Pada tahap penyusunan, Pemerintah Desa wajib mengkonsultasikan kepada 

masyarakat terutama yang terkait langsung dengan materi muatan Ranperdes 
tersebut dan dapat mengkonsultasikan dengan camat. BPD hanya dapat menyusun 
dan mengusulkan ranperdes selain ranperdesa tentang rencana pembangunan jangka 
menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, 
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang 
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang mana ditetapkan 
sebagai Ranperdes usulan BPD. 

BPD melakukan pembahasan dengan mengundang Kepala Desa yang harus 
disepakati bersama. Sehingga yang membedakan Perda dan Perdes adalah Perda 
menggunakan frasa “Dengan Persetujuan Bersama, sementara Perdes menggunakan 
frasa “Dengan Kesepakatan Bersama”. Kata Setuju jika dilihat dalam Kamus Besar 

12 Girling, John. Corruption, Capitalism, and democrazy. London:Routledge Studies in Social and Political Thought. 1997. Hal. 101 13 
Philipus M. Hadjon, “tentang Wewenang”,  YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September–Desember, 1997, hlm.1
14 Tatiek Sri Djatmiati, (2004) Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 
2004, h. 60
15 Philipus M Hadjon II, Op. Cit hal. 2
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berkaitan dengan kekuasaan.13  Selanjutnya 
F.P.C.L. Tonner sebagaimana dikonstantir oleh 
Ridwan HR berpendapat “Overheidsbevoegdheid 
wordt in dit verband opgevad als het vermogen 
om positief recht vast te srellen en Aldus 
rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en 
tussen overhead en te scheppen” (kewenangan 
pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai 
kemampuan untuk melaksanakan hukum 
positif, dan dengan begitu dapat diciptakan 
hubungan hukum antara pemerintahan dengan 
waga negara). Artinya ada 3 hal yang menjadi 
titik tolak dalam kewenangan, yaitu :
a. Pengaruh: ialah bahwa penggunaan 

wewenang dimaksudkan untuk 
mengendalikan perilaku subyek hukum.

b. Dasar hukum: dasar hukum, bahwa 
wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk 
dasar hukumnya, dan 

c. Konformitas hukum: mengandung makna 
adanya standard wewenang, yaitu standard 
umum ( semua jenis wewenang) dan standard 
khusus (untuk jenis wewenang tertentu)”.
Sumber kewenangan dapat dilihat pada 

konstitusi setiap negara yang memberi suatu 
legitimasi kepada badan-badan publik untuk 
dapat melakukan fungsinya.  Perwujudan dari 
fungsi pemerintahan sebagaimana dikemukakan 
diatas, itu nampak pada tindakan pemerintahan 
(besturrshandelingen) yang dalam banyak hal 
merupakan wujud dari tindakan yang dilakukan 
oleh organ-organ maupun badan pemerintahan.14  

Dalam melaksanakan fungsinya (terutama 
berkaitan dengan wewenang pemerintahan), 
Pemerintah mendapatkan kekuasaan atau 
kewenangan itu bersumber dari kekuasaan 
yang diberikan oleh undang-undang. Dalam 
kepustakaan hukum administrasi terdapat 
tiga cara utama memperoleh wewenang 
pemerintahan, yaitu atribusi, delegasi dan 
mandat.15   Perbedaan ketiga wewenang tersebut 
sebagaimana terlihat pada tabel 2 :

Tabel 2
Perbandingan Cara Memperoleh Wewenang

No Cakupan Atribusi Delegasi Mandat

1 Bentuk 
Wewenang

Pemberian 
wewenang

Pelimpahan 
wewenang

Pelimpahan 
wewenang

2 Pemberi 
Wewenang

Pemerintah 
yaitu pembuat 
undang-
undang

Pemerintah 
yaitu  suatu 
organ 
pemerintahan

Pejabat TUN

3 Penerima 
Wewenang

Organ 
pemerintahan

Organ 
pemerintahan 
lainnya

Bawahan 
pejabat TUN

4 Bidang Untuk 
membuat 
keputusan 
(besluit) 
pembentukan 
wewenang 
tertentu dan 
pemberiannya 
kepada organ 
tertentu

Untuk 
membuat 
(besluit) 
oleh pejabat 
pemerintahan 
(pejabat tun) 
kepada pihak 
lain

Untuk 
membuat 
keputusan 
dijalankan 
oleh organ 
lain atas 
namanya

Wewenang 
ada pada 
organ yang 
berwenang 
berdasarkan 
peraturan 
perundang-
undangan

wewenang 
tersebut 
menjadi 
tanggung 
jawab pihak 
lain tersebut

tanggung 
gugat dan 
tanggung 
jawab tetap 
pada pemberi 
mandat

Ditetapkan 
oleh peraturan 
perundang-
undangan.

Ditetapkan 
oleh peraturan 
perundang-
undangan.

Untuk 
mandat tidak 
perlu ada 
ketentuan 
perundang-
undangan.

Teori lain yang dapat diperhatikan terkait 
kewenangan yaitu jika menilik kewenangan 
berdasarkan sifat kewenangan, yaitu :
a. Kewenangan Terikat: apabila peraturan 

dasarnya menentukan kapan dan dalam 
keadaan bagaimana kewenangan tersebut 
dapat digunakan.

b. Kewenangan fakultatif: terjadi dalam 
hal badan tata usaha negara tidak wajib 
menerapkan wewenangnya atau sedikit 
banyak masih ada pilihan.

c. Kewenangan bebas: apabila peraturan 
dasarnya memberikan kebebasan kepada 
badan tata usaha negara untuk menentukan 
mengenai isi dari keputusan yang akan 
dikeluarkan. Kewenangan tersebut oleh 
Hadjon dibagi menjadi 2 yakni kewenangan 
i) untuk memutus secara mandiri, dan ii) 
kebebasan penilaian terhadap tersamar.

d. Setiap wewenang itu dibatasi oleh isi/materi 
(materiae), wilayah/ruang (locus), dan 
waktu (tempus). Cacat dalam aspek-aspek 
tersebut menimbulkan cacat wewenang  
atau dalam artian bahwa di luar batas-
batas itu suatu tindakan pemerintahan 
merupakan tindakan tanpa wewenang 
(onbevoegdheid). Tindakan tanpa wewenang 
bisa berupa i) onbevoegdheid ratione 
materiae, ii) onbevoegdheid ratione loci, dan 
iii) onbevoegdheid ratione temporis.

e. Suatu perbuatan hukum yang cacat hukum 
jika perbuatan tersebut: dilakukan tanpa 
wewenang/alas hak yang jelas (cacat 
wewenang), dilakukan melalui prosedur yang 
tidak benar (cacat prosedur), dan substansi 

16 Penetapan adalah aturn tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Lihat 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
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perbuatan itu sendiri (cacat substansi). Cacat 
wewenang mengakibatkan suatu perbuatan 
menjadi batal demi hukum (van rechtswege 
nietig). Cacat prosedur hanya tidak akan 
menyebabkan suatu perbuatan menjadi 
batal demi hukum, melainkan hanya dapat 
dimintakan pembatalan (vernietigbaar). 
Cacat substansi berakibat pada batalnya 
suatu perbuatan hukum (nietig)
Memperhatikan kewenangan dalam 

pembentukan produk hukum dalam 
penyelenggaraan pemerintah Desa, maka 
Peraturan Desa sejalan dengan otonomi Desa 
mempunyai materi muatan kewenangan desa 
dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, sementara itu, materi muatan Peraturan 
Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan 
Peraturan Desa yang bersifat pengaturan, 
materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa 
adalah kerjasama desa yang bersifat pengaturan 
sedangkan materi muatan Keputusan Kepala 
Desa dimaksudkan sebagai penjabaran 
pelaksanaan. Pelaksanaan Peraturan Desa dan 
Peraturan Bersama Kepala Desa serta Peraturan 
Kepala Desa yang bersifat penetapan.16  
Pertanyaan selanjutnya apa saja yang menjadi 
kewenangan pemerintah desa dan desa adat, 
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa menyatakan bahwa kewenangan 
desa meliputi :
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, atau 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa
“Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak 
asal usul dan kewenangan lokal berskala 
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh 
desa”.
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa

Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dan Kewenangan tugas 
lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Kewenangan Desa huruf a dan b sebagaimana 
dinormakan dalam Pasal 20 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dan 
diurus oleh desa, kewenangan huruf c dan d 
dalam  Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa diurus oleh Desa. Perbedaan 
kewenangan ini adalah pada kata diatur. Kata 
diatur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
memiliki arti menata dengan baik sedangkan 
kata diurus menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia mengurus dan melaksanakan serta 
bertanggung jawab terhadapnya.

Frasa diatur dan diurus secara harafiah 
dapat dianalogikan sebagai kewenangan 
atribusi dan kata diurus dianalogikan sebagai 
kewenangan delegasi, sehingga menunjukkan 
bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan 
prakarsa, kebutuhan dan kondisi lokal desa 
sesuai perkembangan masyarakat diluar 
kewenangan yang telah ditetapkan oleh 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
dan Permendesa PDTT Nomor 1 tahun 2015. 
Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan 
desa, desa memiliki kewenangan atribusi dan 
delegasi delegasi.

Dari empat kewenangan yang disebutkan 
di atas, kewenangan a dan b merupakan 
kewenangan yang mengakomodir asas rekognisi 
dan subsidiaritas. Kewenangan berdasarkan 
hak asal usul adalah hak yang merupakan 
warisan yang masih hidup dan prakarsa 
Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai 
dengan perkembangan kehidupan masyarakat, 
dan kewenangan lokal berskala desa adalah 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat desa yang telah 
dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif 
dijalankan oleh desa atau yang muncul karena 
perkembangan desa dan prakarsa masyarakat 
desa.17   

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa 
kewenangan desa adat berdasarkan hak asal 
usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf a meliputi ; a. Pengaturan dan pelaksanaan 
pemerintahan berdasarkan susunan asli; b. 
pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; 
c.penyelesaian  sengketa adat berdasarkan 
hukum adat; d. yang berlaku di Desa Adat dalam 
wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi 
manusia  dengan mengutamakan penyelesaian 
secara musyawarah; e. penyelenggaraan sidang 
perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; f. 
pemeliharaan  ketenteraman dan ketertiban 

17 Perhatikan penjelasan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat 
yang berlaku di Desa Adat; dan g. pengembangan 
kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak 
asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa 
Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19  
huruf a  dan huruf b  serta Pasal  103 diatur dan 
diurus oleh Desa  Adat  dengan memperhatikan 
prinsip keberagaman.
a. Kewenangan Desa dan Desa Adat 

Berdasarkan Hak Asal Usul

Tabel 1
Perbandingan Pengaturan Kewenangan Desa 

Dan Desa Adat 
Berdasarkan Hak Asal Usul

No Pemerintahan 
Desa

Ruang 
Lingkup

PP Nomor 43 
tahun 2014

Permendesa 
PDTT Nomor 1 
Tahun 2015

1 DESA warisan yang 
masih hidup 
dan prakarsa 
Desa atau 
prakarsa 
masyarakat 
desa sesuai 
dengan 
perkembangan 
kehidupan 
masyarakat

a. sistem organisasi 
masyarakat adat;

b. pembinaan 
kelembagaan 
masyarakat;

c. pembinaan 
lembaga dan 
hukum adat;

d. pengelolaan tanah 
kas desa;dan

e. pengembangan 
peran masyarakat 
desa.

a. sistem 
organisasi 
perangkat 
Desa; 

b. sistem 
organisasi 
masyarakat 
adat; 

c. pembinaan 
kelembagaan 
masyarakat; 

d. pembinaan 
lembaga dan 
hukum adat; 

e. pengelolaan 
tanah kas 
Desa; 

f. pengelolaan 
tanah Desa 
atau tanah 
hak milik 
Desa yang 
menggunakan 
sebutan 
setempat; 

g. pengelolaan 
tanah 
bengkok; 

h. pengelolaan 
tanah pecatu; 

i. pengelolaan 
tanah titisara; 
dan

j.pengembangan 
peran 
masyarakat 
Desa.

2 DESA ADAT warisan yang 
masih hidup 
dan prakarsa 
Desa atau 
prakarsa 
masyarakat 
desa sesuai 
dengan 
perkembangan 
kehidupan 
masyarakat

a.  penataan sistem 
organisasi dan 
kelembagaan 
masyarakat adat; 

b.  pranata hukum 
adat; 

c.  pemilikan hak 
tradisional; 

d.  pengelolaan 
tanah kas Desa 
adat; 

e.  pengelolaan 
tanah ulayat; 

f.  kesepakatan 
dalam kehidupan 
masyarakat Desa 
adat; 

g.  pengisian jabatan 
kepala Desa adat 
dan perangkat 
Desa adat; dan 

h.  masa jabatan 
kepala Desa adat.

a.  penataan 
sistem 
organisasi dan 
kelembagaan 
masyarakat 
adat; 

b.  pranata 
hukum adat; 

c.  pemilikan hak 
tradisional; 

d.  pengelolaan 
tanah kas 
Desa adat; 

e.  pengelolaan 
tanah ulayat; 

f.  kesepakatan 
dalam 
kehidupan 
masyarakat 
Desa adat; 

g.  pengisian 
jabatan kepala 
Desa adat dan 
perangkat 
Desa adat; 
dan 

h.  masa jabatan 
kepala Desa 
adat.

b. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Tabel 1
Perbandingan Pengaturan Kewenangan Desa 

Dan Desa Adat  
Kewenangan Lokal Berskala Desa

No Ruang 
Lingkup Bidang PP Nomor 43 

tahun 2014
Permendesa PDTT 

Nomor 1 Tahun 2015

1 mengatur dan 
mengurus 
kepentingan 
masyarakat 
desa yang 
telah 
dijalankan 
oleh desa 
atau mampu 
dan efektif 
dijalankan 
oleh desa atau 
yang muncul 
karena 
perkembangan 
desa dan 
prakarsa 
masyarakat 
desa

Pemerintahan 
Desa

a. Pengelolaan 
tambatan 
perahu;

b. Pengelolaan 
pasar desa;

c. Pengelolaan 
tempat 
pemandian 
umum;

d. Pengelolaan 
jaringan 
irigasi;

e. Pengelolaan 
lingkungan 
pemukiman 
masyarakat 
desa;

f. Pembinaan 
kesehatan 
masyarakat 
dan 
pengelolaan 
pos pelayanan 
terpadu;

g. Pengembangan 
dan 
pembinaan 
sanggar seni 
dan belajar;

h. Pengelolaan 
perpustakaan 
desa dan 
taman bacaan;

i. Pengelolaan 
air minum 
berskala desa; 
dan

j. Pembuatan 
jalan desa 
antar 
pemukiman 
ke wilayah 
pertanian.

a. penetapan dan 
penegasan batas   
Desa; 

b. pengembangan    
sistem administrasi 
dan informasi            
Desa; 

c. pengembangan tata 
ruang dan peta sosial 
Desa; 

d. pendataan dan 
pengklasifikasian 
tenaga kerja Desa; 

e. pendataan          
penduduk yang  
bekerja pada 
sektor pertanian 
dan      sektor non      
pertanian; 

f. pendataan     
penduduk menurut 
jumlah penduduk 
usia kerja,              
angkatan kerja, 
pencari kerja, dan 
tingkat partisipasi 
angkatan kerja; 

g. pendataan      
penduduk berumur 
15 tahun ke atas 
yang bekerja            
menurut lapangan 
pekerjaan jenis 
pekerjaan dan     
status pekerjaan; 

h. pendataan      
penduduk yang   
bekerja di luar    
negeri; 

i. penetapan     
organisasi    
Pemerintah Desa; 

j. pembentukan      
Badan    
Permusyaratan     
Desa; 

k. penetapan perangkat 
Desa;

l. penetapan BUM     
Desa;

m. penetapan 
APB  Desa; 

n. penetapan peraturan 
Desa; 

o. penetapan kerja sama 
antar-Desa; 

p. pemberian izin 
penggunaan gedung 
pertemuan atau     
balai Desa; 

q. pendataan potensi 
Desa; 

r. pemberian izin hak 
pengelolaan atas  
tanah Desa; 

s. penetapan 
Desa   dalam 
keadaan  darurat 
seperti kejadian 
bencana, konflik, 
rawan   pangan, 
wabah penyakit, 
gangguan keamanan, 
dan kejadian luar 
biasalainnya dalam 
skala Desa; 

t. pengelolaan arsip 
Desa; dan

u. penetapan pos 
keamanan dan 
pos kesiapsiagaan    
lainnya sesuai    
dengan kebutuhan 
dan kondisi sosial 
masyarakat Desa.

a. pelayanan dasar   
Desa; 

b. sarana dan prasarana 
Desa; 

c. pengembangan 
ekonomi lokal Desa; 
dan 

d. pemanfaatan 
sumberdaya alam dan 
lingkungan Desa
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a. pengembangan seni 
budaya lokal; 

b. pengorganisasian 
melalui pembentukan 
dan fasilitasi lembaga 
kemasyarakatan 

c. dan lembaga adat; 
d. fasilitasi kelompok-

kelompok masyarakat 
melalui: 
1)  kelompok tani; 
2)  kelompok nelayan; 
3) kelompok seni 
budaya; dan 

e. 4)  kelompok 
masyarakat lain di 
Desa. 

f. pemberian santunan 
sosial kepada keluarga 
fakir miskin; 

g. fasilitasi terhadap 
kelompok-kelompok 
rentan, kelompok 
masyarakat miskin, 

h. perempuan, 
masyarakat adat, dan 
difabel; 

i. pengorganisasian 
melalui pembentukan 
dan fasilitasi paralegal 
untuk 

j. memberikan bantuan 
hukum kepada warga 
masyarakat Desa; 

k. analisis kemiskinan 
secara partisipatif 
di Desa; h.  
penyelenggaraan 
promosi kesehatan 
dan gerakan hidup 
bersih dan sehat;

l. pengorganisasian 
melalui pembentukan 
dan fasilitasi kader 
pembangunan 

m. dan pemberdayaan 
masyarakat;

n. peningkatan kapasitas 
melalui pelatihan 
usaha ekonomi Desa; 

o. pendayagunaan 
teknologi tepat guna; 
dan 
1. peningkatan 

kapasitas 
masyarakat melalui: 
1. ) kader 

pemberdayaan 
masyarakat 
Desa; 

2. ) kelompok 
usaha ekonomi 
produktif; 

3. ) kelompok 
perempuan; 

4. ) kelompok tani; 
5. ) kelompok 

masyarakat 
miskin; 

6. ) kelompok 
nelayan; 

7. ) kelompok 
pengrajin;

8. ) kelompok 
pemerhati dan 
perlindungan 
anak; 

9. ) kelompok 
pemuda; dan 

10. ) kelompok lain 
sesuai kondisi 
Desa.

Kewenangan atribusi dipertegas lagi dalam 
Pasal 20 Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Kewenangan Desa yang menyatakan 
bahwa “Kepala  Desa bersama-sama BPD dapat 
menambah jenis kewenangan berdasarkan hak 
asal usul dan kewenangan lokal  berskala Desa 
lainnya  sesuai dengan prakarsa masyarakat, 
kebutuhan dan kondisi lokal Desa”.

B.4. Penetapan Kewenangan Desa 
Pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penetapan kewenangan Desa diatur 
dengan Peraturan Menteri. Jika hal ini dirujuk 

pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Menteri 
adalah menteri yang menangani Desa.  Artinya 
yang menetapkan kewenanga tersebut adalah 
menteri Desa. Namun dengan adanya perubahan 
Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui 
Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015, 
dimana dalam Pasal 39 diubah sehingga berbunyi 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan 
kewenangan Desa diatur dengan peraturan 
menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam 
negeri. Dalam menetapkan kewenangan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pemerintahan dalam negeri berkoordinasi 
dengan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pembangunan 
desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan 
pemberdayaan masyarakat desa.

Permen PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 
diundangkan pada tanggal 28 Januari 2015, 
sementara Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 diundangkan pada tanggal 30 Juni 
Tahun 2015 sehingga sebaiknya apakah Permen 
PDTT ini disesuaikan dengan Penormaan dalam 
Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015, dimana dalam penetapan kewenangan 
dikoordinasikan dengan kementerian desa, 
sehingga dikeluarkan Permendagri tentang 
Kewenangan Desa. Apabila Kementerian 
Dalam Negeri mengeluarkan produk hukum 
sebagaimana disebutkan diatas maka akan 
terjadi tumpang tindih dengan Permen desa PDTT 
nomor 1 Tahun 2014 dan  tidak berdasarkan 
kewenangannya.

C. Penutup 
Dengan berubahnya asas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa 
sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
dari asas desentralisasi  dan asas residualitas 
menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas 
keberadaan desa sebagai organ pemerintahan 
untuk menyelenggarakan pemerintahan desa 
menjadi nyata. Desa diberikan kewenangan  
untuk menyelenggarakan pemerintahan desa 
disertai dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa dan kewenangan pembentukan 
peraturan desa dan kewenangan lainnya 
sebagaimana diperintahkan oleh Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 
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Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan lokal berskala desa.

Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan 
Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Tahapan pembentukan 
yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
penetapan, pengundangan dan penyebarluasan 
merupakan tahapan yang krusial di dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Hal ini secara implisit menyatakan Peraturan 
Desa juga termasuk ke dalam Produk Hukum, 
dan Pemerintah Desa memiliki kewenangan baik 
secara atributif dan delegatif.  Kewenangan Desa 
dikategorikan kedalam 4 hal yaitu kewenangan 
berdasarkan Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal 
Berskala Desa, Kewenangan yang ditugaskan 
dan Kewenangan lain yang ditugaskan 
dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau 
Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pasal 
20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan 
lokal berskala desa menyatakan desa dapat 
menetapkan kewenangan lain berdasarkan 
prakarsa, kebutuhan dan kondisi lokal 
masyarakat desa.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa dan Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak 
Asal-Usul dan Kewenangan lokal berskala desa 
adalah 2 peraturan yang mengatur mengenai 
kewenangan desa. Agar tidak terjadi tumpang 
tindih peraturan tentang penetapan kewenangan 
desa, maka sebaiknya Permendesa PDTT Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan 
lokal berskala desa disesuaikan dengan Pasal 
39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan keterbatasan SDM, sarana dan 
prasarana maka sebaiknya desa diberikan 
Pendampingan penuh tidak hanya dalam 
melaksanakan APBDesa tetapi juga dalam 
pembentukan peraturan desa. Peraturan 
desa yang merupakan produk hukum harus 
sesuai dengan teknik pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
Teknik pembentukan peraturan perundang-
undangan memiliki seni dan keterampilan 
tertentu yang harus dipahami dengan baik oleh 
pemerintah desa dan masyarakat desa. 
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Abstrak

Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini merupakan undang-undang 
penetapan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang lahir untuk mengembalikan 
pelaksanaan Pilkada secara langsung setelah sebelumnya sempat diatur untuk dilaksanakan secara tidak langsung 
melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014. Adapun perbaikan yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah 
pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sehingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 masih 
menimbulkan sejumlah permasalahan. Hal ini terlihat dari semenjak keberlakuannya sudah terjadi 25 judicial review 
atas undang-undang tersebut dan 7 diantaranya dikabulkan. Disamping itu terdapat pula Peraturan KPU yang tidak 
sejalan dengan undang-undang Pilkada yang timbul akibat ketidaksempurnaan pengaturan dalam undang-undang ini. 
Oleh karena itu dalam rangka menghadapi Pilkada serentak berikutnya pada tahun 2017 perlu kiranya agar dilakukan 
penggantian atas undang-undang Pilkada agar pelaksanaan Pilkada berikutnya menjadi lebih baik.

Kata kunci: pilkada, demokrasi, penggantian undang-undang

Abstract

Regional Election was done based on an order of The Law Number 1 of 2015 as modified with The Law Number 8 of  2015.
The Law Number 1 of 2015 this is the act of the decision from Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 
born to restore the election directly after was arranged to be implemented indirectly through The Law Number 22 of 2014. 
As for improvements conducted by by the parliament and the government on The Law Number 1 of 2015 so as to produce 
The Law Number 8 of  2015 still pose number of problems.This can be seen from since the application has happened 25 
judicial review over this law and 7 of them granted. Besides of them are of regulation of  KPU not in line with act for regional 
head election resulting from the imperfection setting in this law. Hence in order to face election simultaneously next in 2017 
need to may so as to be done amendment over the act of election that the implementation of the election next for the better.

Keywords: regional election, democracy, amendment of the law. 

A. Pendahuluan
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah 

atributif dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 
1945 yang menyatakan “Gubemur,  Bupati, 
dan Walikota  masing-masing sebagai kepala  
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 
dipilih secara demokratis”. Frase “dipilih secara 
demokratis” selalu mengalami perubahan sesuai 
dengan perkembangan zaman, sehingga tidak 
jarang terdapat perubahan metode pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dapat 

dilaksanakan untuk dilaksanakan baik apakah 
dengan metode secara langsung maupun metode 
secara tidak langsung. Adapun Pilkada secara 
langsung merupakan pemilihan pemimpin suatu 
daerah yang melibatkan publik atau rakyat 
secara berkedaulatan. Pilkada juga merupakan 
suatu aktivitas dari proses demokrasi yang 
memiliki output yakni pejabat politik (elected 
official) bukan memilih pejabat administratif 
(appointed official ).1 

1 Ari Pradhanawati, Pemilukada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal, (Surakarta: Pustaka Rumpun Ilalang, 2005), hlm. 144.
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Pilkada juga merupakan sarana bagi 
masyarakat untuk ikut menentukan figur dan 
arah kepemimpinan daerah dalam periode 
tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian 
yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan 
Pilkada yang demokratis menjadi syarat penting 
dalam pembentukan kepemimpinan sebuah 
daerah. Pilkada memiliki fungsi utama untuk 
menghasilkan kepemimpinan yang benar-
benar mendekati kehendak rakyat. Pentingnya 
pelaksanaan Pilkada adalah untuk mewujudkan 
pemimpin yang bersih sehingga dalam 
pelaksanaan tugasnya tercermin semangat-
semangat good governance sebagaimana amanat 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas 
Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015) adalah UU 
Pilkada yang merupakan satu kesatuan undang-
undang bersama sama dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015). UU Pilkada ini adalah 
dasar hukum pelaksanaan Pilkada serentak pada 
tanggal 9 Desember 2015. Materi utama dari UU 
ini pula lahir dari Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
(Perppu Nomor 1 Tahun 2014) terbit seminggu 
setelah Rapat Paripurna tanggal 26 September 
2014 RUU Pilkada disetujui secara bersama 
oleh DPR dan Pemerintah. Adapun RUU Pilkada 
yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota (Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2014) adalah UU pertama yang khusus 
mengatur mengenai Pilkada dan tidak dapat 
dipisahkan pula merupakan salah satu dampak 
dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 
97/PUU-XI/2013 yang memisahkan Pilkada dari 
rezim Pemilu.

Dalam perkembangannya Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 dilengkapi oleh peraturan 
teknis yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum 
(PKPU), terkait pencalonan yang seringkali 

menimbulkan permasalahan KPU menghadirkan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota (PKPU Nomor 9 Tahun 2015) dan 
perubahannya yakni Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 12 Tahun 2015 (PKPU Nomor 12 
Tahun 2015). Bahkan dalam rangka menyikapi 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-
XIII/2015 mengenai pasangan calon tunggal, KPU 
pun menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
Dengan Satu Pasangan Calon (PKPU Nomor 14 
Tahun 2015). Hal yang juga menarik adalah 
dalam perjalanannya PKPU yang dihasilkan oleh 
KPU yang seharusnya lahir untuk melengkapi UU 
Pilkada justru menimbulkan ketidakteraturan 
dalam pengaturan Pilkada karena multi tafsir 
dimana bisa jadi juga timbul karena ketidak 
sempurnaan UU Pilkada itu sendiri yang lahir 
dari materi asli Perppu.

Keberlakukan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 dan perubahannya yakni Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 perlu ditinjau 
ulang karena pasca Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 berlaku telah terdapat 25 gugatan 
pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 terhadap UUD NRI Tahun 1945 (judicial 
review) di MK. Tentunya banyaknya pengajuan 
judical review di MK ini merupakan fenomena 
yang menarik untuk didalami dan dikaji. Hal ini 
dikarenakan apabila perubahan dalam undang-
undang telah melampaui 50% maka selayaknya 
UU tersebut dicabut dan diganti dengan UU yang 
baru. Penggantian ini secara tegas diatur dalam 
lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011). Lebih lanjut lagi, judicial 
review atas UU Pilkada di MK berpotensi besar 
untuk mengubah sebagian besar materi dari 
UU aslinya yakni Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015. Tiap perkara judicial review pun 
memiliki kharakteristik tertentu dan beberapa 
diantaranya mendapatkan reaksi yang beragam 
di masyarakat ketika terbitnya putusan tersebut 
seperti misalnya dalam putusan dalam Perkara 
Nomor 33/PUU-XIII/2015 terkait dengan 
pembatalan norma yang semula membatasi 
dinasti politik, putusan MK Nomor 42/PUU-
XIII/2015 yang menghasilkan putusan yang 
memiliki pemaknaan sedikit berbeda dengan 

2 Achmadudin Rajab, Urgensi Pemimpin Daerah Yang Bersih Guna Mewujudkan Good Governance, sebagaimana dimuat dalam jurnal 
Rechtsvinding Online yakni  http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=165, yang akses pada tanggal 31 Desember 2015, 
pukul 08.10 WIB. 
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putusan MK sebelumnya yakni Putusan  MK 
Nomor 4/PUU-VII/2009, bahkan yang terakhir 
Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang 
menjawab mengenai polemik hanya terdapatnya 
1 pasangan calon di suatu daerah yang 
menyelenggarakan Pilkada. 

Perbaikan pengaturan terkait Pilkada adalah 
penting karena sebagaimana diatur dalam Pasal 
201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015, pelaksanaan Pilkada berikutnya adalah 
pada bulan Februari tahun 2017. Namun dalam 
tulisan ini juga perlu kiranya dianalisis bahwa 
apakah pengaturan terkait Pilkada ini apakah 
diganti dengan UU baru namun masih dalam UU 
tersendiri mengenai Pilkada, ataukah digabung 
dalam rencana kodifikasi UU Pemilu. Salah 
satu rencana Prolegnas Prioritas Tahun 2016 
adalah membentuk suatu Kodifikasi UU Pemilu. 
Kodifikasi ini muncul atas dasar Putusan MK 
Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 
2014 yang memerintahkan pelaksanaan Pemilu 
Presiden dan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 
secara serentak. Begitu juga dikarenakan pada 
saat ini terkait dengan Pemilu pengaturannya 
masih tersebar dalam sejumlah undang-undang, 
dimana masing-masing undang-undang tersebut 
lahir di tahun yang berbeda-beda dan tentunya 
pasti memiliki sedikit banyak perbedaan karena 
hukum selalu berkembang.

Sehingga dengan demikian, Penulis dalam 
tulisan ini mencoba mengangkat judul “Urgensi 
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang”. Dalam hal itu 
juga Penulis menyimpulkan pokok permasalahan 
yakni sebagai berikut:
1. Bagaimanakah lahirnya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 Sebagai Undang-
Undang yang Khusus Mengatur Mengenai 
Pilkada?

2. Apa sajakah Hal-Hal yang Menyebabkan UU 
Pilkada Perlu Untuk Dicabut dan Diganti?

3. Bagaimanakah rekomendasi penggantian 
UU Pilkada?

4. Apakah UU Pilkada dapat dimasukkan 
dalam Kodifikasi UU Pemilu?

B. Pembahasan
B.1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
sebagai Undang-Undang yang Khusus 
Mengatur Mengenai Pilkada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah UU yang 
mengatur secara khusus mengenai Pilkada. 
Kedua UU ini adalah UU Pilkada yang menjadi 
dasar pelaksanaan Pilkada langsung secara 
serentak, setidak-tidaknya untuk Pilkada 
tanggal 9 Desember 2015. Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 ini sendiri merupakan 
UU penetapan dari Perppu Nomor 1 Tahun 
2014 yang lahir pada tanggal 2 Oktober 2014 
kurang lebih 1 minggu setelah DPR dan Presiden 
menyetujui RUU Pilkada yang nantinya bernama 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014) untuk 
menjadi UU.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
merupakan undang-undang penetapan dari 
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini 
lahir untuk mengembalikan metode pemilihan 
secara langsung setelah sebelumnya sempat 
muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2014 yang mengatur Pilkada namun melalui 
metode pemilihan secara tidak langsung (melalui 
mekanisme perwakilan oleh DPRD). Ketika Perppu 
Nomor 1 Tahun 2014 terbit, DPR sebagaimana 
diatur dalam Pasal 52 ayat (3) hanya memiliki 
2 pilihan yakni “memberikan persetujuan” 
atau “tidak memberikan persetujuan” terhadap 
suatu Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tersebut. 
Dikarenakan dalam Pasal 206 Perppu Nomor 1 
Tahun 2014 dinyatakan bahwa Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku semenjak keberlakukan Perppu 
Nomor 1 Tahun 2014, maka DPR dihadapkan 
dengan situasi dilematis karena ketika memilih 
untuk “tidak memberikan persetujuan” maka 
akan menimbulkan kekosongan hukum terkait 
pengaturan Pilkada sedangkan pada Tahun 2015 
banyak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
yang memasuki akhir masa jabatannya sehingga 
perlu segera melaksanakan Pilkada.

Sejatinya Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2014 adalah UU pertama yang khusus 
mengatur mengenai Pilkada setelah pemecahan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi 
3 UU. Pada tanggal 3 Juni 2009 berdasarkan 
keputusan rapat dengar pendapat antara 
komisi II DPR dengan Pemerintah disepakati 
bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
dipecah menjadi UU yang mengatur mengenai 
pemerintahan daerah, UU yang mengatur 
mengenai pemerintahan desa, dan UU yang 
mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati, 
dan walikota.3 Pemecahan UU ini diperlukan 
karena UU ini dianggap terlampau luas.

RUU Pilkada yang disetujui bersama dalam 
rapat paripurna pada tanggal 26 September 
2014 memang merupakan pengaturan Pilkada 
yang berbeda jika dibandingkan dengan Undang-

3 Terlalu ‘Gemuk’, UU Pemda Dipecah Menjadi Tiga, diunduh dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22210/terlalu-
gemuk-uu-pemda-dipecah-menjadi-tiga, diakses 01 Januari 2016 pukul 08.12 WIB.
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang saat itu 
sudah berlaku 1 dekade lamanya. Salah satu hal 
perbedaan utamanya adalah metode pemilihan 
yang dilaksanakan secara tidak langsung 
(dengan perwakilan melalui DPRD). Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) sebagaimana 
paparan Dirjen pada saat pembahasan RUU 
Pilkada, mengatakan bahwa RUU Pilkada 
ini bukanlah langkah mundur atau wujud 
retrogresifitas. RUU Pilkada ini justru menjadi 
upaya progresif bagi penerapan demokrasi secara 
konsisten dalam haluan konstitusi yang sejalan 
pula dengan dinamika masyarakat kekinian 
maupun proyeksi-proyeksi situasi kedepan.4 

Upaya progresif dalam RUU Pilkada ini dilatar 
belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut: 
maraknya fenomena gugatan terhadap hasil 
Pilkada di Mahakmah Konstitusi, diskursus 
posisi Wakil Kepala Daerah yang seringkali 
berdampak penyelenggaraan pemerintah daerah 
terfragmentasi dan terpolarisasi, sejak era 
reformasi terdapat terdapat 155 Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah yang bermasalah, 
aturan tentang Pilkada yang tidak simetris. 
Sehingga tujuan disusunnya RUU Pilkada ini 
adalah pelaksanaan murni amanat Pasal 18 
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, membentuk basis 
regulasi yang komprehensif, membangun sistem 
Pilkada yang efektif, mensinergikan tindak 
lanjut Putusan Peradilan Tata Usaha Negara 
kedalam tahapan Pilkada, menemukan Kepala 
Daerah yang berkualitas.5 Alhasil pengaturan 
RUU Pilkada ini adalah lebih efektif dan lebih 
efisien, namun tanpa menghilangkan nilai-nilai 
demokratis yang terkandung didalamnya. Hal 
ini pun sejalan dengan Putusan MK Nomor 97/
PUU-XI/2013 yang secara tegas menyatakan 
bahwa Pilkada bukanlah rezim Pemilu. Putusan 
yang terbit tanggal 19 Mei 2014 ini seakan-akan 
merestui bahwa Pilkada yang efektif dan efisien 
tersebut adalah Pilkada yang sesuai amanat 
konstitusi dimana tidak mewajibkan Pilkada 
untuk dilaksanakan secara langsung selayaknya 
pelaksanaan Pemilu.

Adapun tak lama setelah Perppu Nomor 1 
Tahun 2014 bertransformasi menjadi Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015, Komisi II DPR 
langsung sesegera mungkin melakukan revisi 
terbatas. Revisi UU ini diperlukan karena 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memiliki 
sejumlah kekurangan sehingga perlu diperbaiki 
agar seirama dengan satu nafas pola pemilihan 
secara langsung. Pada akhirnya Revisi UU ini 
menghasilan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 
2015 dan menjadi aturan utama dalam Pilkada.

B.2.Hal-Hal yang Menyebabkan UU Pilkada 
Perlu Untuk Dicabut dan Diganti
 Berkaca dari pelaksanaan Pilkada tanggal 

9 Desember 2015 juga perjalanan pelaksanaan 
norma-norma dalam UU Pilkada, ada banyak hal 
yang dapat menjadi sebab untuk mencabut dan 
menggantinya dengan UU ini dengan UU yang 
baru. Sebagaimana diketahui bahwa materi 
utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
sejatinya berasal dari Perppu. Walaupun pada 
akhirnya UU ini diperbaiki dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015, namun ternyata 
revisi yang dilakukan secara terbatas tersebut bisa 
dibilang tidaklah berhasil menambal sejumlah 
kekurangan yang ada. Banyaknya judicial review 
juga multi tafsir norma dalam peraturan KPU 
bisa dijadikan landasan mengapa UU Pilkada 
ini perlu dikaji ulang keberlakuannya. Dalam 
sub bab berikutnya ini Penulis akan mencoba 
membedah satu-persatu alasan perlunya UU 
Pilkada ini untuk dicabut dan diganti. 

B.2.1. Dampak Judicial Review UU Pilkada di 
Mahkamah Konstitusi
UU Pilkada, terutama Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015, pasca diundangkan 
pada tanggal 18 Maret 2015 telah berulang 
kali digugat oleh para pencari keadilan ke MK. 
Dalam Tahun 2015 menjelang pelaksanaan 
Pilkada tanggal 9 Desember 2015, telah terjadi 
25 perkara  judicial review UU a quo di MK 
yang berujung dengan putusan. MK kemudian 
mengabulkan permohonan dari pemohon/
para pemohon untuk 7 perkara diantaranya, 
sedangkan 18 perkara lainnya tidak dikabulkan. 
18 perkara yang tidak dikabulkan  memiliki hasil 
yang beragam dimana 3 perkara menghasilkan 
ketetapan, 1 perkara menyatakan permohonan 
Pemohon gugur, 1 perkara menolak permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya, dan 13 perkara 
lainnya menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima. Adapun untuk 7 perkara 
yang dikabulkan permohonannya oleh MK dapat 
bahas lebih lanjut yakni sebagai berikut: 
a) Perkara  Nomor 33/PUU-XIII/2015 

Putusan ini membatalkan ketentuan 
Pasal 7 huruf r yang semula memiliki niat 
baik untuk mengontrol calon yang maju 
dalam Pilkada agar tidak memiliki konflik 
kepentingan dengan petahana baik itu 
melalui hubungan darah, ikatan perkawinan 
dan/atau garis keturunan. Putusan ini juga 
mengubah Pasal 7 huruf s sehingga calon 
yang berasal dari DPR, DPD, maupun DPRD 
yang maju sebagai calon harus mundur 

4 Paparan Dirjen Kemendagri dalam Pembahasan RUU Pilkada bertempat di Hotel Aryadutha Tangerang, tanggal 16-17 Februari 2012.
5 Ibid.
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pasca ditetapkan KPU sebagai calon. Adapun 
KPU telah mengeluarkan PKPU Nomor 12 
Tahun 2015 yang di dalamnya termasuk 
berisi pengaturan teknis yang menyesuaikan 
dengan dampak dari Putusan Nomor 33/
PUU-XIII/2015 tersebut.

b) Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015
Putusan ini telah menyempurnakan 

ketentuan dalam Pasal 22B huruf d 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan 
membatalkan Pasal 196 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 karena dianggap 
memiliki norma yang tumpang tindih 
dengan norma sanksi pidana yang diatur 
sebelumnya dalam Pasal 193 ayat (2).  

c) Perkara Nomor 46/PUU-XIII/2015
Putusan ini menambahkan ketentuan 

dalam Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 yakni 
calon yang berlatarbelakang TNI, Polri, 
PNS,  BUMN atau BUMD dilakukan pasca 
ditetapkan oleh KPU sebagai calon. KPU pun 
sudah mengadopsi hasil putusan ini dalam 
PKPU 12/2015.

d) Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015
Putusan ini terkait Pasal 7 huruf g 

dan Pasal 45 ayat (2) huruf k. Putusan ini 
menghapus penjelasan dalam Pasal 7 huruf 
g, sedangkan norma Pasal 7 huruf g di batang 
tubuh dianggap bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan 
terpidana yang secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang 
bersangkutan mantan terpidana. Jadi, 
dalam hal ini Mahakmah Konstitusi melihat 
syarat keterbukaan sebagaimana pendapat 
mereka sendiri dalam Putusan Nomor 4/
PUU-VII/2009 secara berbeda. Terkait hal 
ini KPU telah menyisipkan pengaturan yakni 
huruf f1 dalam Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 
12 Tahun 2015 yang menyatakan “bagi 
calon yang pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia 
secara terbuka dan jujur mengemukakan 
kepada publik sebagai mantan terpidana, 
syarat yang harus dipenuhi adalah telah 
selesai menjalani pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya 
jadwal pendaftaran”. Adapun sebaiknya 
dalam rangka memberikan landasan hukum 
yang kuat bagi KPU kedepan, ada baiknya 
perubahan norma dalam putusan ini dapat 
dijadikan catatan penyempurnaan UU 
Pilkada selanjutnya.

e) Perkara Nomor 60/PUU-XIII/2015
Putusan ini telah mengubah norma 

terkait syarat dukungan calon perseorangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) 
dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d yang menggunakan acuan “jumlah 
penduduk”. Adapun dalam Pertimbangan 
Hukum alinea terakhir dari Putusan ini, 
Mahkamah menyatakan sebagai berikut: 
“Bahwa mengingat tahapan-tahapan 
pemilihan kepala daerah telah berjalan, 
sementara putusan Mahkamah tidak 
berlaku surut (non-retroactive), agar tidak 
menimbulkan kerancuan penafsiran maka 
Mahkamah penting menegaskan bahwa 
putusan ini berlaku untuk pemilihan 
kepala daerah serentak setelah 
pemilihan kepala daerah serentak 
Tahun 2015”. Putusan ini tentu saja perlu 
ditindaklanjuti dengan perubahan pada UU 
Pilkada kedepannya. 

f) Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015
Pada pokoknya Putusan MK dalam Pasal 

49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat 
(2), dan Pasal 52 ayat (2) ini memberikan 
pengertian bahwa 1 (satu) pasangan calon saja 
boleh dalam Pilkada. Selama pembahasan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
sejatinya pernah dibahas mengenai potensi 
terdapatnya 1 (satu) pasangan calon pada 
daerah Pilkada. Hanya saja karena fokus 
utama pembahasan tersebut adalah pada 
13 substansi utama, maka pengaturan 
secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2015 apabila fenomena ini terjadi 
memang belumlah ada. Putusan ini walau 
sudah diatur secara teknis kemudian 
oleh KPU dalam PKPU Nomor 14 Tahun 
2015, tentu saja perlu ditindaklanjuti 
dengan penyempurnaan dalam UU Pilkada 
kedepannya. 

g) Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015
Putusan ini terkait Pasal 157 ayat (8) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
dimana kata “hari” untuk menunjukkan 
lamanya waktu MK mengadili sengketa 
hasil,  dilengkapi menjadi “hari kerja”. 
Putusan ini perlu ditindaklanjuti dengan 
penyempurnaan dalam UU Pilkada 
kedepannya
Fenomena 25 gugatan untuk Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 ke Mahkamah 
Konstitusi padahal keberlakuan UU a quo bahkan 
belum setahun ditambah lagi 7 diantaranya 
dikabulkan merupakan sebuah rekor yang belum 
pernah terjadi sebelumnya dalam UU manapun. 
Evaluasi yang dapat dipetik dari kenyataan ini 
bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
adalah jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan 
UU ini hadir dari hasil Perppu yang tentu saja 
tidak dibentuk dalam waktu singkat oleh pihak 
Pemerintah. Dikarenakan pada tahun 2015 ini 
banyak kepala daerah yang menginjak akhir 
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masa jabatannya, sejak awal revisi Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 hanya melakukan 
perubahan seperlunya saja. Namun ketika 
didalami ternyata Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tersebut benar-benar dibuat secara 
terburu-buru sehingga jika melihat banyaknya 
judicial review ke MK dapat disimpulkan bahwa 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 belum 
berhasil menyempurnakan hasil karya Perppu 
tersebut. Keterburu-buruan dalam pembuatan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang 
seharusnya menyempurnakan sejumlah 
kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 dapat dinilai dari terdapatnya “forum 
klarifikasi atas Rancangan Undang-Undang” 
yang hadir pasca RUU Revisi Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tersebut disetujui bersama 
dalam Rapat Paripurna. Forum klarifikasi 
ini dimintakan oleh Kementerian Sekretariat 
Negara (Sekneg) melalui suratnya nomor B-54/
Kemsetneg/D-4/HK.00.01/03/2015 tertanggal 2 
Maret 2015. Sekneg meminta agar RUU tersebut 
dilakukan pengecekan kembali sebelum 30 hari 
dari hari Paripurna. Alhasil RUU Revisi Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini pun mengalami 
perbaikan dari RUU yang telah diparipurnakan 
tanggal 18 Februari 2015.  

B.2.2. Dampak dari Peraturan KPU yang Perlu 
Diselaraskan Terkait Pilkada

Terkait dengan peraturan teknis 
pelaksanaan Pilkada, dalam Pasal 9 huruf a UU 
Pilkada dikatakan bahwa salah satu tugas dan 
wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pilkada 
adalah “menyusun dan menetapkan pedoman 
teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah 
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Pemerintah”. Norma ini merupakan norma 
yang persis sama dan telah diatur sebelumnya 
dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011. UU a quo merupakan 
UU yang secara lex spcialis mengatur mengenai 
penyelenggara dan didalamnya pun diatur hal 
yang sama untuk pihak penyelenggara lainnya 
seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP). 

Dalam rangka pelaksanaan Pilkada ini 
pun sejauh ini KPU telah membuat sejumlah 
“pedoman teknis untuk setiap tahapan 
Pemilihan” yang bernama Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum (PKPU). Tercatat sebagaimana 

dipublikasikan juga oleh KPU dalam website 
terdapat 16 PKPU yang disusun dan ditetapkan 
KPU dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya terkait Pilkada tersebut. PKPU 
itu pun dalam proses penyusunannya telah 
dikonsultasikan terlebih dahulu oleh KPU ke 
Komisi II DPR dalam bentuk Rapat Panitia Kerja 
(Panja) yang dihadiri pula pihak Pemerintah 
yakni dari Kemendagri mulai tanggal 26 Maret 
2015 hingga menghasilkan Kesepakatan Panja 
Pilkada di tanggal 24 April 2015 sebagai bentuk 
rekomendasi terhadap sejumlah rancangan 
PKPU yang dikonsultasikan.6

Walaupun demikian, dikarenakan 
konsultasi yang dilakukan pihak penyelenggara 
kepada DPR dan Pemerintah tidaklah mengikat, 
maka rekomendasi yang diusulkan kepada 
pihak penyelenggara tidaklah mempunyai nilai 
keharusan untuk dimasukkan dalam konsep 
peraturannya. Kwajiban untuk berkonsultasi  
yang untuk pertama kalinya diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 awalnya 
adalah sebagai “fungsi kontrol” atas aturan 
yang dapat diatur oleh penyelenggara di level 
eksekutif agar tidak melenceng dari maksud 
pembuat undang-undang di level legislatif.7 
Sampai dengan penyelenggaraan Pilkada 
langsung secara serentak untuk pertama 
kalinya di tanggal 9 Desember 2015, Penulis 
menemukan sejumlah peraturan KPU yang perlu 
kiranya untuk diselaraskan karena mempunyai 
nilai yang berbeda dengan UU Pilkada yang 
merupakan pengaturan diatasnya. Adapun 
sejumlah pengaturan yang dinilai tidak sejalan 
dengan penormaan dalam UU Pilkada dan juga 
dapat menjadi sebab-sebab  bagi UU Pilkada 
ini untuk dicabut dan diganti adalah sebagai 
berikut:
a) Pengaturan dalam Peraturan KPU 

Mengenai Pencalonan yang Keliru
Terdapat pengaturan yang keliru dalam 

PKPU Nomor 9 Tahun 2015. Pengaturan 
yang keliru tersebut terdapat dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf n dan ayat (9) PKPU Nomor 
9 Tahun 2015. Pengaturan dalam PKPU 
tersebut tidak sejalan dengan norma aslinya 
dalam Pasal 7 huruf o UU Pilkada. Terkait 
pengaturan yang keliru itupun, MK dalam 
putusannya Nomor 80/PUU-XIII/2015 
yang dibacakan pada tanggal 22 September 
2015, dalam alinea akhir pertimbangan 
hukum putusan tersebut terdapat 

6 Kesepakatan Panja Pilkada 24 April 2015, yang juga diikuti Penulis sebagai Legislative Drafter yang diminta Komisi II DPR mengawal 
rancangan PKPU tersebut.
7 Kewajiban bagi penyelenggara untuk berkonsultasi kepada DPR dan Pemerintah dalam menyusun pengaturan teknisnya termuat 
dan dissepakati sebagaimana bunyi Risalah Rapat Paripurna ke-5 Tahun Sidang 2011-2012 tanggal 20 September 2011 halaman 15. Hal 
ini termasuk dalam salah satu penambahan substansi dalam pembicaraan tingkat I. Namun kekurangan dari pernormaan ini menurut 
penulis adalah tidak adanya daya ikat atas hasil konsultasi  yang dilakukan pihak penyelenggara kepada DPR dan Pemerintah dalam 
rangka menjalankan tugas dan wewenangnya dalam penyusunan  peraturan teknis yang dimiliki masing-masing penyelenggara baik itu 
KPU, Bawaslu, maupun DKPP.
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pendapat MK yang penting kiranya menjadi 
perhatian khusus karena mengandung nilai 
kepastian hukum yakni berbunyi “Menurut 
Mahkamah, maksud dari ketentuan Pasal 7 
huruf o UU 8/2015 adalah bahwa seseorang 
yang pernah menjabat sebagai gubernur 
tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi 
wakil gubernur, seseorang yang pernah 
menjabat sebagai bupati tidak dibolehkan 
mencalonkan diri menjadi wakil bupati, dan 
seseorang yang pernah menjabat sebagai 
walikota tidak dibolehkan mencalonkan diri 
menjadi wakil walikota, bukan sebagaimana 
yang dimaksud oleh Peraturan KPU tersebut. 
Namun demikian, jika KPU memberikan 
penafsiran yang berbeda dengan pendapat 
Mahkamah dimaksud, hal itu bukanlah 
kewenangan Mahkamah untuk mengadili 
dan memutusnya. Dengan demikian, 
menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo 
tidak beralasan menurut hukum”.

Adapun Pasal 4 ayat (1) huruf n PKPU 
Nomor 9 Tahun 2015 yang dimaksud oleh 
MK dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-
XIII/2015 tersebut menyatakan bahwa salah 
satu persyaratan calon bagi WNI yang ingin 
maju dalam Pilkada haruslah memenuhi 
syarat yakni “belum pernah menjabat sebagai 
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan 
Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon 
Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota 
dan Calon Wakil Walikota”. Selanjutnya 
dalam Pasal 4 ayat (9) diatur lebih lanjut 
bahwa  “Syarat Calon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan: a. 
belum pernah menjabat sebagai Gubernur 
untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, 
calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon 
Wakil Walikota; b. belum pernah menjabat 
sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, 
calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon 
Wakil Walikota; dan c. belum pernah menjabat 
sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon 
Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota.” 
Norma dalam PKPU tersebut jelas berbeda 
dengan Pasal 7 huruf o UU Pilkada yang 
mengatur bahwa salah satu persyaratan 
calon bagi Warga Negara Indonesia (WNI) 
yang ingin maju dalam Pilkada haruslah 
memenuhi persyaratan yakni “belum pernah 
menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan 
Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon 
Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota”.8

Adapun penulis menilai diluar kekeliruan 
yang dilakukan oleh KPU dalam menyusun 
dan menetapkan pengaturan teknis yang 

dimilikinya sangat mungkin disebabkan 
karena norma yang ada dalam UU Pilkada 
tersebut sulit untuk diterjemahkan. 
Ataupun bisa pula penyelenggara masih 
bingung dengan cara memberlakukan 
norma tersebut agar aplikatif secara teknis. 
Sehingga dengan demikian ketidakteraturan 
penormaan baik antara yang di PKPU dan di 
UU Pilkada dapat menjadi salah satu sebab 
perlu adanya perbaikan kedepannya. 

b) Pengaturan dalam Peraturan KPU yang 
Memiliki Sanksi Melapaui UU Pilkada 

Pada Peraturan KPU mengenai 
Kampanye, yakni PKPU Nomor 7 Tahun 
2015, terdapat norma berupa sanksi yang 
melampaui norma dalam UU Pilkada. 
Pelampauan norma ini bisa kita telaah 
dengan merujuk pada norma dalam Pasal 
65 UU Pilkada. Dari pasal a quo kita dapat 
mengetahui bahwa terkait kampanye, 
sebagian besar difasilitasi oleh KPUD yang 
didanai APBD sehingga praktis kampanye 
yang dapat dilakukan oleh pasangan 
calon hanyalah “pertemuan terbatas” atau 
“pertemuan tatap muka” sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan 
KPU Nomor 7 Tahun 2015. Salah satu 
metode kampanye yang difasilitasi KPUD dan 
“diharamkan” dilakukan secara perorangan 
adalah kampanye media. 

Sedangkan dalam Pasal 68 ayat (3) 
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 
menyatakan “Pasangan Calon dan/atau 
Tim Kampanye dilarang memasang Iklan 
Kampanye di media massa cetak dan media 
massa elektronik”. Kemudian dalam Pasal 
73 ayat (1) yang diatur bahwa “Pelanggaran 
atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan 
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 68 ayat (3) dikenai sanksi: a. peringatan 
tertulis; b perintah penghentian penayangan 
Iklan Kampanye di media massa” dan ayat 
(2) yang berbunyi “Apabila Pasangan Calon 
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 x 24 
(satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan 
Calon yang bersangkutan dikenai sanksi 
pembatalan sebagai Calon”. Pelanggaran 
media ini mungkin merupakan hal yang 
baru yang belum pernah ada dalam Pilkada 
sebelumnya. Norma ini muncul agar tiap 
pasangan calon dalam melaksanakan 
kampanye secara setara dan tidak berlebih-
lebihan baik di media massa maupun media 
elektronik. Norma ini pun bukanlah norma 
yang main-main karena baik itu Bawaslu, 

8 Achmadudin Rajab, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015 Dan Norma Pasal Yang  Keliru Dalam Peraturan Kpu 
Mengenai Pencalonan Pada Pilkada, dimuat dalam http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=174, diunduh pada tanggal 
05 Januari 2016, pukul 15.20WIB. 
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KPU, dan Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) telah membuat keputusan bersama 3 
lembaga Nomor 16/KB/BAWASLU/XI/2015, 
Nomor 34/KB/XI/2015, Nomor 13/K/
KPI/HK.03.02/11/15 tentang Pengawasan 
dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, 
dan Iklan Kampanye Pilkada Melalui 
Lembaga Penyiaran, yang ditandatangani 
16 November 2015. Adapun demikian 
sanksi dalam PKPU a quo bilamana kita 
analisis adalah malampaui norma dalam 
UU Pilkadanya, karena memiliki dampak 
yang fatal yakni pembatalan sebagai calon, 
sehingga hal ini perlu diselaraskan dalam 
rencana kedepannya untuk memperbaiki 
UU Pilkada ini. 

B.3. Rekomendasi Penggantian UU Pilkada
Berdasarkan dampak judicial review UU 

Pilkada di MK dan beberapa PKPU yang tidak 
selaras pengaturannya dengan UU Pilkada 
sebagaimana telah dibahas dalam sub bab 
sebelumnya, Penulis menilai perlu kiranya UU 
Pilkada ini untuk diganti. Alasan penggantian ini 
pun dikuatkan dengan norma yang secara tegas 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 yang juga merupakan dasar hukum utama 
terkait tata cara pembentukan UU. Dalam UU 
a quo lebih khusus lagi pada lampiran II angka 
237 dinyatakan bahwa “Jika suatu perubahan 
Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: 
a.  sistematika Peraturan Perundang-undangan 
berubah; b. materi Peraturan Perundang-
undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh 
persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan 
Perundang-undangan yang diubah tersebut 
lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam 
Peraturan Perundang-undangan” yang baru 
mengenai masalah tersebut. Perlu diketahui 
juga bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang 
merupakan materi utama dari Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 memiliki norma pengaturan 
sebanyak 206 pasal. Sedangkan dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan 
perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 memiliki 117 angka perubahan. Sehingga 
jika kita analisis sebenarnya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 sejak awal telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk dicabut 
dan diganti dengan UU yang baru. Apalagi jika 
ditambah dengan 2 alasan sebagaimana telah 
dibahas sebelumnya, yakni dampak judicial 
review UU Pilkada di MK dan beberapa PKPU 
yang tidak selaras pengaturannya dengan UU 
Pilkada.

Kesalahan lainnya yang juga merupakan 
dampak keterburu-buruan dalam pembentukan 
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 terdapat dalam 
Pasal 205 yang menyatakan “Pada saat Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai 

berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun Nomor 5586) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.” Perlu diketahui 
bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 
belum pernah secara aplikatif dipergunakan 
hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2014 itu baru diundangkan pada 2 
Oktober 2014. Sedangkan bila kita cermati Perppu 
Nomor 1 Tahun 2014 pun juga diundangkan 
pada tanggal 2 Oktober 2014. Sehingga peraktis 
dalam tanggal yang sama tersebut ada 3 
peristiwa hukum yakni pengundangan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2014, pencabutan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, dan 
pengundangan Perppu Nomor 1 Tahun 2014.  
Sedangkan secara tegas dalam Pasal 87 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikatakan 
bahwa “Peraturan Perundang-undangan mulai 
berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat 
pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan 
lain di dalam Peraturan Perundang-undangan 
yang bersangkutan”. Sehingga adalah patut 
dipertanyakan dasar hukum yang menganggap 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pernah 
berlaku. Adapun kaitannya dengan Pasal 205 
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang coba Penulis 
kritisi yakni terdapat dalam lampiran II angka 
149 pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
yang secara tegas menyatakan bahwa “Untuk 
mencabut Peraturan Perundang-undangan yang 
telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, 
gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan 
tidak berlaku”. Karena UU Nomor 22 Tahun 
2014 belum pernah secara aplikatif digunakan 
sehingga keberlakuannya dipertanyakan, maka 
seharusnya Pasal 205 tidaklah memiliki frase 
yang menyatakan “dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku” melainkan seharusnya menggunakan 
frase “ditarik kembali dan dinyatakan tidak 
berlaku”. Hal ini pula merupakan realita bahwa 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang 
merupakan UU penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 
2014 dibentuk secara terburu-buru sehingga 
dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pilkada 
2017 kedepannya agar menjadi lebih baik perlu 
untuk dilakukan pencabutan UU Pilkada yang 
ada saat ini dan menggantinya dengan UU yang 
lebih baik dan lebih konprehensif. 

Hal lainnya yang juga merupakan 
rekomendasi penting penggantian dari UU Pilkada 
ini adalah dalam rangka mewujudkan lahirnya 
“badan peradilan khusus”. Sebagaimana amanat 
Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015  diketahui bahwa 
perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili 
oleh “badan peradilan khusus” namun bilamana 
badan tersebut belum terbentuk maka untuk 
sementara terkait perselisihan hasil pemilihan 
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diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. 
Sehingga dalam rangka penggantian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini, perlu kiranya 
dirancang secara lebih utuh dan baik terkait 
“badan peradilan khusus” yang berfungsi 
untuk memeriksa dan mengadili perkara 
perselisihan. Kebutuhan akan badan peradilan 
khusus merupakan sebuah cita hukum 
(ius constituendum) yang tujuannya untuk 
memproteksi hak konstitutional warga negara 
dan peserta pemilihan. Badan peradilan khusus 
dapat memberikan ruang hukum kepada pihak-
pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan 
pemilihan untuk mendapatkan kepastian 
hukum dalam kehidupan negara demokrasi, 
sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat 
dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran 
yang terjadi selama tahapan pemilihan. Ide 
awal “badan peradilan khusus”  sebenarnya 
adalah suatu solusi untuk mewujudkan salah 
satu komponen terpenting dalam azas-azas 
penyelengaran pemilu yakni azas “kepastian 
hukum”.9

B.4.Apakah UU Pilkada dapat Dimasukkan 
dalam Kodifikasi UU Pemilu?
Pertanyaan berikutnya yang dapat juga 

muncul dalam rangka kedepannya yakni 
momentum untuk melakukan kodifikasi UU 
Pemilu adalah apakah dapat UU Pilkada 
dimasukkan dalam kodifikasi UU Pemilu? Jika 
ingin taat asas dengan produk hukum yang 
ada yakni Putusan MK terkahir Nomor 97/
PUU-XI/2013, maka memasukkan UU Pilkada 
dalam kodifikasi UU Pemilu adalah tidak 
memungkinkan. Hal ini disebabkan karena 
dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 
secara tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan 
bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah rezim 
Pemilu. Dalam Putusan tersebut pemilihan 
umum hanyalah diartikan hanyalah limitatif 
sesuai dengan original intent menurut Pasal 
22E UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pemilihan 
Umum yang diselenggarakan untuk memilih 
anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden 
serta DPRD dan dilaksanakan setiap  5 tahun 
sekali. Sehingga perluasan makna Pemilu 
yang mencakup Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota (Pemilihan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah) adalah inkonstitusional 
menurut Mahakamah Konstitusi.10 Oleh karena 
Pilkada bukanlah rezim Pemilu melainkan rezim 

Pemerintahan Daerah (Pemda), maka dalam UU 
Pilkada sebagaimana dinyatakan dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015, digunakanlah 
istilah “Pemilihan” sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 
yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah 
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 
provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara 
langsung dan demokratis”.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-
XI/2013  adalah tidak tepat jika UU Pilkada 
dimasukkan dalam Kodifikasi UU Pemilu. Hal 
ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan 
upaya mereformulasi lembaga penyelenggara 
Pemilu. Reformulasi penyelenggara Pemilu 
dimungkinkan karena rencana Kodifikasi UU 
Pemilu dalam salah satu usulan Prolegnas 
Prioritas 2016 dapat pula digunakan sebagai 
momentum dalam hal upaya perbaikan kedepan. 
Salah satu hal penting yang dapat dimasukkan 
dalam Kodifikasi UU Pemilu dalam kaitannya 
dengen penyelenggara Pemilu misalnya untuk 
mereformulasi keberadaaan DKPP yang juga 
meurpakan satu kesatuan penyelenggara Pemilu. 
Terkait penyelenggara Pemilu pernah diurai 
dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 
yang menyatakan bahwa kalimat “suatu komisi 
pemilihan umum” dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 
NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum 
di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. 
Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam 
UUD 1945 tidaklah  merujuk kepada sebuah 
nama institusi, akan tetapi menunjuk pada 
fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang 
bersifat nasional, tetap dan mandiri.11 Sehingga 
penyelenggara Pemilu bukanlah hanya KPU 
melainkan juga Bawaslu dan juga DKPP. Hal ini 
juga kemudian menjadi formulasi perubahan 
dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2011 yang menyatakan ketiga lembaga 
tersebut adalah satu kesatuan penyelenggara 
Pemilu. Namun pasca Putusan MK Nomor 115/
PHPU.D-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 31/
PUU-XI/2013, kewenangan DKPP sebagai 
lembaga yang bertugas menjaga etika diantara 

9 Achmadudin Rajab, Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Pemilukada, (Program Studi Magister 
Hukum, Universitas Indonesia, 2013), hlm. 190.
10 Mahkamah   Konstitusi,   Putusan   Mahkamah   Konstitusi   Nomor   97/PUU-XI/2013,  Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 19 Mei 2014,  hlm. 60.
11 Mahkamah   Konstitusi,   Putusan   Mahkamah   Konstitusi   Nomor 11/PUU-VIII/2010,  Pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Maret 2010, 
hlm. 111.
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penyelenggara Pemilu menjadi terkoreksi dari segi 
produk lembaganya yang berbentuk putusan. 
Putusan DKPP dalam Putusan MK Nomor 31/
PUU-XI/2013 dinyatakan MK adalah setingkat 
dengan Keputusan Pejabat TUN sehingga dapat 
dibanding Putusannya kepada PTUN.

Sehingga rencana Kodifikasi UU Pemilu 
dapat digunakan untuk mereformulasi lembaga 
DKPP secara kelembagaan terutama terkait 
penguatan dari putusan DKPP. Penguatan 
Putusan DKPP adalah penting karena jangan 
sampai menimbulkan multitafsir karena 
sejatinya bagaimanapun ‘putusan’ adalah vonis 
dan hal ini berbeda dengan ‘keputusan’ yang 
merupakan produk dari pejabat TUN.12 Adapun 
cara lain yang juga dapat juga digunakan dan 
dapat dijembatani dengan urgensi penggantian 
undang-undang Pilkada adalah mengoptimalkan 
peran “badan peradilan khusus”. Sebagaimana 
amanat Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, 
badan peradilan khusus memiliki fungsi untuk 
menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan. Jika 
hal soal ini dihubungkan dengan kalimat “suatu 
komisi pemilihan umum” pada Pasal 22E ayat 
(5) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak merujuk 
kepada nama institusi tertentu, maka dapat 
juga badan peradilan khusus dioptimalkan 
menjadi tidak terbatas hanya pada Pilkada saja, 
namun juga kepada bidang Pemilu. Sehingga 
beban lembaga peradilan umum bisa terangkat, 
dan upaya bagi warga negara yang merasa hak 
konstitusionalnya dirugikan akibat pelanggaran 
dalam pelaksanaan Pilkada ataupun Pemilu 
dapat dilayani dengan baik sesuai dengan tugas 
dan kewenangannya.

C. Penutup
Berdasarkan uraian dalam pembahasan 

yang telah Penulis coba uraikan dalam sub 
bab Penutup ini, Penulis coba menyimpulkan 
hasil sesuai pokok permasalahan dalam bab 
Pendahuluan yakni sebagai berikut:
1. Bahwa terkait lahirnya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 Sebagai Undang-
Undang yang Khusus Mengatur Mengenai 
Pilkada, sejatinya Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 lahir dari Peprpu Nomor 1 
Tahun 2014 yang menggantikan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2014. Adapun 
tak lama setelah Perppu Nomor 1 Tahun 
2014 bertransformasi menjadi Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015, Komisi II 
DPR langsung sesegera mungkin melakukan 
revisi terbatas. Revisi UU ini diperlukan 

karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 memiliki sejumlah kekurangan 
sehingga perlu perbaiki agar seirama dengan 
satu nafas pola pemilihan secara langsung. 
Pada akhirnya Revisi UU ini menghasilan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang 
diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015 
dan menjadi aturan utama dalam Pilkada.

2. Bahwa terkait hal-hal yang menyebabkan 
UU Pilkada perlu untuk dicabut dan diganti, 
hal ini dapat terlihat nyata dari banyaknya 
judicial review ke MK, perlu diketahui bahwa 
25 judicial review ditambah lagi 7 diantaranya 
dikabulkan dalam 1 tahun untuk suatu 
UU yang berumur belum sampai setahun 
adalah rekor dan pencapaian yang belum 
pernah dicapai oleh UU manapun. Adapun 
pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 terkait dengan beragam hal seperti 
misalnya Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015 
membatalkan ketentuan Pasal 7 huruf 
r yang semula memiliki niat baik untuk 
mengontrol calon yang maju dalam Pilkada 
agar tidak memiliki konflik kepentingan 
dengan petahana baik itu melalui hubungan 
darah, ikatan perkawinan dan/atau garis 
keturunan. Putusan ini juga mengubah 
Pasal 7 huruf s sehingga calon yang berasal 
DPR, DPD, maupun DPRD yang maju sebagai 
calon harus mundur pasca ditetapkan KPU 
sebagai calon. Putusan 51/PUU-XIII/2015  
menyempurnakan ketentuan dalam Pasal 
22B huruf d UNDANG-UNDANG NOMOR 8 
TAHUN 2015 dan membatalkan Pasal 196 UU 
N0. 8 Tahun 2015 karena dianggap memiliki 
norma yang tumpang tindih dengan norma 
sanksi pidana yang telah diatur sebelumnya 
dalam Pasal 193 ayat (2).  Putusan 46/
PUU-XIII/2015 ketentuan dalam Pasal 7 
huruf t dan huruf u UU N0. 8 Tahun 2015 
yakni calon yang berlatarbelakang TNI, Polri, 
PNS,  BUMN atau BUMD dilakukan pasca 
ditetapkan oleh KPU sebagai calon. Putusan 
42/PUU-XIII/2015  terkait Pasal 7 huruf 
g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k dimana 
putusan ini menghapus penjelasan pasal 
tersebut dan memberikan pemaknaan yang 
berbeda dengan Putusan Nomor 4/PUU-
VII/2009 dalam hal “keterbukaan”. Putusan 
60/PUU-XIII/2015 terkait syarat dukungan 
calon perseorangan. Putusan 100/PUU-
XIII/2015 memberikan pengertian bahwa 
1 (satu) pasangan calon saja boleh dalam 
Pilkada, dan Putusan 105/PUU-XIII/2015 
terkait Pasal 157 ayat (8) UU N0. 8 Tahun 
2015 dimana kata “hari” untuk menujukkan 

12 Achmadudin Rajab, Kekuatan Putusan DKPP Sebagai Peradilan Etik Dalam Kerangka Restoratif Justice Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, dalam Jurnal Etika & Pemilu, Volume 
I Nomor 2, (Jakarta: DKPP RI, 2015 ) hlm. 101.
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lamanya waktu MK mengadili sengketa hasil,  
dilengkapi menjadi “hari kerja”. Diluar itu 
terdapat pula pengaturan dalam PKPU yang 
tidak sinkron pengaturannya dengan UU 
Pilkada sehingga menimbulkan multitafsir 
dan perlu dibenahi di tingkat UU.

3. Bahwa terakit rekomendasi penggantian 
UU Pilkada, perlu diketahui bahwa 
kelayakan atas keberlakuan UU Pilkada 
baik itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 dan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 menjadi dipertanyakan ketika 
muncul fenomena 25 judicial review dan 7 
diantaranya dikabulkan. Evaluasi yang dapat 
dipetik dari kenyataan ini bahwa Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah jauh 
dari sempurna, hal ini dikarenakan UU ini 
hadir dari hasil Perppu yang tentu saja tidak 
dibentuk dalam waktu singkat oleh pihak 
Pemerintah. Dikarenakan pada tahun 2015 
ini banyak kepala daerah yang menginjak 
akhir masa jabatannya, sejak awal revisi 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
hanya melakukan perubahan seperlunya 
saja. Namun ketika didalami ternyata 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tersebut benar-benar dibuat secara terburu-
buru sehingga jika melihat banyaknya 
judicial review ke MK dapat disimpulkan 
bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 belum berhasil menyempurnakan 
hasil karya Perppu tersebut. Sehingga 
kedepan ada baiknya UU Pilkada perlu 
untuk revisi kembali bahkan selayaknya 
dicabut dan diganti yang baru, karena 
sejak awal pun Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015  telah mengalami perubahan 
lebih dari 50% pada Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2015. Perubahan pasti akan 
bertambah sangat banyak ketika putusan-
putusan MK pun diadopsi dalam UU Pilkada 
tersebut.  Demikian pula penyelarasan yang 
diperlukan antara pengaturan dalam PKPU 
yang tidak sejalan nafasnya dengan UU 
Pilkada sehingga menyebabkan UU Pilkada 
ini perlu untuk digantikan.

4. Bahwa terkait dengan apakah UU Pilkada 
dapat dimasukkan dalam Kodifikasi 
UU Pemilu, maka perlu kiranya terkait 
hal ini kita merujuk pada Putusan MK 
terkahir Nomor 97/PUU-XI/2013 yang 
mengeluarkan Pilkada dari sebelumnya 
termasuk dalam rezim Pemilu. Dikarenakan 
Pilkada dalam putusan tersebut dinyatakan 
oleh MK adalah rezim Pemda dan bukan 
rezim Pemilu, maka adalah tidak tepat 
jika Pilkada dimasukkan dalam kodifikasi 
ini dan sudah tepat jika tetap dalam UU 
tersendiri yang mengatur khusus mengenai 
Pilkada. Adapun yang dapat dimasukkan 

kodifikasi UU Pemilu misalnya upaya untuk 
mereformulasi kelembagaan dari DKPP 
tertutama terkait produk lembaganya yang 
berbentuk putusan. Hal ini dikarenakan 
pasca Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-
XI/2013 dan Putusan MK Nomor 31/PUU-
XI/2013, kewenangan DKPP sebagai lembaga 
yang bertugas menjaga etika diantara 
penyelenggara Pemilu menjadi terkoreksi 
dari segi produk lembaganya yang berbentuk 
putusan. Putusan DKPP dalam Putusan MK 
Nomor 31/PUU-XI/2013 dinyatakan MK 
adalah setingkat dengan Keputusan Pejabat 
TUN sehingga dapat dibanding Putusannya 
kepada PTUN.
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PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG 
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(THE IMPLEMENTATION OF LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE IN SUPREME COURT 

REGULATION NUMBER 1 OF 2011 ON MATERIAL REVIEW RIGHTS AND IN 
CONSTITUTIONAL COURT REGULATION NUMBER 06/PMK/2005 ON GUIDELINES 

FOR THE HEARING IN JUDICIAL REVIEW)
  

R. Tony Prayogo
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM

Jln. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Indonesia
(Naskah diterima 07/03/2016, direvisi 29/07/2016, disetujui 01/08/2016)

Abstrak 

Sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan atribusi oleh UUD 1945 dan Undang-Undang, Mahkamah 
Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki kewenangan menetapkan hukum acara pengujian Undang-Undang dan 
hukum acara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang. Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 
tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang merupakan hukum acara yang menjadi pedoman 
dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya,  kedua peraturan tersebut, mengandung banyak 
kekurangan seperti materi muatan pengaturan yang menimbulkan ketidakjelasan. Permasalahan hukum tersebut 
tentunya membawa dampak, dalam hal ini terhadap kepastian hukum atas kedua peraturan tersebut. Sebagai hukum 
acara yang menjadi suatu pedoman, seharusnya materi muatan dalam kedua peraturan  tersebut dapat memberikan 
kepastian hukum. Dari hasil penelitian, terhadap penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005, terdapat permasalahan 
yang dihadapi, yaitu Permasalahan dalam hal tidak diterapkannya asas kepastian hukum dalam materi muatan yang 
terkait dengan subjek hukum pengujian peraturan perundang-undangan, Prosedur/Tata Cara Pengujian Peraturan 
Perundang-undangan,  Penjadwalan Sidang Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksaan Persidangan 
Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Penyerahan Jawaban Pengujian Peraturan Perundang-undangan,  Jangka 
Waktu Putusan  Pengujian Peraturan Perundang-undangan, dan pelaksanaan pembacaan Putusan  Pengujian Peraturan 
Perundang-undangan 

Keyword: Kepastian Hukum dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan.

Abstract

As the state institution which has the attribution authority under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the 
Constitutional Court and the Supreme Court can enact judicial procedural law and procedural law on other regulations 
below the law. The Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 on Materials Review Rights and the Constitutional Court 
Regulation Number 06/PMK/2005 on the Guidelines to the Hearing in Judicial Review is the procedural law as the basis 
of judicial review. Practically, both of the regulations have many weaknesess such as a lack of clarity in the materials. It 
brings bad effect on legal certainty of those regulations. As the procedural law which becomes the principle, the materials 
should give legal certainty. Based on the research of the implementation of legal certainty principle in the Supreme Court 
Regulation Number 1 of 2011 and the Constitutional Regulation Number PMK Number 06/PMK/2005, there are several 
problems such as lack of implementation of legal certainty principle in the materials to the judicial review subject, the 
Procedure of Judicial Review, the Schedule of Judicial Review Court of Session, the Check of Schedule of Judicial Review 
Court of Session, the Answer Giving to Judicial Review, Time for Judgment of Judicial Review and the Read of Judicial 
Review Decision.

Keywords: Legal Certainty and Judicial Review.
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A. Pendahuluan
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara 
tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia 
adalah negara hukum”. Sebagai Negara 
hukum maka seluruh aspek dalam bidang 
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan 
termasuk pemerintahan harus senanatiasa 
berdasarkan atas hukum.

Menurut simorangkir1, “negara hukum 
diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan 
prinsip legalitas, yaitu segala tindakan Negara 
melalui, berdasarkan dan sesuai dengan 
hukum”. Hukum mempunyai kedudukan 
tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan 
Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, 
dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada 
hukum, bukan sebaliknya.

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran 
Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar 
hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan 
merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu 
tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat 
dengan serta merta diabaikan. Hukum yang 
baik adalah hukum yang mampu mensinergikan 
ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan 
kemakmuran masyarakat.  Menurut Radbruch: 

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan 
dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk 
semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan 
atau finalitas menggambarkan isi hukum karena 
isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang 
mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan 
kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di 
mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan 
yang harus ditaati2.    

Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf 
Radbruch tersebut, kepastian hukum yang 
menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi 
sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya 
tidak hanya terhadap bagaimana peraturan 
tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana 
norma-norma atau materi muatan dalam 
peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip 
dasar hukum.  

Peraturan perundang-undangan sebagai 
sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks 
negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi 
penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman 
untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap 
produk peraturan perundang-undangan, 
haruslah sebagai cerminan dari Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar.

Dalam sistem hukum yang berlaku di 
Indonesia, peraturan perundang-undangan 

menempati urutan pertama dalam penerapan 
dan penegakan hukum. Peraturan perundang-
undangan hanya dapat dikesampingkan oleh 
hakim apabila penerapannya akan menyebabkan 
pelanggaran dasar-dasar keadilan atau tidak 
lagi sesuai dengan realitas sosial, atau karena 
dalam masyarakat tertentu berlaku secara 
nyata hukum lain diluar peraturan perundang-
undangan (seperti hukum adat dan hukum 
agama).

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, menentukan 
bahwa peraturan perundang-undangan 
ditentukan menurut jenis dan hierarkinya. Jenis 
peraturan perundang-undangan pada dasarnya 
tidak hanya yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) 
Undang-Undang No 12 Tahun 2011 saja, tetapi 
juga terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang 
didalamnya memuat pula peraturan Mahkamah 
Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi 
sebagai suatu jenis peraturan perundang-
undangan.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 
memiliki kewenangan yang telah ditentukan 
dalam UUD 1945. Dari kewenangan yang dimiliki 
oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 
tersebut, salah satu kewenangannya yang 
menjadi perhatian adalah kewenangan menguji 
Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah 
Agung menguji peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang terhadap undang-
undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi 
menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar.

Dasar hukum formil pengujian peraturan 
perundang-undangan di Mahkamah Agung dan 
di Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi 2 
(dua), yaitu  dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, 
dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang 
Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian 
Undang-Undang. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor PMK Nomor 06/PMK/2005 dalam 
kenyataannya mengandung banyak kekurangan 
seperti pengaturan yang menimbulkan 
ketidakjelasan maupun sudah tidak lagi sesuai 
dengan perkembangan hukum dimasyarakat. 

Timbulnya ketidakjelasan pengaturan dalam 
materi muatan norma Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan 

1 JCT Simorangkir, Hukum dan Konstitusi Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hlm. 36 
2 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Jakarta, Kanisius, 1982, hlm. 162.
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Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/
PMK/2005, tentunya membawa dampak dalam 
hal ini terhadap kepastian hukum. 

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa 
nilai kepastian hukum akan kehilangan makna 
karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman 
perilaku bagi semua orang”3. Kepastian hukum 
diartikan sebagai kejelasan norma sehingga 
dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang 
dikenakan peraturan ini4. Pengertian kepastian 
tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan 
dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di 
dalam masyarakat. Hal ini untuk menimbulkan 
banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn5, 

“kepastian hukum dapat juga berarti hal 
yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-
hal yang konkret. Kepastian hukum adalah 
jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang 
berhak menurut hukum dapat memperoleh 
haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. 
Kepastian hukum merupakan perlindungan 
yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang 
yang berarti bahwa seseorang akan dapat 
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam 
keadaan tertentu”. 

Berdasarkan uraian tersebut, dan untuk 
mengetahui apakah Asas Kepastian Hukum 
telah diterapkan dalam materi muatan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK 
Nomor 06/PMK/2005, untuk itu penulis akan 
menguraikan dan lebih mempresentasikan 
materi mengenai Penerapan Asas Kepastian 
Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil 
Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor: 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman 
Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang masalah 
tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu 
bagaimanakah penerapan asas kepastian hukum 
dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/
pmk/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam 
Pengujian Undang-Undang? 

B. Pembahasan 
B.1. Asas Kepastian Hukum

Banyak dari para ahli hukum telah 
memberikan pendapatnya terhadap apa yang 
dimaksud dengan asas hukum. Menurut 
Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwa-
nya peraturan hukum, karena asas hukum 
merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”6. 

Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan 
ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum 
(rechtsbeginsel) adalah pikiran dasar yang 
umum sifatnya atau merupakan latar belakang 
dari peraturan yang konkret (hukum positif) 
dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat 
umum dalam peraturan konkret”7. 

Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum 
merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan 
yang bersifat umum menjadi fondamen sistem 
hukum”8. Menurut Bellefroid, “asas hukum 
adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum 
positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap 
berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, 
jadi asas hukum merupakan pengendapan 
hukum positif di dalam masyarakat”9. 

Menurut Paul Scholten, “asas hukum 
adalah kecenderungan-kecenderungan yang 
disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada 
hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan 
segala keterbatasannya sebagai pembawaan 
yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak 
harus ada”10.     

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, 
terhadap pengertian asas hukum, dapat 
disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung 
ciri-ciri sebagai berikut:
1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau 

norma dasar.
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum 

kongkrit melainkan latar belakang dari 
peraturan hukum kongkrit.

3. Asas hukum itu mengandung penilaian 
kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.

4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada 
peraturan perundang-undangan dan 
putusan hakim11.   

3 Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, 
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.    

4 Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm.219 

5 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hlm 24-25
6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 85
7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yohyakarta: Liberty, 1986, hlm.32
8 Khudzaifah Dimyati, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Surakarta: 
Muhammadiyah University Press, 2005, hlm. 194.
9 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 5
10 Sudikno Mertokusumo, Ibid, hlm. 5
11 Siti Ismijati Jenie, Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia, Dalam Pidato 
Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru 
Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta, hlm. 2-3 
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Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran 
Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar 
hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan 
merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu 
tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat 
dengan serta merta diabaikan. Hukum yang 
baik adalah hukum yang mampu mensinergikan 
ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan 
kemakmuran masyarakat.  Menurut Radbruch, 
“kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di 
mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan 
yang harus ditaati”12.

Hukum bertugas menciptakan kepastian 
hukum karena bertujuan untuk menciptakan 
ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum 
merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 
hukum terutama untuk noma hukum tertulis. 
Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai 
kepastian hukum akan kehilangan makna 
karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman 
perilaku bagi semua orang”13.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan 
norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi 
masyarakat yang dikenakan peraturan ini14. 
Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai 
bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap 
berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal 
agar tidak  menimbulkan banyak salah tafsir. 

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum 
dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan 
oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”15. 
Kepastian hukum adalah jaminan bahwa 
hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut 
hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa 
putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum 
merupakan perlindungan yustisiable terhadap 
tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa 
seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 
diharapkan dalam keadaan tertentu.

Secara gramatikal kepastian berasal dari 
kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan 
tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, 
pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti 
(sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan 
pengertian hukum adalah perangkat hukum 
suatu negara yang mampu menjamin hak dan 
kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian 
hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang 

dibuat oleh perangkat hukum suatu negara 
yang mampu memberikan jaminan atas hak dan 
kewajiban setiap warga negara16.  

Kepastian hukum menunjuk kepada 
pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan 
konsisten dimana pelaksanaannya tidak 
dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan 
yang sifatnya subjektif17. Mengutip pendapat 
Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di 
Stanford University, berpendapat bahwa untuk 
mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak 
haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai 
berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur 
hukum, dan budaya hukum18.  

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa 
kepastian hukum merupakan salah satu 
syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan 
hukum, yaitu merupakan yustiabel terhadap 
tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa 
seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 
diharapkan dalam keadaan tertentu.   

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa 
tentang konsep kepastian hukum yaitu 
bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu 
memerlukan tersediannya perangkat peraturan 
perundang-undangan yang secara operasional 
maupun mendukung pelaksanaannya. Secara 
empiris, keberadaan peraturan perundang-
undangan itu perlu dilaksanakan secara 
konsisten dan konsekuen oleh sumber daya 
manusia pendukungnya”. 19  

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan 
secara pasti karena mengatur secara jelas dan 
logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan 
keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga 
menjadi suatu sistem norma dengan norma 
lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan 
konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan 
dari ketidakpastian aturan  dapat berbentuk 
kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi 
norma.

Kepastian hukum yang sesungguhnya 
adalah bila peraturan perundang-undangan 
dapat dijalankan sesuai dengan prinsip  dan 
norma hukum.  Menurut Bisdan sigalingging:  

”antara kepastian substansi hukum dan 
kepastian penegakan hukum seharusnya 
harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian 

12 Theo Huijbers, Op.Cit, hlm. 162.
13 Fence M. Wantu, Op. Cit, hlm. 388.    
14 Tata Wijayanta, Op.cit, hlm.219
15 Van Apeldoorn, Op.cit, hlm 24-25
16 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hl. 735  
17 Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris 
Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas   Indonesia, Depok, 2011, hlm. 2
18 Lawrence M. Wriedman  dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan 
Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas   Indonesia, Depok, 2011, hlm. 53
19 Maria S.W. Sumardjono, “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, “Makalah 
disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, 
Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul Kepastian Hukum dalam Production Sharing 
Contract, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm.  14
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hukum bergantung pada law in the books tetapi 
kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila 
kepastian dalam law in the books tersebut dapat 
dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan 
prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam 
menegakkan keadilan hukum”20.  

B.2.Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam 
Materi Muatan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 
06/PMK/2005
Untuk mengetahui apakah materi muatan 

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 telah 
memenuhi prinsip dasar Kepastian Hukum, 
penulis terlebih dahulu akan menguraikan hal-
hal sebagai berikut:
1. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas 

dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/
PMK/2005

Dibentuknya Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak 
Uji Materiil, didasarkan pada kewenangan 
atribusi, yang didasarkan pada ketentuan 
Pasal 31A ayat (10) Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung yang menegaskan: 
“Ketentuan mengenai tata cara pengujian 
peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang diatur dengan Peraturan 
Mahkamah Agung”. Sedangkan dibentuknya 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman 
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, didasarkan pada kewenangan 
atribusi, yang didasarkan pada ketentuan 
Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang 
menegaskan: “Mahkamah Konstitusi dapat 
mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan 
bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya menurut Undang-Undang ini”.  

Menurut Bagir Manan, “kewenangan 
atribusi terdapat apabila UUD atau UU 
(dalam arti formal) memberikan kepada 
suatu badan dengan kekuasaan sendiri 
dan bertanggungjawab sendiri (mandiri) 
wewenang membuat/membentuk peraturan 
perundang-undangan”21.

Dari uraian tersebut, menurut penulis 
pada dasarnya dibentuknya Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 
dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
PMK No. 06/PMK/2005, telah memenuhi 
asas kepastian hukum, yang didasarkan 
pada kewenangan atribusi yang diberikan 
oleh peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, yang ditentukan menurut 
hierarki peraturan perundang-undangan 
sebagaimana ditentukan dalam 7 ayat (1) 
dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 12 
Tahun 2011.

2. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas 
Subjek Hukum Pengujian Peraturan 
Perundang-undangan Dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 
dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
PMK No. 06/PMK/2005.  

Pengaturan terhadap subjek pengujian 
Peraturan perundang-undangan dibawah 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang 
di Mahkamah Agung, masih bersifat 
contentious yang berkenaan dengan pihak-
pihak yang saling bertabrakan kepentingan 
satu sama lain. Hal ini bisa dilihat adanya 
kedudukan “Termohon”  sebagai “lawan” 
dari “Pemohon”. Termohon adalah Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang 
Mengeluarkan Peraturan Perundang-
undangan. Seharusnya oleh karena yang 
dijadikan sebagai objek pengujian tersebut 
adalah peraturan perundang-undangan 
yang berlaku bagi kepentingan umum, 
maka seharusnya menyangkut kepentingan 
kolektif semua orang dalam kehidupan 
bersama sebagai bangsa tidak diberlakukan 
lagi pengaturan yang bersifat contentious 
atau yang berkenaan dengan pihak-pihak 
yang saling bertabrakan kepentingan satu 
sama lain. Dengan kata lain dalam hal 
pengujian norma tidak lagi dijadikan sebagai 
lahan pertempuran (battle field) untuk 
menentukan yang menang atau yang kalah. 

Sedangkan Pengaturan terhadap 
subjek pengujian Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar di Mahkamah 
Konstitusi ini tidaklah bersifat contentious 
yang berkenaan dengan pihak-pihak yang 
saling bertabrakan kepentingan satu sama 
lain, akan tetapi menyangkut kepentingan 
kolektif semua orang dalam kehidupan 
bersama sebagai bangsa.  Hal ini bisa dilihat 
dengan tidak adanya kedudukan “Termohon”  
sebagai “lawan” dari “Pemohon”. Yang ada 
adalah badan/lembaga yang memberikan 
keterangan, yaitu Presiden dan DPR sebagai 
lembaga negara yang membentuk Undang-

20 Bisdan Sigalingging, Kepastian Hukum, dikutip dari http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html,   
tgl. 1 Januari 2016. 
21 Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Bandung: PT. Alumni, 1997, hlm. 210
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Undang, maupun DPD apabila turut dalam 
proses pembentukan Undang-undang. 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2011 tidak diatur mengenai 
kedudukan Pihak Terkait. Yang ada hanya 
kedudukan pihak Pemohon dan kedudukan 
pihak Termohon. Sehingga menurut 
penulis bagi pihak-pihak yang merasa 
memiliki kepentingan dan berkaitan dengan 
permohonan yang diajukan oleh Pemohon 
menjadi tidak jelas kedudukan hukumnya. 
Sehingga dengan ketidakadanya pengaturan 
mengenai kedudukan pihak terkait, 
menimbulkan interpretasi luas apakah 
pihak terkait mempunyai kedudukan 
hukum dalam mengajukan keterangan-
keterangan ataukah tidak. Sedangkan Dalam 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 
06/PMK/2005 diatur mengenai kedudukan 
Pihak Terkait. Pihak Terkait  adalah pihak 
yang berkepentingan langsung atau tidak 
langsung dengan pokok permohonan. 
Sehingga menurut penulis bahwasannya 
objek permohonan adalah peraturan 
perundang-undangan yang merupakan 
produk hukum yang bersifat mengatur 
(regeling) dan berlaku erga omnes, sehingga 
dengan tidak diaturnya kedudukan hukum 
pihak terkait menimbulkan ketidak pastian 
hukum bagi pihak-pihak yang seharusnya 
dapat menjadi pihak terkait. maka sudah 
sepatutnya kedudukan hukum pihak terkait 
pun diatur dalam Peraturan Mahkamah 
Agung tentang hak uji materiil

3. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas 
Muatan terkait Prosedur/Tata Cara 
Pengujian Peraturan Perundang-undangan 
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005.
a. Dalam hal pengajuan permohonan/

keberatan, dalam Perma No 1 Tahun 
2011 pada ketentuan Pasal 2 ayat 
(1) disebutkan bahwa permohonan 
keberatan dapat diajukan langsung 
ke Mahkamah Agung atau melalui 
pengadilan negeri yang membawahi 
wilayah hukum kedudukan pemohon, 
sedangkan dalam PMK No. 06/
PMK/2005 Permohonan diajukan 
kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan 
artinya pengajuan langsung. Terhadap 
hal itu menurut penulis Mahkamah 
Agung melalui Perma tersebut telah 
memberikan kemudahan bagi pemohon 
dalam hal pengajuan permohonan 
atau keberatan. Namun yang menjadi 
kekurangannya yaitu pada proses 
pemeriksaan kelengkapan administrasi 
dalam pengaturannya tidak terbuka, 
berbeda dengan pengaturan yang 

dituangkan dalam Pasal 6 ayat (2) PMK 
No. 06/PMK/2005 yang menegaskan 
bahwa proses pemeriksaan kelengkapan 
administrasi permohonan bersifat 
terbuka yang dapat diselenggarakan 
melalui forum konsultasi oleh calon 
pemohon dengan panitera.

b. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Perma 
No 1 Tahun 2011, ditegaskan bahwa 
dalam mengajukan permohonan hak 
uji materiil “Pemohon membayar biaya 
permohonan pada saat mendaftarkan 
permohonan keberatan yang besarnya 
akan diatur tersendiri” sedangkan 
dalam ketentuan Pasal 6  ayat (10) PMK 
No. 06/PMK/2005, ditegaskan bahwa 
“Permohonan pengujian undang-undang 
diajukan tanpa dibebani biaya perkara”. 
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut 
menurut Penulis, tidak adanya 
pembebanan biaya perkara dalam PMK 
No. 06/PMK/2005 menunjukan bahwa 
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 
peradilan telah berusaha mengatasi 
segala hambatan dan rintangan bagi 
pencari keadilan, apalagi perkara 
yang melibatkan para pihak tersebut 
bukanlah perkara yang  tidaklah bersifat 
contentious yang berkenaan dengan 
pihak-pihak yang saling bertabrakan 
kepentingan satu sama lain, akan 
tetapi menyangkut kepentingan 
kolektif semua orang dalam kehidupan 
bersama sebagai bangsa. Bahwa dalam 
Undang-Undang 14 Tahun 1985 Jo. 
Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas  Undang-
Undang 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung tidak disebutkan 
adanya penentuan biaya permohonan 
uji materiil. Mengenai biaya  tersebut, 
merujuk kepada ketentuan Pasal  4 
ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
memang disebutkan bahwa “Pengadilan 
membantu pencari keadilan dan 
berusaha mengatasi segala hambatan 
dan rintangan untuk dapat tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat, dan 
biaya ringan”.  Sehingga berdasarkan 
rumusan ketentuan tersebut, memang 
dimungkinkan adanya biaya dalam 
penyelenggaraan peradilan, akan tetapi 
tidak menutup kemungkinan lembaga 
peradilan juga tidak menentukan biaya 
penyelenggaraan peradilan. Dengan 
kata lain secara normatif walaupun 
dimungkinkan diterapkannya biaya 
akan tetapi juga dimungkinkan tidak 
diterapkannya biaya apalagi perkara 
atau permohonan uji materiil.     
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4. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas 
Muatan terkait Penjadwalan Sidang 
Pengujian Peraturan Perundang-undangan 
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005.

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 
No. 06/PMK/2005 menegaskan bahwa 
“Penetapan hari sidang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan 
kepada Pemohon dan diumumkan kepada 
masyarakat”, sedangkan dalam PERMA No. 
1 Tahun 2011 tidak ada pengaturan terkait 
dengan penetapan hari sidang, yang ada 
hanyalah penetapan hakim agung yang 
akan memeriksa dan memutus permohonan 
keberatan hak uji materiil sebagaimana 
tercantum dalam ketentuan Pasal 5 
ayat (1)  PERMA No. 1 Tahun 2011 yang 
berbunyi “Ketua Muda Bidang Tata Usaha 
Negara  atas nama Ketua Mahkamah Agung 
Menetapkan Majelis Hakim Agung yang 
akan memeriksa dan memutus permohonan 
keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut”. 
Berdasarkan ketentuan tersebut menurut 
penulis tidak dimuatnya ketentuan yang 
mengatur tentang penetapan hari sidang 
atau penjadwalan sidang dalam PERMA No. 
1 Tahun 2011 telah mengabaikan prinsip 
keterbukaan. Sehingga  konsekwensi acara 
sidang dengan agenda mendengarkan 
keterangan para pihak, mendengarkan 
keterangan ahli atau mendengarkan 
informasi-informasi lainnya yang berkaitan 
dengan  perkara yang berlangsung  tidak 
ada dan bahkan cenderung menjadi sangat 
tertutup.  Selain tidak sesuai dengan prinsip 
keterbukaan, dan PERMA No. 1 Tahun 2011 
juga telah mengabaikan asas audi et alterem 
partem yaitu bahwa dalam pelaksanaan 
sidang hakim harus mendengar kedua belah 
pihak. Hakim harus adil dalam memberikan 
kesempatan kepada kedua belah pihak, 
untuk memberikan segala informasi yang 
terkait. Dengan demikian menurut penulis  
muatan PERMA No. 1 Tahun 2011 yang 
tidak mengatur tentang penetapan hari 
sidang atau penjadwalan sidang cenderung 
tidak sesuai  dengan prinsip-prinsip dasar 
yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang menegaskan bahwa “semua sidang 
pemeriksaan pengadilan adalah terbuka 
untuk umum...” dan implikasi lainnya yaitu  
menyebabkan ketidakpastian hukum bagi 
proses penyelenggaraan persidangan uji 
materiil di Mahkamah Agung.

5. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas 
Muatan terkait Pemeriksaan Persidangan 
Pengujian Peraturan Perundang-undangan 
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005
a. Dalam PMK No. 06/PMK/2005 terkait 

dengan proses pemeriksaan terbagi 
menjadi 2 (dua) yaitu pemeriksaan 
pendahuluan dan pemeriksaan 
persidangan sedangkan dalam PERMA 
No. 1 Tahun 2011 tidak ada pengaturan 
terkait dengan proses pemeriksaan, 
yang ada hanya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 
Tahun 2011 yang menyebutkan “Majelis 
Hakim Agung memeriksa dan memutus 
permohonan keberatan tentang Hak Uji 
Materiil tersebut dengan menerapkan 
ketentuan hukum yang berlaku bagi 
perkara permohonan dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya, sesuai dengan 
asas peradilan yang sederhana, cepat 
dan biaya ringan”. Sehingga menurut 
Penulis, bahwa pemeriksaannya pun 
cenderung menjadi sangat tertutup 
dan menyebabkan ketidakpastian 
hukum bagi proses penyelenggaraan 
persidangan uji materiil di Mahkamah 
Agung. Menurut Fence M. Wantu, 
“hukum tanpa nilai kepastian hukum 
akan kehilangan makna karena tidak 
lagi dapat dijadikan pedoman perilaku 
bagi semua orang”22

b. Terkait dengan pemeriksaan 
pendahuluan dalam pengujian di 
Mahkamah Konstitusi, dalam ketentuan 
Pasal 10 PMK No. 06/PMK/2005 
disebutkan bahwa:
(1) Pemeriksaan Pendahuluan 

dilakukan dalam sidang terbuka 
untuk umum oleh Panel hakim yang 
sekurang-kurangnya terdiri atas 3 
(tiga) orang Hakim Konstitusi.

(2) Pemeriksaan pendahuluan dapat 
dilakukan dalam Sidang Pleno yang 
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 
(tujuh) orang Hakim Konstitusi.  

Menurut penulis, terhadap ketentuan 
tersebut dalam praktiknya seringkali 
berbeda. Penyelenggaraan sidang Pleno 
Mahkamah Konstitusi yang dalam ketentuan 
tersebut sekurang-kurangnya dihadiri oleh 
7 (tujuh) orang hakim konstitusi namun 
sering dijumpai dalam praktiknya kurang 
dari 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Dan 
apabila jika kurang dari 7 (tujuh) orang 

22 Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, 
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,.     
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Hakim Konstitusi tersebut dikatakan 
sebagai panel diperluas maka itu pun tidak 
sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan 
sidang panel yang sekurang-kurangnya 
terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi. 
Sehingga menurut Penulis, bahwasannya 
penerapan norma yang dilakukan oleh 
hakim Mahkamah Konstitusi berbeda 
dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 
10 PMK No. 06/PMK/2005, maka ketentuan 
tersebut menjadi tidak pasti dan tidak 
mempunyai kepastian hukum.  

6. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas 
Muatan terkait Penyerahan Jawaban  
Pengujian Peraturan Perundang-undangan 
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005

Dalam  ketentuan Pasal 3 ayat (4) 
PERMA No. 1 Tahun 2011 ditegaskan 
bahwa “Termohon wajib mengirimkan 
atau menyerahkan jawabannya kepada 
Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 
14 (empat belas) hari sejak diterima salinan 
permohonan tersebut”, sedangkan dalam 
Pasal 13 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005 
menegaskan bahwa 

“Atas permintaan Hakim, keterangan 
yang terkait dengan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
c sampai dengan huruf g wajib disampaikan 
baik berupa keterangan tertulis, risalah 
rapat, dan/atau rekaman secara elektronik, 
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 
7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya 
permintaan dimaksud”.

Menurut Penulis, penentuan batas 
waktu terkait penyampaian jawaban atau 
keterangan tertulis pemerintah antara 
PERMA No. 1 Tahun 2011 dan  PMK No. 
06/PMK/2005 tersebut, dalam praktiknya 
sangat berbeda, karena dipengaruhi oleh 
mekanisme pemeriksaan persidangan 
yang berbeda. Sebagai contoh dalam 
perkara pengujian Undang-Undang di 
Mahkamah Konstitusi yaitu terkait dengan 
penyampaian keterangan tertulis Presiden/
Pemerintah. Dimana dalam proses antara 
mendengarkan keterangan presiden dengan 
penyampaian keterangan tertulis presiden 
membutuhkan waktu yang lebih dari 7 
(tujuh) hari berbeda dengan Pasal 13 ayat 
(2) PMK No. 06/PMK/2005. Terjadinya 
ketidak sesuaian waktu dalam Penyampaian 
keterangan tertulis presiden tersebut, terjadi 
dalam rangka penyempurnaan terhadap 
muatan keterangan tertulis Presiden. 
Penyempurnaan keterangan tertulis 

Presiden tersebut memang membutuhkan 
waktu yang tidak singkat karena harus 
dikoordinasi antara menteri-menteri 
yang ditunjuk sebagai kuasa khusus 
Presiden, atau koordinasi dengan Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang 
memiliki kepentingan terhadap undang-
undang yang diuji, sehingga oleh karena 
hal itulah penyampaian keterangan tertulis 
seringkali tidak sesuai dengan waktu 7 
(tujuh) hari dalam Pasal 13 ayat (2) PMK 
No. 06/PMK/2005. Bahwa pada dasarnya 
terkait dengan keterangan Presiden 
tersebut, sesuai dengan Pasal 25  PMK No. 
06/PMK/2005 yaitu “Keterangan Presiden 
adalah keterangan resmi pemerintah baik 
secara lisan maupun tertulis mengenai 
pokok permohonan yang merupakan hasil 
koordinasi dari menteri-menteri dan/atau 
lembaga/badan pemerintah terkait”. 

Namun walaupun penyampaian 
keterangan tertulis Presiden telah lewat 
waktu, tetap saja Mahkamah Konstitusi 
menerima keterangan tertulis Presiden 
tersebut. Sehingga terhadap kondisi 
tersebut, menimbulkan suatu pertanyaan, 
apakah dengan diterimanya keterangan 
tertulis Presiden yang telah melampaui 
waktu oleh Mahkamah Konstitusi tersebut 
menjadi sah atau tidak sahkah keterangan 
tertulis Presiden tersebut. 

Terhadap kondisi tersebut, dalam 
praktiknya dapat dilihat bahwasanya 
dalam pertimbangan hukum putusan 
Mahkamah Konstitusi, keterangan tertulis 
Presiden masih dijadikan sebagai bahan 
pertimbangkan walaupun telah melampaui 
waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
13 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005. 

Sehingga atas ketidaksesuaianya praktik 
dalam proses penyampaian keterangan 
tertulis Presiden dengan ketentuan dalam 
Pasal 13 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005, 
telah menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Bahwa seharusnya suatu penegakan hukum 
seharusnya sejalan dengan norma hukum, 
sebagaimana menurut Bisdan sigalingging 
yang berpendapat:

”antara kepastian substansi hukum dan 
kepastian penegakan hukum seharusnya 
sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum 
bergantung pada law in the books tetapi 
kepastian hukum yang sesungguhnya 
adalah bila kepastian dalam law in the books 
tersebut dapat dijalankan sebagaimana 
mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan 
norma-norma hukum dalam menegakan 
keadilan hukum”23.     

23 Bisdan Sigalingging, Kepastian Hukum, dikutip dari: http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html,   
tgl. 1 Januari 2016. 
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7. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas 
Muatan terkait Jangka Waktu Putusan  
Pengujian Peraturan Perundang-undangan 
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005.

Dalam PMK No. 06/PMK/2005 maupun 
dalam  PERMA No. 1 Tahun 2011 tidak 
ada sama sekali pengaturan tentang 
kapan jangka waktu dilaksanakanya 
putusan, sehingga menurut Penulis tidak 
diaturnya kapan dilaksanakannya putusan, 
menyebabkan ketidak pastian hukum bagi 
para pihak.

8. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas 
Muatan terkait pelaksanaan pembacaan 
Putusan Pengujian Peraturan Perundang-
undangan Dalam Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2011

Bahwasannya  proses pemeriksaan 
pengujian peraturan perundang-undangan 
di Mahkamah Agung bersifat tertutup, hal 
itu berimplikasi terhadap pelaksanaan 
pembacaan putusan yang dalam praktiknya 
tidak diketahui kapan pelaksanaannya oleh 
Para Pihak. 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2011 tidak terdapat 
pengaturan tentang kapan dilaksanakan 
pembacaan putusan dan kapan salinan 
putusan diterima oleh para pihak. Dalam 
praktik yang selama ini berlangsung, para 
pihak hanya mengetahui bahwa permohonan 
tersebut telah diputus hanya melalui 
“Website Mahkamah Agung”. Informasi yang 
tertuang dalam website tersebut, hanya 
bersifat keterangan. Para pihak setelah 
mengetahui informasi putusan tersebut juga 
tidak langsung menerima salinan putusan. 
Salinan putusan baru didapat/dikirimkan 
oleh Mahkamah Agung beberapa waktu 
setelah adanya informasi putusan, dalam 
waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan 
bahkan lewat dari 1 (satu) Tahun.

Praktik pelaksanaan putusan itu 
berbeda ketika dihubungkan dengan isi 
dalam beberapa putusan Mahkamah Agung 
terkait uji materiil yang menyatakan bahwa 
putusan diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum.   

Bahwasannya putusan pengadilan 
hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum 
apabila diucapkan  dalam sidang terbuka 
untuk umum. Suatu putusan dianggap 
atau dinyatakan tidak sah mengandung 
arti bahwa putusan itu batal demi hukum, 
tidak mempunyai kekuatan mengikat  dan 
karena itu segala akibat hukumnya batal, 
dianggap sebagai sesuatu yang tidak pernah 

ada. Keterbukaan dalam sidang pengadilan, 
terutama pada saat pembacaan putusan 
merupakan unsur pokok dalam “fair trial”. 
Pembacaan putusan dalam sidang tertutup 
secara apriori dipandang sebagai tidak ada 
pengadilan yang jujur. Sidang terbuka untuk 
umum artinya siapapun diperbolehkan 
memasuki dan hadir dalam ruangan sidang.  

Hal itu sepertinya agak kontradiktif, 
seperti dalam putusan pengujian peraturan 
perundang-undangan di Mahkamah Agung 
pada bagian penutup, kalau dalam artian 
pembacaan putusan dibacakan dalam 
sidang terbuka, lalu kenapa para pihak yang 
memiliki kepentingan terhadap perkara 
pengujian tersebut pun tidak diberitahukan  
tentang adanya pembacaan putusan, dan 
para pihak mengetahuinya hanya melalui 
website. 

Dengan demikian terkait pelaksanaan 
pembacaan Putusan  Pengujian Peraturan 
Perundang-undangan Dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 pun 
tidak ada kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian 
tersebut, materi muatan PERMA No. 1 
Tahun 2011 dan  PMK No. 06/PMK/2005, 
pada dasarnya banyak menimbulkan 
ketidak jelasan dan ketidak kepastian, 
yang seharusnya suatu peraturan dibuat 
dan diundangkan secara pasti karena 
mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 
artian tidak menimbulkan keragu-raguan 
(multitafsir) dan logis sehingga menjadi 
suatu sistem norma dengan norma lain 
yang tidak berbenturan atau menimbulkan 
konflik norma. 

Hukum seharusnya memberikan 
kepastian hukum, karena apabila tidak 
memberikan kepastian hukum maka hukum 
akan kehilangan makna dan tidak lagi 
dijadikan sebagai pedoman, yang menurut 
Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai 
kepastian hukum akan kehilangan makna 
karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman 
perilaku bagi semua orang”, dengan 
demikian kepastian hukum dalam suatu 
peraturan menjadi mutlak karena hukum 
berfungsi sebagai peraturan yang harus 
ditaati sebagaimana disampaikan Radbruch, 
yaitu kepastian hukum dimaknai dengan 
kondisi di mana hukum dapat berfungsi 
sebagai peraturan yang harus ditaati.

Dengan demikian kondisi materi muatan 
PERMA Nomor 1 Tahun 2011 dan  PMK 
No. 06/PMK/2005  banyak menimbulkan 
ketidak jelasan dan ketidakpastian, jelas 
bahwa hal itu tidak sesuai dengan ide dasar 
hukum yaitu bahwa hukum bertujuan untuk 
memberikan kepastian hukum, hukum 
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tidak lagi dapat berfungsi sebagai peraturan 
yang dapat ditaati. 

C. Penutup 
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 
terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu 
tidak diterapkannya asas kepastian hukum 
yang terkait dengan subjek hukum pengujian 
peraturan perundang-undangan, Prosedur/Tata 
Cara Pengujian Peraturan Perundang-undangan,  
Penjadwalan Sidang Pengujian Peraturan 
Perundang-undangan, Pemeriksaan Persidangan 
Pengujian Peraturan Perundang-undangan, 
Penyerahan Jawaban Pengujian Peraturan 
Perundang-undangan,  Jangka Waktu Putusan  
Pengujian Peraturan Perundang-undangan, dan 
pelaksanaan pembacaan Putusan  Pengujian 
Peraturan Perundang-undangan

Adapun saran Penulis atas permasalahan 
tersebut yaitu sebagai berikut:
1.   Kepastian hukum merupakan salah satu 

asas hukum yang seharusnya menjadi 
prinsip dasar pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Penerapan asas 
kepastian hukum itu menjadi sangat penting 
dan musti dilakukan dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 
dan Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor PMK No. 06/PMK/2005 agar segala 
permasalahan hukum yang timbul dapat 
terselesaikan atau paling tidak dapat 
mengurangi permasalahan yang timbul.   

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 
merupakan produk hukum acara yang 
dikeluarkan sebagai pedoman (guidence) 
pengujian Peraturan Perundang-undangan 
dibawah Undang-Undang dan pengujian 
Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar, sehingga menjadi cerminan 
terhadap lembaga yang mengeluarkannya 
dalam hal ini Mahkamah Agung maupun 
Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku 
kekuasaan kehakiman yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan.
3. Untuk  menyelesaikan segala persoalan 

yang timbul akibat tidak diterapkannya asas 
kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/
PMK/2005 serta untuk menjadikan produk 
hukum acara pengujian Peraturan Perundang-
undangan sebagai cerminan menegakkan hukum 
dan keadilan oleh pelaku kekuasaan tersebut, 
maka terhadap  Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 perlu 
dilakukan perubahan (revisi).   
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Abstrak

Hak tradisional masyarakat hukum adat termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 
1945. Dalam pengaturan UU Nomor 27 Tahun 2007 terdapat beberapa Pasal yang dinilai bertentangan dengan Pasal 
18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diantaranya Pasal 16 ayat (1), (2), dan Pasal 23 ayat (4), (5), (6) UU Nomor 27 Tahun 
2007 yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasca diputusnya uji materiil atas UU Nomor 
27 Tahun 2007 tersebut berlakulah UU Nomor 1 Tahun 2014, yang ternyata masih mengandung beberapa pasal yang 
berpotensi mereduksi hak tradisional masyarakat hukum adat sehingga dalam penulisan ini diperoleh kesimpulan 
bahwa hak tradisional dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 belum terejawantahkan 
dengan baik dalam UU Nomor 1 Tahun 2014.

Kata Kunci: hak tradisional, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Abstract

Indigenous peoples’ traditional rights are enshrined in Article 18B section (2) and Article 28I section (3) of the 1945 
Constitution of the Republic of Indonesia. In Law Number 27 of  2007 there are some Articles which are considered contrary 
to Article 18B section (2) of the 1945 Constitution and do not have binding legal enforcement including Article 16 sections(1), 
(2), and Article 23 sections (4), (5), (6) under the Constitutional Court Decision Number 003/PUU-VIII/2010. After judicial 
review of Law Number 27 of 2007, Law Number 1 of 2014 has come into force that still contains several articles that 
potentially reduce traditional rights of customary law communities. Thus, in this study, it is concluded that the traditional 
rights under Article 18 B section (2) and Article 28I section (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has not 
been translated in Law Number 1 of 2014.

Keywords: traditional right, coastal area and small islands.

A. Pendahuluan
Indonesia adalah negara kesejahteraan 

(welfare state), hal tersebut dinyatakan secara 
jelas dalam tujuan negara pada Pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945 yakni, “….. untuk memajukan 
kesejahteraan umum”.1 Hal tersebut berarti 
negara mempunyai peran dalam mewujudkan 
kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut kemudian 
dipertegas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi 
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat”.2 Dengan demikian semua pengelolaan 

sumber daya alam harus dimaksudkan untuk 
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sumber daya 
alam tersebut salah satunya berupa wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Dalam bagian menimbang Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 dinyatakan 
bahwa, “Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
merupakan bagian dari sumber daya alam yang 
dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa 
dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh 
negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan 
dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi 
generasi yang akan datang”.3

1 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3 Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).
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Pemanfaatan tersebut dilaksanakan dengan 
asas peran serta masyarakat dan keadilan.4 
Yang dimaksudkan dengan asas peran serta 
masyarakat adalah:5 (a) agar masyarakat pesisir 
dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam 
perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap 
pengawasan dan pengendalian; (b) memiliki 
informasi yang terbuka untuk mengetahui 
kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai 
akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber 
daya pesisir dan pulau-pulau kecil; (c) menjamin 
adanya representasi suara masyarakat dalam 
keputusan tersebut; dan (d) memanfaatkan 
sumber daya tersebut secara adil. Yang dimaksud 
dengan asas keadilan yakni asas yang berpegang 
pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak 
memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam 
pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil.6 Berdasarkan hal tersebut maka 
menjadi penting untuk melibatkan masyarakat 
dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil, khususnya masyarakat hukum adat.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU Nomor 
27 Tahun 2007). Pada tanggal 13 Januari 2010 
Undang-Undang a quo diuji-materiilkan ke 
Mahkamah Konstitusi oleh Koalisi Tolak Hak 
Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), KIARA, 
KPA, IHCS, API, SNI, BINA DESA, SALUD, LBH 
Jakarta, YLBHI, COMMITS, JATAM, KNTI, dan 
WALHI.7 Dalam pokok perkara disebutkan bahwa 
Pasal 16 ayat (1) dan (2) serta Pasal 23 ayat (4), (5), 
dan (6) UU Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan 
dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 
1945 serta dalam amar putusan juga disebutkan 
bahwa Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945.8 Hal tersebut karena Hak 
Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dianggap 
mereduksi hak-hak tradisional masyarakat 
hukum adat. Dengan demikian pengaturan 
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil yang seharusnya dapat mewujudkan 
pengelolaan dengan berpegang pada asas peran 
serta masyarakat dan asas keadilan justru tidak 
menjamin penghormatan terhadap hak-hak 
tradisional masyarakat hukum adat itu sendiri.

Pasca uji materiil UU Nomor 27 Tahun 2007 
tersebut diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan melihat hal 
tersebut maka menjadi penting untuk mengkaji 
apakah yang termaktub dalam UU Nomor 1 
Tahun 2014 sebagai hasil perubahan UU Nomor 
27 Tahun 2007 masih berpotensi mereduksi 
hak tradisional? Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 
2014 ini diharapkan dapat menjamin hak-hak 
tradisional masyarakat hukum adat yang telah 
melakukan pemanfaatan di wilayah pesisir 
secara tradisional dan turun temurun, beberapa 
diantaranya: nelayan tradisional di daerah 
Lombok Timur yang mengkonversi pesisirnya 
melalui hukum adat yang disebut dengan istilah 
awig-awig serta pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya pesisir oleh Masyarakat Hukum 
Adat Lamalera di Nusa Tenggara Timur.9 Dengan 
masih eksisnya keberadaan masyarakat hukum 
adat tersebut maka menjadi penting untuk 
memberikan jaminan bahwa UU Nomor 1 Tahun 
2014 yang berlaku saat ini mampu mewujudkan 
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil yang menghormati hak-hak tradisional 
masyarakat setempat.

B. Pembahasan
B.1.Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat 

dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I 
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Dalam konstitusi hak tradisional masyarakat 

hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat 
(2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan 
bahwa, “Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang”. Dari rumusan pasal tersebut maka 
dapat diuraikan bahwa:10 (a) bahwa negara 
mengakui keberadaan kesatuan masyarakat 
hukum adat memang sudah ada sebelum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia didirikan dan 
UUD 1945 disahkan; (b) kesatuan masyarakat 

4 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

5 Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

6 Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

7 Serikat Petani Indonesia. 2011. Mahkamah Konstitusi Sebut HP3 Inkonstitusional, Judicial Review Dikabulkan. Serikat Tani 
Indonesia (11 Juni). http://www.spi.or.id/mahkamah-konstitusi-sebut-hp3-inskontitusional-judicial-review-dikabulkan/ (diakses 
25 September 2015).

8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011.

9 Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. 2013. Negara Belum Menempatkan Masyarakat Pesisir, Nelayan Tradisional dan Adat 
sebagai Subjek Penting dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. Kiara (26 September). http://www.kiara.or.id/
negara-belum-menempatkan-masyarakat-pesisir-nelayan-tradisional-dan-adat-sebagai-subjek-penting-dalam-perlindungan-dan-
pengelolaan-sumber-daya-pesisir/ (diakses 25 September 2015).

10 Jimly Asshiddiqie, 2015. Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab dan Hak Asasi Manusia Warga Desa), Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Depok, hlm. 2.
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hukum adat yang diakui itu haruslah terbukti 
masih hidup; (c) pengakuan itu dapat berubah 
dinamis mengikuti perkembangan masyarakat 
dalam arti perkembangan zaman di mana 
perasaan kemanusiaan dan tingkat peradaban 
tumbuh dan berkembang sedemikian rupa 
sehingga pengakuan atas keberadaan kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya itu juga harus disesuaikan dengan 
kebutuhan menurut ruang dan waktunya yang 
dinamis itu; (d) pengakuan itu juga tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip dan kepentingan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya, 
di daerah perbatasan jangan sampai pengakuan 
ini dapat berdampak negatif kepada semangat 
persatuan bangsa dan integritas wilayah NKRI 
karena wilayah hukum adat yang bersangkutan 
melampuai batas wilayah hukum teritorial NKRI; 
dan (e) bahwa syarat dan prosedur pengakuan 
terhadap kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya itu harus diatur 
dengan undang-undang ataupun dalam pelbagai 
undang-undang lain yang terkait.

Dalam Pasal tersebut istilah kesatuan 
masyarakat menunjuk kepada pengertian unit 
organisasi masyarakat atau masyarakat yang 
terorganisasi menurut norma hukum adat.11 
Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat 
hukum adat, masyarakat hukum yang bersumber 
dari tradisi budaya setempat.12 Dengan disebut 
sebagai masyarakat hukum artinya berarti unit 
organisasi masyarakat tersebut diakui oleh Pasal 
18B ayat (2) UUD 1945 sebagai subjek hukum 
yang menyandang hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dalam lalu lintas hukum.13 Karena 
itu yang ditegaskan diakui itu bukan hanya 
unit organisasinya tetapi juga mencakup atau 
“beserta hak-hak tradisionalnya” yang dapat 
berupa tanah atau wilayah daratan atau wilayah 
perairan seperti di Maluku Tenggara, ataupun 
benda-benda pustaka, dan kekayaan-kekayaan 
budaya serta kawasan perkebunan, persawahan, 
hutan dan sebagainya dalam wilayah tradisional 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan.14 
Kedudukan Kesatuan masyarakat Hukum Adat 
beserta hak-hak tradisionalnya ini bukan hanya 
diakui secara hukum berdasarkan UU, tetapi 
bahkan diakui secara konstitusional oleh UUD 
1945.15 Artinya, kedudukannya sangat kuat 
sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum 
di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.16

Pengaturan mengenai hak tradisional juga 
terdapat dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 
1945 yang menyatakan bahwa, “Identitas budaya 
dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban”.17 
Jika dicermati maka terdapat perbedaan istilah 
yang digunakan dalam Pasal 18 B ayat (2) 
dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 
Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
menggunakan istilah “masyarakat hukum adat” 
dan “hak tradisional” sedangkan Pasal 28 I ayat 
(3) UUD NRI Tahun 1945 menggunakan istilah 
“hak masyarakat tradisional”. Dalam terjemahan 
Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989 
disebutkan bahwa, “Indigenous and tribal peoples 
diterjemahkan menjadi Masyarakat Hukum Adat 
sesuai dengan istilah yang dipergunakan Komnas 
HAM dan Mahkamah Konstitusi. Terjemahan 
lain yang umum digunakan adalah masyarakat 
adat dan masyarakat tradisional”.18 Dengan 
demikian baik istilah “masyarakat hukum adat” 
dan “masyarakat tradisional” dalam Pasal 18 B 
ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 
1945 dapat dianggap mempunyai kesamaan 
maksud/arti. Terlebih kedua pasal tersebut 
sama-sama hasil dari amandemen kedua UUD 
1945 pada tahun 2000.19

Dalam hal yang dimaksud dengan hak 
tradisional tidak diuraikan lebih lanjut dalam 
konstitusi maupun peraturan perundang-
undangan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk 
menguraikan maksud dari hak tradisional akan 
dijelaskan dengan merujuk pada Konvensi 
Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989 dan 
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (beberapa 
Pasal yang disebutkan adalah Pasal-Pasal yang 
berkaitan dengan konteks pengelolaan sumber 
daya alam – dalam hal ini wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil). Dalam Pasal 14 ayat (1) 
Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989 
yang menyatakan bahwa, “Hak-hak atas apa yang 
dimiliki dan apa yang dikuasai oleh masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan terhadap tanah-
tanah yang secara tradisional mereka tempati 
harus diakui. Selain itu, dalam situasi yang 
tepat harus diambil upaya-upaya untuk menjaga 
dan melindungi hak dari masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan untuk menggunakan 
tanah-tanah yang tidak secara eksklusif mereka 
tempati, tetapi yang secara tradisional mereka 
masuki untuk menyambung hidup dan untuk 

11 Ibid., hlm. 3.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid., hlm. 4.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18 Organisasi Buruh Internasional, 2007. Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989, Organisasi Buruh Internasional, Jakarta, hlm. 5.
19 Lihat Mahkamah Konstitusi, 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi, Jakarta, hlm. 25 dan hlm. 51.
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melakukan kegiatan-kegiatan tradisional. Dalam 
hal ini, perhatian khusus harus diberikan 
pada situasi yang dihadapi oleh masyarakat 
hukum adat pengembara dan para peladang 
berpindah”.20

Kemudian dalam Pasal 25 Deklarasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-
Hak Masyarakat Hukum Adat dinyatakan 
bahwa, “Masyarakat adat memiliki hak untuk 
memelihara dan memperkuat hubungan spiritual 
yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir 
pantai dan sumber daya yang lainnya, yang 
digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan 
untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka 
terhadap generasi-generasi mendatang”.21 
Dalam Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat 
Hukum Adat dinyatakan bahwa, “Masyarakat 
adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-
wilayah dan sumber daya-sumber daya yang 
mereka miliki atau duduki secara tradisional 
atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah 
dan sumber daya-sumber daya yang telah 
digunakan atau yang telah didapatkan”.22 
Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) dinyatakan 
bahwa, “Masyarakat adat memiliki hak untuk 
memiliki, menggunakan, mengembangkan 
dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah 
dan sumber daya-sumber daya yang mereka 
miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau 
penempatan dan pemanfaatan secara tradisional 
lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan 
sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan 
cara lain”.23 Kemudian dalam Pasal 26 ayat (3) 
diatur bahwa, “Negara-negara akan memberikan 
pengakuan hukum dan perlindungan atas 
tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-
sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus 
dilakukan sejalan dengan penghormatan atas 
kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan sistem 
penguasaan tanah pada masyarakat adat yang 
bersangkutan”.24 Berdasarkan uraian-uraian 
tersebut, Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat 
Hukum Adat memberikan gambaran yang relevan 
untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan 
hak tradisional (khususnya dalam konteks 
pengelolaan sumber daya alam), yang mana hak 
tradisional dapat dipahami sebagai hak untuk 
memiliki, menggunakan, mengembangkan 

dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah 
dan sumber daya-sumber daya yang mereka 
miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau 
penempatan dan pemanfaatan secara tradisional 
lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan 
sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan 
cara lain.25

B.2.Pengejawantahan Hak Tradisional 
Masyarakat Hukum Adat dalam 
Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan 

bagian dari sumber daya alam yang 
dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa 
dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh 
negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan 
dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun 
bagi generasi yang akan datang.26 Pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan 
bentuk dari pengejawantahan Pasal 33 ayat 
(3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan 
bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat” (yang mana hal tersebut 
dapat dilihat dalam konsideran mengingat UU 
Nomor 27 Tahun 200727).28 Berdasarkan hal 
tersebut maka pengelolaan wilayah pesisir harus 
digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Perwujudan kemakmuran rakyat tersebut 
tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat 
(khususnya masyarakat hukum adat) dalam 
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil. Hal tersebut termaktub dalam konsideran 
menimbang huruf b UU Nomor 27 Tahun 2007 
yang menyatakan, “Daya Alam yang tinggi, 
dan sangat penting bagi pengembangan sosial, 
ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga 
kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu 
dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan 
global, dengan memperhatikan aspirasi dan 
partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa 
yang berdasarkan norma hukum nasional”.29 
Dengan demikian aspirasi dan partisipasi rakyat 
dalam penyelenggaraan pengelolaan wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi ruh dalam 

20 Pasal 14 ayat (1) Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989.
21 Pasal 25 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.
22 Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.
23 Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.
24 Pasal 26 ayat (3) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.
25 Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.
26 Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).
27 Konsideran Mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).
28 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29 Konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).
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dibentuknya UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil.

Namun dalam perkembangannya, UU Nomor 
27 Tahun 2007 diujimateriilkan dan beberapa 
pasal dalam UU a quo dinyatakan bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal-
hal yang mendasari pengajuan permohonan uji 
materiil atas UU Nomor 27 Tahun 2007 yakni: 
Pertama, Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 
18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat 
(4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945; Kedua, Pasal 1 angka 18 Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan 
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945; Ketiga, 
Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 1 ayat 
(3), Pasal 28A , Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat 
(2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; Keempat, 
Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan 
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 28A dan Pasal 
33 ayat (1), ayat (3) UUD 1945; Kelima, Pasal 20 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 
bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 
1945; Keenam, Pasal 23 ayat (4), ayat (5) dan 
ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 
bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 
28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; 
Ketujuh, Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan 
dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), 
serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Beberapa hal yang penting dari alasan-
alasan pengajuan permohonan uji materiil 
tersebut dan berkaitan dengan kedudukan 
masyarakat hukum adat dalam pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yakni: 
Pertama, mengenai Pasal 16 ayat (1) dan ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 
bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 
1945, yang dijelaskan sebagai berikut: bahwa 

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir berbunyi “Pemanfaatan Perairan pesisir 
diberikan dalam bentuk HP-3” dan Pasal 16 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 
menyatakan “HP-3 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan 
laut dan kolom air sampai dengan permukaan 
dasar laut”.30 Artinya, untuk memanfaatkan 
perairan pesisir harus mempunyai sertifikat HP-
3.31 Akibatnya, masyarakat adat, masyarakat 
lokal, dan tradisional yang tidak memiliki HP-3, 
tidak boleh memanfaatkan perairan pesisir.32 

Kendati masyarakat adat disebutkan berhak 
memperoleh HP-3 seperti dalam Pasal 18 Undang-
Undang a quo, namun dengan keberadaan HP-3 
justru mengingkari eksistensi masyarakat adat 
itu sendiri.33 Menurut Pasal 1 angka 33 Undang-
Undang a quo menyebutkan bahwa “Masyarakat 
Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang 
secara turun temurun bermukim di wilayah 
geografis tertentu karena adanya ikatan pada 
asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat 
dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil, serta adanya system nilai yang menentukan 
pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”.34 
Dari definisi masyarakat adat tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat adat terdiri 
dari unsur wilayah geografis dan masyarakat.35 
Artinya, dengan memberikan syarat HP-3 untuk 
memanfaatkan perairan pesisir, sama halnya 
dengan menghilangkan salah satu unsur dari 
masyarakat adat itu sendiri.36 

Sementara, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 
menyebutkan bahwa, “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 
undang-undang”.37 Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa keberadaan HP-3 seperti 
yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-
Undang a quo bertentangan dengan Pasal 18B 

30 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 50. Lihat juga Pasal 16 ayat (1) dan ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 84).

32Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 50.

33 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 50.

34 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 50.

35 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 50. Lihat juga Pasal 1 angka 33 Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84).

36 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 50.

37 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 51. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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ayat (2) UUD 1945.38 Berdasarkan uraian tersebut 
maka norma dalam pengaturan UU No. 27 Tahun 
2007 mempunyai potensi untuk mereduksi hak 
masyarakat hukum adat untuk melaksanakan 
kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil berdasarkan kearifan lokal yang 
dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat.

Kedua, Pasal 23 ayat (4), ayat (5) dan ayat 
(6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 
bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 
NRI Tahun 1945, yang dijelaskan sebagai 
berikut: bahwa Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan 
ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 
menyatakan:39

(4)  Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan 
perairan di sekitarnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi 
persyaratan pada ayat (3) wajib 
mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangannya.

(5)  Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau 
Kecil dan perairan di sekitarnya yang 
telah digunakan untuk kepentingan 
kehidupan Masyarakat, Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah menerbitkan 
HP-3 setelah melakukan musyawarah 
dengan Masyarakat yang bersangkutan.

(6)Bupati/walikota memfasilitasi  mekanisme 
musyawarah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5).

Pemberlakuan pasal a quo memberikan 
kewenangan yang luas dan absolut bagi 
pemerintah/pemerintah daerah melalui suatu 
mekanisme musyawarah tanpa adanya suatu 
ketentuan yang menyatakan atau menyebutkan 
tentang adanya hak tolak bagi masyarakat.40 
Lebih jauh, pemberlakuan Pasal 23 ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2007 akan mengingkari hak-hak 
asasi warga negara/masyarakat hukum adat 
untuk mempertahankan hak-hak tradisionalnya 
termasuk juga hak untuk memperoleh persamaan 
dan keadilan.41 Sebagaimana telah diatur 
dalam konstitusi negara Republik Indonesia, 
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, 
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam undang-undang”.42

Keberpihakan Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2007 ini terhadap pengusaha juga terlihat 
dari Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6).43 Pemberian 
HP-3 kepada pengusaha tidak terhalangi 
walaupun masyarakat telah menggunakan 
kawasan tersebut untuk kepentingan kehidupan 
mereka.44 Pemerintah atau Pemda tetap 
akan mengeluarkan HP-3 setelah melakukan 
musyawarah dengan masyarakat yang 
bersangkutan.45 Untuk itu bupati/walikota 
(wajib) memfasilitasi musyawarah dimaksud.46 

Ketentuan ini rancu karena dalam Pasal 23 
ayat (5) mengesankan bahwa Pemerintah atau 
Pemda yang melakukan musyawarah dengan 
masyarakat yang bersangkutan, tetapi dalam 
Pasal 23 ayat (6) disebutkan bahwa Bupati/
Walikota lah yang memfasilitasi musyawarah 
tersebut.47 Dengan demikian menjadi tidak 
jelas apakah yang melakukan musyawarah 
itu Pemerintah/Pemda dengan masyarakat 
yang bersangkutan, atau (calon) perusahaan 
dengan masyarakat yang bersangkutan dengan 
difasilitasi bupati/walikota?48

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 003/PUU-VIII/2010 pada bagian 
Pendapat Mahkamah hal yang mendasari bahwa 
beberapa pasal dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 

38 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 51.

39 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 55. Lihat juga Pasal 23 ayat (4), ayat (5), 
dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

40 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 55.

41 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 55.

42 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 55. Lihat juga Pasal 18B ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

43 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 56.

44 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 56.

45 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 56.

46 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 56.

47 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 56.

48 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 56.
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bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 
NRI Tahun 1945 yakni sebagai berikut. Pertama, 
… Menimbang bahwa menurut Mahkamah 
dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau 
kecil telah terdapat hak-hak perseorangan, hak 
masyarakat hukum adat serta hak masyarakat 
nelayan tradisional, hak badan usaha, atau hak 
masyarakat lainnya serta berlakunya kearifan 
lokal yaitu nilai-nilai luhur yang masih berlaku 
dalam tata kehidupan masyarakat.49 Pada satu 
sisi Pasal 61 Undang-Undang a quo mengakui, 
menghormati dan melindungi hak-hak 
masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan 
kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun 
temurun dan menjadi acuan dalam pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, akan 
tetapi pada sisi lain hak-hak masyarakat adat/
tradisional dan kearifan lokal tersebut potensial 
dapat dialihkan dalam bentuk HP-3 atau 
diserahkan kepada swasta dengan pembayaran 
ganti kerugian.50 Hal itu akan mengakibatkan 
hilangnya hak-hak masyarakat adat/tradisional 
yang bersifat turun temurun, padahal hak-hak 
masyarakat tersebut mempunyai karakteristik 
tertentu, yaitu tidak dapat dihilangkan selama 
masyarakat adat itu masih ada.51 Selain itu, 
akan mengakibatkan pula tereliminasinya 
masyarakat adat/tradisional dalam memperoleh 
HP-3, karena kekurangan modal, teknologi serta 
pengetahuan.52 

Kedua, ….. Pemberian HP-3 juga mengancam 
keberadaan hak-hak masyarakat tradisional 
dan kearifan masyarakat lokal atas wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil, karena menurut 
konsepsi Undang-Undang a quo, masyarakat 
tradisional yang secara turun temurun memiliki 
hak atas pemanfaatan perairan pesisir dan 
pulau-pulau kecil akan diberikan HP-3, dan 
dapat menerima ganti rugi atas pemberian 
HP-3 kepada swasta berdasarkan kesepakatan 
musyawarah.53 Menurut Mahkamah konsep 
demikian, akan membatasi hak-hak tradisional 
masyarakat dalam batasan waktu tertentu 

menurut ketentuan pemberian HP-3 yaitu 20 
tahun dan dapat diperpanjang.54 Konsep ini 
bertentangan dengan konsep hak ulayat dan 
hak-hak tradisional rakyat yang tidak bisa 
dibatasi karena dapat dinikmati secara turun 
temurun.55 Demikian juga mengenai konsep ganti 
kerugian terhadap masyarakat yang memiliki 
hak-hak tradisional atas wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil, akan menghilangkan hak-hak 
tradisional rakyat yang seharusnya dinikmati 
secara turun temurun (just saving principle), 
karena dengan pemberian ganti kerugian maka 
hak tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat 
penerima ganti kerugian pada saat itu.56 Hal 
itu juga bertentangan dengan prinsip hak-hak 
tradisional yang berlaku secara turun temurun, 
yang menurut Mahkamah bertentangan dengan 
jiwa Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.57

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat 
beberapa poin alasan yang harus digarisbawahi 
dari pendapat Mahkamah Konstitusi yakni: (a) 
HP3 yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 
berpotensi menghilangkan hak-hak tradisional 
dengan mekanisme ganti rugi atas pemberian 
HP-3 kepada swasta; (b) masyarakat tradisional 
dapat memiliki hak atas pemanfaatan perairan 
pesisir dan pulau-pulau kecil dengan adanya 
HP-3 yang hanya berjangka waktu 20 tahun, 
padahal seharusnya hak tradisional masyarakat 
hukum adat atas wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil berlaku selamanya. Berdasarkan 
poin-poin tersebut maka menjadi sangat 
beralasan jika Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 003/PUU-VIII/2010 menyatakan Pasal 
16 dan Pasal 23 ayat (4) dan (5) bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal-Pasal 
a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat.58

Pasca beberapa pasal dalam UU No. 27 
Tahun 2007 dinyatakan bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, diberlakukan UU 

49 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 158.

50 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 158.

51 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 158.

52 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 158.

53 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 162-163.

54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 162-163.

55 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 162-163.

56 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 162-163.

57 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 162-163.

58 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 167-168.
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Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau 
Kecil. Dengan demikian menjadi penting untuk 
menganalisis apakah dalam Undang-Undang 
a quo masih terdapat norma yang berpotensi 
mereduksi hak-hak tradisional masyarakat 
hukum adat sebagaimana halnya norma dalam 
UU Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diuji-
materiilkan? Analisis tersebut akan diuraikan 
sebagai berikut.

Pertama, dalam Pasal 1 angka 33, 34, dan 
35 UU No. 1 Tahun 2014 dijelaskan tentang 
perbedaan pengertian masyarakat hukum adat, 
masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional 
yakni:

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok 
orang yang secara turun-temurun bermukim di 
wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia karena adanya ikatan pada 
asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan 
tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki 
pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum 
adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Masyarakat Lokal adalah kelompok 
Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan 
sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah 
diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, 
tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada 
Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
tertentu.

Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat 
perikanan tradisional yang masih diakui hak 
tradisionalnya dalam melakukan kegiatan 
penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang 
sah di daerah tertentu yang berada dalam 
perairan kepulauan sesuai dengan kaidah 
hukum laut internasional.

Dari ketiga pengertian tersebut maka 
menjadi penting untuk mencermati pengertian 
masyarakat tradisional yakni masyarakat 
perikanan tradisional yang masih diakui hak 
tradisionalnya dalam melakukan penangkapan 
ikan dan kegiatan lainnya yang sah ….. Jika 
merujuk pada uraian sebelumnya mengenai 
istilah “masyarakat hukum adat” dan 
“masyarakat tradisional” dalam Pasal 18 B ayat 
(2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD DNRI Tahun 1945 
yang dimaksudkan memiliki arti yang sama 
maka pengaturan dalam Pasal 1 angka 33 dan 
angka 35 UU Nomor 1 Tahun 2014 menjadi tidak 
tepat sebab baik istilah “masyarakat tradisional” 

maupun “masyarakat hukum adat” memiliki 
arti yang sama. Dengan demikian penggunaan 
istilah “masyarakat tradisional” untuk merujuk 
masyarakat perikanan tradisional menjadi tidak 
tepat.

Kedua, jika Pasal 1 angka 33 UU Nomor 1 
Tahun 2014 konsisten mengakui hak tradisional 
masyarakat tradisional maka ketentuan dalam 
Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UU No. 
1 Tahun 2014 menjadi tidak relevan. Pasal 
20 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2014 menyatakan 
bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan 
Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal 
dan Masyarakat Tradisional”59 dan Pasal 20 
ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan 
bahwa, “Izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal 
dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan 
pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan 
pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari”.60 
Dengan adanya ketentuan tentang izin lokasi 
dan izin pengelolaan bagi masyarakat tradisional 
maka hal tersebut berpotensi mereduksi hak 
tradisional masyarakat tradisional, khususnya 
dalam hal luasan dan waktu pengelolaan/
pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil. Hal ini merujuk pada Pasal 17 ayat (3) UU 
Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, 
“Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dalam luasan dan waktu tertentu”.61 
Hak tradisional idealnya tidak dibatasi oleh batas 
waktu tertentu dan luasan tertentu. Dengan 
demikian, adanya Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU 
Nomor 1 Tahun 2014 mereduksi hak tradisional 
masyarakat tradisional.

Ketiga, dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c 
UU Nomor 1 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, 
“Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak 
untuk: (a) memperoleh akses terhadap bagian 
perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi 
dan Izin Pengelolaan; (b) mengusulkan wilayah 
penangkapan ikan secara tradisional ke dalam 
RZWP-3-K; (c) mengusulkan wilayah Masyarakat 
Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K; ....”.62 Pasal 
a quo berpotensi pula mereduksi hak tradisional 
masyarakat hukum adat. Dengan merujuk pada 
Pasal 1 angka 14 UU Nomor 1 Tahun 2014 yang 
menyatakan bahwa, “Rencana Zonasi adalah 
rencana yang menentukan arah penggunaan 
sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan 
disertai dengan penetapan struktur dan pola 

59 Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2).

60 Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2).

61 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2).

62 Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).
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ruang pada Kawasan perencanaan yang 
memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan 
tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang 
hanya dapat dilakukan setelah memperoleh 
izin”.63 Berdasarkan pengertian tersebut maka, 
dengan diusulkannya wilayah masyarakat 
hukum adat sebagai RZWP3-K (Rencana Zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) maka 
kegiatan pemanfaatan di wilayah tersebut hanya 
dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin. 
Hal tersebut jelas mereduksi hak tradisional 
masyarakat hukum adat sekaligus Pasal 60 
ayat (1) huruf c tersebut bertentangan dengan 
Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2014 
yang menyatakan bahwa, “Kewajiban memiliki 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi 
Masyarakat Hukum Adat”.64 Dengan adanya 
ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 
1 Tahun 2014 dengan diusulkannya wilayah 
masyarakat hukum adat sebagai RZWP3-K maka 
masyarakat hukum adat dalam melaksanakan 
pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil diharuskan memperoleh izin terlebih 
dahulu sesuai dengan ketentuan yang terdapat 
dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 1 Tahun 
2014. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka 
masih terdapat beberapa norma dalam UU 
Nomor 1 Tahun 2014 yang berpotensi mereduksi 
hak tradisional yang terdapat dalam Pasal 18 B 
ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 
1945. Dengan demikian hak tradisional dalam 
konstitusi belum terejawantahkan dengan baik 
dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 sebagai sumber 
pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil.

C. Penutup
Hak tradisional masyarakat hukum adat 

termaktub dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 
28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam 
pengaturan UU Nomor 27 Tahun 2007 terdapat 
beberapa Pasal yang dinilai bertentangan 
dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
diantaranya Pasal 16 ayat (1), (2), dan Pasal 23 
ayat (4), (5), (6) UU Nomor 27 Tahun 2007 yang 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
003/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 
Pasca diputusnya uji materiil atas UU Nomor 
27 Tahun 2007 tersebut berlakulah UU Nomor 
1 Tahun 2014, yang mana juga masih terdapat 
beberapa pasal yang berpotensi mereduksi hak 
tradisional masyarakat hukum adat, yakni 
sebagai berikut: Pertama, Pasal 1 angka 33 

dan 35 UU Nomor 1 Tahun 2014 yang tidak 
secara tepat menggunakan istilah “masyarakat 
hukum adat” dan “masyarakat tradisional”; 
Kedua, inkonsistensi UU Nomor 1 Tahun 2014 
dalam mengakui hak tradisional dengan melihat 
ketentuan dalam Pasal 1 angka 33 dan Pasal 
20 ayat (1), (2) UU Nomor 1 Tahun 2014 yang 
saling bertentangan; Ketiga, adanya ketentuan 
dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c UU Nomor 1 
Tahun 2014 dikaitkan dengan Pasal 1 angka 
14 UU Nomor 1 Tahun 2014 yang berpotensi 
mereduksi hak tradisional masyarakat hukum 
adat, yang mana ketentuan tersebut sekaligus 
akan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UU 
Nomor 1 Tahun 2014. Berdasarkan analisis yang 
telah dijabarkan, maka hak tradisional dalam 
Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 
NRI Tahun 1945 dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 
belum terejawantahkan dengan baik.
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Abstrak

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem presidensil. Dimana kedudukan Presiden sebagai kepala 
negara dan kepala pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden dibantu oleh kementerian negara. 
Jumlah kementerian negara disesuaikan dengan program Presiden di bidang pemerintahan, serta guna menunjang 
kinerja kementerian negara, Presiden membentuk Wakil Menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011. Berdasarkan konsep kelembagaan Wakil Menteri berkedudukan sebagai 
pembantu dan mewakili kinerja menteri negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, permasalahan 
muncul terkait kedudukan Wakil Menteri dalam aspek pengambilan kebijakan negara apakah sama dengan kedudukan 
menteri dan seperti apakah peran Wakil Menteri dalam sistem penyelenggaraan negara.

Kata kunci: Wakil Menteri dan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan.

Abstract

The system of governance adopted by Indonesia is a presidential system. Where, the position of President as head of state 
and head of government. In running the government of President shall be assisted by the ministry of state. Total adjusted 
to the state ministry programs of the President in the areas of governance, as well as to support the performance of the 
state ministry, the President formed a Deputy Minister under the Act Number 39 Year 2008 and Presidential Decree Number 
91 Year 2011. Based on the concept of institutional Deputy Minister serves as maid and represent the performance of the 
state minister in carrying out its duties and functions. However, problems arose concerning the position of deputy minister 
of policy-making aspects of the State are the same as the position of the minister and as to whether the role of the Deputy 
Minister in the delivery system of the State.

Keywords: Deputy Minister and the Government Management System.

A. Pendahuluan
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 

jabatan menteri adalah jabatan yang bersifat 
politis. Dengan kata lain, menteri diangkat dan 
diberhentikan oleh presiden sesuai dengan 
kebijakan politik presiden. Menteri melaksanakan 
tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi 
yang diusung oleh presiden serta bertanggung-
jawab penuh kepada presiden. Menteri memimpin 
lembaga departemen dan non-departemen 
sesuai dengan nomenklatur yang disusun oleh 
presiden. Lembaga kementerian dibuat untuk 
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 
Contoh tugas pemerintah di bidang hubungan 
luar negeri diemban oleh Kementerian Luar 
Negeri. Kementerian negara departemen 

dilengkapi dengan struktur organisasi yang 
pada umumnya terdiri dari Sekretaris Jenderal 
(Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Inspektur 
Jenderal (Itjen) dan Badan.1 Sedangkan, 
Kementerian Negara Non-Departemen memiliki 
Sekretaris, Inspektorat dan Deputi.

Sebagaimana disebutkan dalam konsideran 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU 
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara) menyatakan bahwa:
a. bahwa Presiden sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya 
dibantu oleh menteri-menteri negara yang 

1 Lihat Pasal 9 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
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membidangi urusan tertentu di bidang 
pemerintahan;

b. bahwa setiap menteri memimpin kementerian 
negara untuk menyelenggarakan urusan 
tertentu dalam pemerintahan guna mencapai 
tujuan Negara sebagaimana diamanatkan 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kemudian diperjelas dalam penjelasan UU 

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara yaitu Menteri-menteri negara 
tersebut membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, 
dan pembubaran kementeriannya diatur dalam 
undang-undang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 ini menegaskan 
bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas 
karenanya dikehendaki setiap pembentukan, 
pengubahan, dan pembubaran kementerian 
Negara haruslah berdasarkan undang-undang.2

Adapun struktur organisasi kementerian 
yang ada sebelumnya dianggap belum mencukupi 
dan belum mampu meng-cover semua tugas-
tugas kementerian negara, sehingga pemerintah 
mengangkat jabatan Wakil Menteri. Beberapa 
waktu yang lalu Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono melantik beberapa pejabat negara 
sebagai Wakil Menteri.3 

Logika berpikir yang digunakan dalam 
mengangkat jabatan Wakil Menteri tersebut 
adalah untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi kementerian 
negara. Sebelumnya, Indonesia tidak pernah 
mengenal adanya jabatan Wakil Menteri, jabatan 
tertinggi pada kementerian negara dipegang 
oleh menteri sebagai pembantu presiden. 
Namun, mengikuti perkembangan zaman 
dan kompleksitas fungsi-fungsi kementerian 
sehingga dirasa perlu untuk mengangkat Wakil 
Menteri yang bertugas membantu menteri dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya. Wakil 
Menteri diberikan kewenangan untuk membantu 
tugas-tugas kepemimpinan menteri, termasuk 
mewakili menteri dalam sidang-sidang kabinet 
jika menteri berhalangan, juga menghadiri 
sidang-sidang setingkat menteri di diberbagai 
forum. Namun, Wakil Menteri tidak memiliki 
hak suara dalam sidang-sidang kabinet dan 
tidak berwenang mengambil keputusan dalam 
berbagai forum.

Suatu Negara dalam menjalankan roda 
pemerintahan harus adanya suatu konsep 
agar pemerintahan bisa berjalan dengan 
efektif. Adapun Indonesia dalam menjalankan 
pemerintahannya menggunakan konsep trias 

politika dan juga trias politika merupakan konsep 
pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai 
negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya 
adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh 
dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan 
politik melainkan harus terpisah di lembaga-
lembaga negara yang berbeda. Trias Politika 
yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan 
kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, 
Eksekutif, dan Yudikatif. Dengan terpisahnya 3 
kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, 
diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak 
timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan 
oleh satu lembaga, dan akan memunculkan 
mekanisme check and balances (saling koreksi, 
saling mengimbangi). Kendatipun demikian, 
jalannya Trias Politika di tiap negara tidak 
selamanya mulus atau tanpa halangan.

Eksekutif adalah kekuasaaan untuk 
melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh 
Legislatif. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif 
ini garis besarnya adalah: Chief of state, Head 
of government, Party chief, Commander in chief, 
Chief diplomat, Dispenser of appointments, dan 
Chief legislators. Layaknya sebuah pemerintahan 
dipimpin oleh Presidan dan Wakil Presiden, 
akan tetapi dalam menjalankan Pemerintahan 
Presiden tidak bekerja sendiri, dalam hal ini 
dibantu oleh menteri Negara. Kementerian 
Negara adalah lembaga dalam pemerintah 
Indonesia yang merupakan pembantu presiden, 
yang bertugas untuk membantu presiden dalam 
merumuskan kebijaksanaan di bidang-bidang 
tertentu dari kegiatan-kegiatan pemerintahan 
Negara.

Ketentuan mengenai menteri Negara di 
tempatkan tersendiri dalam bab V Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Banyak orang yang kurang 
memperhatikan sungguh-sungguh tentang hal 
ini karena dianggap merupakan bagian yang 
tak terpisahkan bagi wewenang mutlak (hak 
perogratif) presiden sebagai kepala Negara 
yang sekaligus adalah kepala pemerintahan.  
Sebenarnya pengaturan soal pengaturan 
kementerian Negara yang tersendiri dalam Bab 
yang terpisah dari Bab III tentang kekuasaan 
pemerintahan Negara yang berkaitan dengan 
kekuasaan presiden, mengandung arti yang 
tersendiri pula. Ketentuan menteri juga diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Wakil Menteri adalah pejabat yang mewakili 
menteri pada Kementerian tertentu yang 
diangkat oleh presiden dalam hal terdapat beban 
kerja yang membutuhkan penanganan secara 
khusus. Hal ini juga merupakan salah satu hak 

2 Alinea ketiga Penjelasan UU No. 39 Tahun 2008.
3 Miftah Thoha, “Reformasi Birokrasi Pemerintah”. Makalah yang disampaikan pada Konfrensi Administrasi Negara di FISIPOL-UGM, 
29 Juni 2008, hlm. 2.



Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan .......(Zaki Ulya)

215

perogratif presiden yang baru dijalankan. Sesuai 
dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 pengangkatan 
Wakil Menteri sudah diatur, tetapi tidak semua 
menteri mempunyai wakil dalam menjalankan 
tugasnya. Dengan keluarnya Perpres Nomor 91 
Tahun 2011 semua menteri dalam menjalankan 
tugasnya mempunyai wakil.

Undang-Undang Kementerian Indonesia 
memang memberikan peluang yang luas kepada 
presiden untuk mengangkat Wakil Menteri. 
Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara dinyatakan bahwa dalam 
hal beban kerja, Presiden dapat mengangkat 
Wakil Menteri pada kementerian tertentu. Tetapi, 
di dalam UU itu tidak jelas dijabarkan mengenai 
tugas Wakil Menteri, hanya dijelaskan bahwa 
Wakil Menteri bertugas membantu menteri 
dalam menyukseskan kontrak kerja dengan 
presiden. 4

Pengangkatan Wakil Menteri menimbulkan 
banyak kontroversi, hal ini disebabkan karena 
adanya asumsi dualisme fungsi atau pembagian 
tupoksi (tugas pokok dan fungsi) nya masih 
sangat umum.

Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan di atas, maka dapat ditentukan 
beberapa rumusan masalah yaitu:
1. Apakah kedudukan Wakil Menteri sama 

dengan Menteri negara dalam menjalankan 
tugas fungsi bidang pemerintahan?

2. Bagaimanakah peran Wakil Menteri dalam 
sistem penyelenggaraan negara berdasarkan 
peraturan perundang-undangan?

B. Pembahasan
B.1. Kedudukan Wakil Menteri Sama dengan 

Menteri Negara dalam Menjalankan Tugas 
Fungsi Bidang Pemerintahan 
Kementerian Negara adalah lembaga dalam 

pemerintah Indonesia yang merupakan pembantu 
presiden, yang bertugas untuk membantu 
presiden dalam merumuskan kebiksanaan-
kebijaksanaan di bidang-bidang tertentu dari 
kegiatan-kegiatan pemerintahan Negara. Dalam 
UUD 1945, Bab V tentang Kementerian Negara, 
Pasal 17 disebutkan: 
(1)  Presiden dibantu oleh menteri-¬menteri 

negara. 
(2)  Menteri¬-menteri  itu diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden. 
(3)  Setiap menteri  membidangi urusan tertentu 

dalam pemerintahan. 
(4)  Pembentukan,  pengubahan,  dan  

pembubaran  kementerian  negara  diatur 
dalam  undang¬-undang5 

Berdasarkan poin ke 3 yang telah disebutkan 
di atas bahwa setiap Menteri membidangi urusan 
tertentu dalam pemerintahan. Adapun  urusan 
tertentu dalam pemerintahan terdiri atas: 6

1. urusan pemerintahan yang nomenklatur 
kementeriannya secara tegas disebutkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi 
urusan luar negeri, dalam negeri, dan 
pertahanan, 

2. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya 
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
meliputi urusan agama, hukum,keuangan, 
keamanan, hak asasi manusia, 
pendidikan, kebudayaan, kesehatan,sosial, 
ketenagakerjaan, industri, perdagangan, 
pertambangan, energi, pekerjaan umum, 
transmigrasi, transportasi, informasi, 
komunikasi, pertanian, perkebunan, 
kehutanan, peternakan, kelautan, dan 
perikanan. 

3. urusan pemerintahan dalam rangka 
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi 
program pemerintah. meliputi urusan 
perencanaan pembangunan nasional, 
aparatur negara, kesekretariatan negara, 
badan usaha milik negara, pertanahan, 
kependudukan, lingkungan hidup, ilmu 
pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, 
usaha kecil dan menengah, pariwisata, 
pemberdayaan perempuan, pemuda, 
olahraga,perumahan, dan pembangunan 
kawasan atau daerah tertinggal.
Kementerian mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan tertentu dalam 
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Kementerian yang 
melaksanakan urusan sebagaimana yang telah 
disebut di atas, kemudian menyelenggarakan 
fungsinya sebagai berikut:
a.  perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan di bidangnya;
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara 

yang menjadi tanggung  jawabnya;
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di 

bidangnya; dan
d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat 

sampai ke daerah.
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise 

atas pelaksanaan urusan   Kementerian di 
daerah; dan

f. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala 
nasional.

4 Miriam Budiardjo, Loc., Cit.
5 UUD 1945 Pasca Amandemen.
6 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
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Tugas, fungsi dan wewenang menteri telah 
diatur sedemikian rupa dalam UU kementeria 
Negara, oleh karena itu meneteri dapat 
menjalankan tugasnya sesuai UU tersebut 
dan membantu presiden dalam menjalankan 
pemerintahan.

Kemudian selanjutnya menurut ketentuan 
Perpres No 91 Tahun 2011, (yang telah diubah 
menjadi Perpres No. 55 Tahun 2013) pasal 69 A, 
69 B dan 69 C dijelaskan tentang tugas Wakil 
Menteri, yaitu:

Pasal 69A 
Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, 
yaitu:
a. membantu Menteri dalam perumusan 

dan/atau pelaksanaan kebijakan 
Kementerian; dan

b. membantu Menteri dalam 
mengoordinasikan pencapaian 
kebijakan strategis lintas unit organisasi 
eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 69B  
Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69A meliputi:
a. membantu Menteri dalam proses 

pengambilan keputusan Kementerian;
b. membantu Menteri dalam melaksanakan 

program kerjadan kontrak kinerja;
c. memberikan rekomendasi dan 

pertimbangan kepada Menteri berkaitan 
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kementerian;

d. melaksanakan pengendalian dan 
pemantauan pelaksanaan tugas dan 
fungsi   Kementerian;

e. membantu Menteri dalam penilaian 
dan penetapan pengisian jabatan di 
lingkungan Kementerian;

f. melaksanakan pengendalian reformasi 
birokrasi di lingkungan Kementerian;

g. mewakili Menteri pada acara tertentu 
dan/atau memimpin rapat sesuai 
dengan penugasan Menteri;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh Menteri;

i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri 
melaksanakan tugas khusus yang 
diberikan langsung oleh Presiden atau 
melalui Menteri.

Pasal 69C
Bidang dan rincian tugas Wakil Menteri yang 
belum diatur dalam Pasal 69A dan Pasal 
69B, diatur lebih lanjut oleh masing-masing 
Menteri yang bersangkutan.7

Dilihat dari segi kewenangannya, jabatan 
Wakil Menteri bukanlah jabatan yang strategis. 
Wakil Menteri hanya berhak mewakili menteri dan 
tidak punya hak mengambil keputusan serta hak 
suara dalam sidang-sidang kabinet. Wakil Menteri 
adalah subordinasi menteri karena kewenangan 
utama tetap berada di tangan menteri. 
Wakil Menteri merupakan jabatan birokrasi 
tertinggi di Indonesia, tetapi tidak memiliki 
kewenangan untuk membuat keputusan tanpa 
persetujuan menteri. Fenomena ini semakin 
menguatkan tendensi dikotomi politik-birokrasi 
di Indonesia. Jika pemerintah benar-benar ingin 
mengefektifkan kementerian negara dengan 
membentuk jabatan Wakil Menteri seharusnya 
Wakil Menteri juga diberi kewenangan untuk 
mengambil keputusan. Namun, kewenangan ini 
tetap dipegang oleh menteri karena pembantu 
presiden yang bertugas mengejawantahkan 
kebijakan politik presiden adalah menteri bukan 
Wakil Menteri. Akibatnya, Wakil Menteri hanya  
menjadi “cadangan” menteri saja.

Fenomena jabatan Wakil Menteri dapat 
menimbulkan implikasi politik dan kebijakan 
dimana presiden dapat menambah lagi jabatan 
Wakil Menteri pada kementerian yang lain. 
Menteri-menteri yang lain bisa ikut-ikutan 
meminta kepada presiden untuk membentuk 
jabatan Wakil Menteri pada kementeriannya. 
Akhirnya, struktur kementerian negara menjadi 
semakin tambun karena setiap kementerian bisa 
memiliki jabatan Wakil Menteri. 

Dengan fungsinya terbatas, jabatan Wakil 
Menteri jelas tidak akan meningkatkan efektifitas 
kinerja organisasi kementerian. Jabatan Wakil 
Menteri hanya menambah beban keuangan 
negara, tetapi tidak memiliki fungsi dan 
peranan yang signifikan. Untuk menjalankan 
peran mewakili menteri dalam sidang-sidang 
kabinet dan pada forum-forum regional dan 
internasional, tidak perlu dibentuk jabatan 
Wakil Menteri. Presiden dapat menambahkan 
fungsi tersebut kepada Sekjen, Dirjen dan Irjen. 
Jabatan Wakil Menteri baru dibentuk jika fungsi-
fungsi baru tidak bisa dilimpahkan kepada unit 
internal organisasi kementerian.

Logika berpikir yang digunakan dalam 
mengangkat jabatan Wakil Menteri tersebut 
adalah untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi kementerian 
negara. Sebelumnya, Indonesia tidak pernah 
mengenal adanya jabatan Wakil Menteri, jabatan 
tertinggi pada kementerian negara dipegang 
oleh menteri sebagai pembantu presiden. 
Namun, mengikuti perkembangan zaman 
dan kompleksitas fungsi-fungsi kementerian 
sehingga dirasa perlu untuk mengangkat Wakil 

7 Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2011.
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Menteri yang bertugas membantu menteri dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya. Wakil 
Menteri diberikan kewenangan untuk membantu 
tugas-tugas kepemimpinan menteri, termasuk 
mewakili menteri dalam sidang-sidang kabinet 
jika menteri berhalangan, juga menghadiri 
sidang-sidang setingkat menteri di diberbagai 
forum. Namun, Wakil Menteri tidak memiliki 
hak suara dalam sidang-sidang kabinet dan 
tidak berwenang mengambil keputusan dalam 
berbagai forum. 

Dalam menjalankan roda pemerintahan 
sebaiknya Wakil Menteri tidak ada, karena 
sudah ada menteri, akibatnya hanya menambah 
pemborosan uang dan pemborosan orang, yang 
seharusnya bisa mengerjakan hal lain, menjadi 
Wakil Menteri menjadi sia-sia saja, karena tidak 
bisa berbuat apapun. Sebaiknya Wakil Menteri 
dibubarkan saja, karena akibat yang akan timbul 
kedepan akan lebih sangat mengecewakan 
masyarakat saja. 

B.2. Peran Wakil Menteri dalam Sistem 
Penyelenggaraan Negara Berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan
Salah satu muatan paling penting dari 

suatu undang-undang dasar (konstitusi) adalah 
bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara 
itu dijalankan oleh organ-organ negara. Organ 
atau lembaga negara merupakan subsistem 
dari keseluruhan sistem penyelenggaraan 
kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan 
kekuasaan negara menyangkut mekanisme dan 
tata kerja antar organ-organ negara itu sebagai 
satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan 
kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan 
kekuasaan negara menggambarkan secara 
utuh mekanisme kerja lembaga-lembaga negara 
yang diberi kekuasaan untuk mencapai tujuan 
negara.

Penjelasan UUD 1945 menguraikan dengan 
jelas sistem penyelenggaraan kekuasaan negara 
yang dianut oleh undang-undang dasar tersebut. 
Prinsip negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) 
bukan atas kekuasaan belaka (machtstaat) dan 
prinsip sistem konstitusinal (berdasarkan atas 
konstitusi) tidak berdasar atas absolutisme. 
Kedua prinsip ini ditegaskan dalam bagian 
penjelasan undang-undang dasar itu, tapi tidak 
tergambar dengan jelas dalam pasal-pasal UUD 
1945 sebelum perubahan.

Prinsip negara hukum seharusnya 
mengandung tiga prinsip pokok, yaitu 
adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, 
penghormatan terhadap hak asasi manusia 
serta kekuasaan dijalankan berdasarkan atas 

prinsip due process of law. Ketentuan mengenai 
kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak diatur 
secara tegas dan rinci dalam pasal-pasal UUD 
1945. Pengaturan hak asasi manusia sangat 
minim yaitu hanya dalam Pasal 28 dan 29 ayat 
2, sedangkan Pasal 27, 30 ayat 1 dan 31 ayat 1 
yang mengatur tentang hak-hak warga negara. 
Demikian juga dengan sistem konstitusional. 
Tidak tergambar dengan jelas pembatasan-
pembatasan kekuasaan antara lembaga negara, 
bahkan memberikan kewenangan kepada 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) suatu 
kekuasaan yang tidak terbatas.8

Kementerian Negara adalah lembaga 
penyelenggara pemerintahan negara yang 
dipimpin oleh Menteri Negara dan berada di 
bawah Presiden. Menteri Negara adalah pejabat 
negara pembantu Presiden, diangkat dan 
diberhentikan, serta bertanggung jawab kepada 
Presiden.

Menteri-menteri negara adalah pembantu 
Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada 
DPR. Karena itu kedudukan menteri-menteri 
negara tidak tergantung DPR akan tetapi 
tergantung Presiden. Meskipun mereka adalah 
pembantu Presiden, tetapi menteri-menteri 
negara bukan pegawai tinggi biasa, karena 
menteri-menteri itulah yang menjalankan 
kekuasaan pemerintah dalam praktek. Menteri-
menteri negara memimpin departemen.

Dalam praktek ketatanegaraan kita, 
menteri-menteri negara ini tidak saja memimpin 
departemen, karena ada menteri yang tidak 
memimpin departemen. Sementara pembentukan 
dan pembubaran departemen itu sendiri 
diserahkan kepada Presiden. Bertambahnya 
struktur baru dalam kelembagaan negara 
berpotensi memperpanjang rentang kendali antar 
sub-struktur dalam organisasi kementerian. 
Koordinasi antar lini dalam manajemen 
organisasi kementerian yang baru dapat menjadi 
masalah latent. Apalagi Wakil Menteri bukanlah 
anggota kabinet yang akan mempersulit nantinya 
dalam pengambilan keputusan dan kebijakan 
strategis di kementerian yang dipimpinnya 
sehingga terkesan struktur baru Wakil Menteri 
hanya asesoris politik belaka. 

Setiap struktur baru dalam organisasi 
kementerian akan membuat alur birokrasi yang 
lebih panjang. Prinsip efektif dan efisien akan 
jauh untuk tercapai apabila desain struktur 
birokrasi menjadi panjang dan justru akan 
menghasilkan masalah-masalah baru dalam 
birokrasi yang disebut berau-pathology. Bila 
tidak ada rule of conduct berdasarkan undang-
undang kementerian negara, posisi menteri 

8 UUD 1945 Pasca Amandemen.
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dan Wakil Menteri kesulitan membagi tugasnya 
serta dapat membangkitkan persaingan antara 
menteri dan Wakil Menteri karena persoalan 
orientasi dan tujuan yang berbeda. 

Semestinya seorang menteri yang sudah 
bekerja dengan baik dan sesuai dengan latar 
belakang keilmuan dan pengalamannya tidak 
memerlukan posisi Wakil Menteri. Adanya 
struktur baru pada banyak kementerian 
berimplikasi pada pemborosan keuangan negara. 
Karena anggaran negara didalam APBN mengikuti 
struktur pemerintahan, bukan berdasarkan 
kebutuhan. Jadi, meski tidak dibutuhkan tapi 
karena kehadiran struktur baru menyebabkan 
negara harus mengalokasikan anggaran negara 
agar menjaga kelangsungan hidup organisasi 
kementerian. 

Dengan membengkaknya birokrasi di dalam 
struktur organisasi kementerian bertentangan 
dengan semangat reformasi birokrasi. 
Pembengkakan birokrasi pemerintahan akan 
memperburuk kinerja organisasi pemerintahan 
dengan ciri inefisiensi dan pemborosan anggaran 
negara. Padahal semestinya pemerintahan yang 
efektif adalah pemerintahan yang memiliki 
struktur birokrasi yang linear dan ramping. 
Bahkan seharusnya beberapa pejabat eselon I 
yang tak diperlukan dihilangkan atau dilebur 
saja agar alur birokrasi lebih cepat dalam proses 
pengambilan keputusan organisasi.

Bertambahnya struktur baru didalam 
organisasi kementerian bukanlah pekerjaan 
mudah karena akan berpengaruh pada budaya 
organisasi. Budaya organisasi di kementerian 
selama ini terbiasa dengan struktur organisasi 
yang menempatkan menteri sebagai orang 
nomor satu. Sedangkan posisi nomor dua 
adalah sekretaris jenderal (sekjen), kemudian 
di bawahnya terdapat para direktur jenderal 
(dirjen). Kehadiran Wakil Menteri sebagai orang 
nomor dua menggeser posisi sekretaris jenderal 
akan mendatangkan konsekwensi baru berupa 
budaya organisasi baru. Sementara mengubah 
budaya organisasi dengan struktur organisasi 
yang baru memerlukan waktu yang tergolong 
lama. Apalagi bila tidak ada uraian tugas antara 
menteri dan Wakil Menteri serta pejabat eselon 1 
lainnya pada kementerian yang sama.

Bila selama ini, kewenangan, tugas dan 
fungsi antara sekjen dan dirjen bertanggung 
jawab langsung ke menteri, maka kehadiran 
Wakil Menteri akan berpengaruh dan mengubah 
kebiasaan tersebut. Bila tidak ada ketegasan 
tugas antara menteri dan Wakil Menteri, 
maka bisa saja terjadi rivalitas pada kedua 
jabatan tersebut. Terlbih bila Wakil Menteri 
tidak berwenang merumuskan dan membuat 
keputusan atau kebijakan, maka bisa saja 
sekjen dan para dirjen tidak memedulikan Wakil 

Menteri dalam aktifitas administrasi negara di 
kementeriannya. 

C. Penutup
Kementerian Negara adalah lembaga 

dalam pemerintah Indonesia yang merupakan 
pembantu presiden, yang bertugas untuk 
membantu presiden dalam merumuskan 
kebiksanaan-kebijaksanaan di bidang-bidang 
tertentu dari kegiatan-kegiatan pemerintahan 
Negara. Untuk tugas, fungsi dan wewenang 
menteri telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian 
Negara. Di samping menteri Negara ada juga 
Wakil Menteri yang mendampingi menteri, 
ketentuannya telah diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara, jika dilihat 
dari segi kewenangannya, jabatan Wakil Menteri 
bukanlah jabatan yang strategis. Wakil Menteri 
hanya berhak mewakili menteri dan tidak punya 
hak mengambil keputusan serta hak suara 
dalam sidang-sidang kabinet. Wakil Menteri 
adalah subordinasi menteri karena kewenangan 
utama tetap berada di tangan menteri. Wakil 
Menteri merupakan jabatan birokrasi tertinggi 
di Indonesia, tetapi tidak memiliki kewenangan 
untuk membuat keputusan tanpa persetujuan 
menteri. Fenomena ini semakin menguatkan 
tendensi dikotomi politik-birokrasi di Indonesia.

Dalam praktek ketatanegaraan kita, 
menteri-menteri negara ini tidak saja memimpin 
departemen, karena ada menteri yang tidak 
memimpin departemen. Sementara pembentukan 
dan pembubaran departemen itu sendiri 
diserahkan kepada Presiden. Bertambahnya 
struktur baru dalam kelembagaan negara 
berpotensi memperpanjang rentang kendali antar 
sub-struktur dalam organisasi kementerian. 
Koordinasi antar lini dalam manajemen 
organisasi kementerian yang baru dapat menjadi 
masalah latent. Apalagi Wakil Menteri bukanlah 
anggota kabinet yang akan mempersulit nantinya 
dalam pengambilan keputusan dan kebijakan 
strategis di kementerian yang dipimpinnya 
sehingga terkesan struktur baru Wakil Menteri 
hanya asesoris politik belaka. Bila tidak ada 
rule of conduct berdasarkan undang-undang 
kementerian negara, posisi menteri dan Wakil 
Menteri kesulitan membagi tugasnya serta dapat 
membangkitkan persaingan antara menteri dan 
Wakil Menteri karena persoalan orientasi dan 
tujuan yang berbeda.

Untuk itu, Penulis menyarankan agar 
setiap Wakil Menteri dapat menjalankan tugas 
dan fungsinya berdasarkan kedudukannya 
dalam sistem pemerintahan Negara, sehingga 
dapat berperan aktif dalam membantu segala 
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tugas dan kewajiban menteri.  Disarankan juga 
kepada setiap Wakil Menteri dapat memberikan 
masukan terhadap kebijakan dalam sistem 
pemerintahan yang akan ditetapkan oleh menteri 
agar pelaksanaan kebijakan pemerintahan 
dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan, 
dapat melakukan koordinasi dengan lembaga 
pemerintahan lainnya dalam menentukan 
kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri 
negara.
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