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akhir
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Hukum

Perundang-undangan di Luar Hierarki”

tentang

“Eksistensi

Peraturan

ini bisa selesai tepat pada

waktunya.
Pengkajian ini dibuat dengan dilatarbelakangi oleh berbagai
permasalahan dalam menginterpretasikan kedudukan suatu peraturan
perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain,
Di bawah Pimpinan:

terutama antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Pusat yang tidak
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dimasukkan secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan
seperti Peraturan Menteri, Peraturan BPK, atau Peraturan BI. Berbagai
permasalahan tersebut menjadikan agenda pembangunan yang ada menjadi
tidak bisa berjalan dengan baik karena beberapa instansi dan Pemerintah
Daerah merasa memiliki kedudukan yang lebih kuat. Selain itu masih ada
beberapa permasalahan juridis berkaitan dengan pengaturannya dalam
peraturan perundang-undangan. Beberapa permasalahan yang berkaitan
dengan eksistensi peraturan perundang-undangan di luar hierarki ini
berusaha dituangkan dalam laporan pengkajian secara komprehensif.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan
perlu mendapatkan berbagai koreksi di sana-sini, baik yang bersifat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional

redaksional maupun substansi. Namun terlepas dari segala kekurangan

Badan Pembinaan Hukum Nasional

tersebut, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada

Kementerian Hukum dan HAM RI

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan

2010

kesempatan kepada kami untuk melaksanakan tugas ini. Semoga karya ini
bisa memperkaya khasanah pemikiran mengenai hukum kesehatan di
Indonesia.
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BAB I
PENDAHULUAN

B.

Latar Belakang

Hukum saat ini berada pada taraf yang memprihatinkan,
yaitu ketika hukum bukan saja tidak efektif, melainkan juga sering
menimbulkan permasalahan baru.1 Ada banyak faktor yang
menyebabkan kondisi yang demikian, diantaranya adalah masih
buruknya substansi hukum positif yang ada.2 Pembentukan hukum
positif

yang

ada

terkesan

hanya

persekongkolan

untuk

3

menghambur-hamburkan uang negara saja. Juga karena masih
1 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,
(Jakarta: Yarsif Watampone, 1987) hal. 234
2 Hal ini dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang
diajukan dan di-judicvial review oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi bukan
berarti bahwa saat ini lebih buruk daripada masa orde lama maupun
orde baru meskipun pada masa itu tidak ada undang-undang yang dijudicial review karena memang mekanisme untuk itu belum ada.
3
Pernyataan ini merupakan wujud ketidakpercayaan
masyarakat kepada parlemen (DPR) yang dianggap sebagai pemegang
kekuasaan legislasi. Ketidakpercayaan pada parlemen ini tidak saja
terjadi di Indonesia, tetapi merupakan gejala global. Hal ini diakui oleh
John Neisbitt yang menyatakan bahwa “Politikus dan aktivitas politik di
seluruh dunia sedang diperiksa dengan teliti, dan di mana respek untuk
standar kesusilaan dan tingkah laku etis didapat masih kurang, publik
pun menuntut pemberian hukuman yang setimpal”. Lebih jauh tentang
ini lihat John Naisbitt, Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia,
Semakin Kuat Perusahaan Kecil, Terjemahan Budijanto, (Jakarta:
Binarupa Aksara, 1994) , hal.160. Sedangkan Hartojo Wignjowijoto
menyoroti korupsi di Indonesia dengan menyebutnya sebagai “industri
korupsi” yang berfungsi sebagai instrumen politik para elit politik
untuk bukan saja mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai alat

lemahnya law enforcement yang antara lain disebabkan oleh
rendahnya mentalitas aparat penegak hukum.

4

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan

Dari sisi

tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan

pembentukan hukum, persoalan ini juga disebabkan karena masih

oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang ini merupakan

belum maksimalnya pemahaman mengenai teori dan teknik

Undang-Undang dari Negara Bagian Republik Indonesia

perundang-undangan. Hal ini bisa dipahami mengingat cakupan

Yogyakarta.

ilmu perundang-undangan yang cukup luas.

3.

Undang-Undang

Nomor

2

Tahun

1950

tentang

Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan
Selama ini terdapat berbagai macam ketentuan yang

Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang

berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-

Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya

undangan termasuk teknik penyusunan peraturan perundang-

Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah

undangan, diatur secara tumpang tindih baik peraturan yang

sebagai Undang-Undang Federal.

berasal dari masa kolonial maupun yang dibuat setelah
Indonesia merdeka, yaitu:

4.

Selain Undang-Undang tersebut, terdapat pula ketentuan:
a.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang
Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-

1.

Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, yang
disingkat AB (Stb. 1847 : 23) yang mengatur ketentuanketentuan

umum

peraturan

Undang dan Peraturan Pemerintah;
b.

perundang-undangan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234
Tahun

1960

tentang

Pengembalian

Seksi

Sepanjang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-

Pengundangan Lembaran Negara dari Departemen

undangan, ketentuan AB tersebut tidak lagi berlaku

Kehakiman ke Sekretariat Negara;

secara utuh karena telah diatur dalam peraturan

c.

perundang-undangan nasional.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan
Rancangan

Undang-Undang

dan

Rancangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
untuk merebut kekuasaan. Lebih jauh tentang ini lihat Musni Umar
(ed), Korupsi: Musuh Bersama, (Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi,
2004), hal.104
4 Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara korupsi yang
tidak terselesaikan serta lambannya penanganan kasus-kasus
pelanggaran HAM.

d.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188
Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan
Rancangan Undang-Undang;

e.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44

norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen,

Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan

mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam

Perundang-undangan

dan

Rancangan

kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya

Undang-Undang,

Rancangan

Peraturan

“Allgemeine Rechtslehre” mengemukakan bahwa sesuai dengan

Bentuk

Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapislapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar,

Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun

dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka

sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.

pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya

Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain

dimulai

norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga

dari

perumusan,

perencanaan,
pembahasan,

persiapan,
pengesahan,

teknik

penyusunan,

pengundangan,

dan

berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4

penyebarluasan harus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor

kelompok besar yakni :

10 Tahun 2004.

1) Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara);
2) Staatsgrundgezets (aturan dasar negara);

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini, jenis
dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan diatur pada Pasal 7
ayat (1), sebagai berikut :
1.

4) Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan
aturan otonom).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

2.

3) Formell Gezetz (undang-undang formal);

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata

Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan

Undang

jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya. Di

3.

Peraturan Pemerintah

Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma

4.

Peraturan Presiden

ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam

5.

Peraturan Daerah (termasuk Peraturan Desa)

membentuk peraturan perundang-undangan.

Hierarki ini pada dasarnya berpedoman pada beberapa

Dengan mendasarkan pada teori di atas, peraturan yang

teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang

dibentuk oleh Presiden dengan sendirinya tidak boleh bertentangan

dengan peraturan di atasnya, misalnya Undang-Undang atau

Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) tidak

Peraturan Pemerintah, demikian pula Peraturan Gubernur, tidak

mengatur atau menetapkan tentang jenis peraturan perundang-

boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah. Tetapi, hierarki yang

undangan yang disebut Peraturan Daerah. Dalam Pasal 18 UUD

ada saat ini belum mampu mengakomodir semua jenis peraturan

1945 hanya dirumuskan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas

perundang-undangan meski ada pengakuan atas keberadaan

daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya

berbagai peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (4)

ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan

Peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal ini Jenis Peraturan

negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat

Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

istimewa”6

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi.

5

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945
tersebut dibentuklah berbagai Undang-Undang yang mengatur
tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur juga di dalamnya

Ketidaktegasan hierarki peraturan perundang-undangan

tentang kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk dan

di luar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

menetapkan Peraturan Daerah. Dengan demikian kewenangan

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini kemudian

pembentukan suatu Peraturan Daerah merupakan kewenangan

menimbulkan berbagai permasalahan pada tataran implementasi,

atribusi yang berasal dari Undang-Undang yang mengatur tentang

khususnya ketika berbenturan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam UU
No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
khususnya Pasal 38, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah

dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU No.10 Tahun 2004
dirumuskan sebagai berikut: Jenis Peraturan Perundang-undangan
selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan,
Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibetuk oleh undangundanga atau atas atas undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi,
Gubernur,
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat
5

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah menetapkan
Peraturan Daerah7. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah juga dirumuskan dalam Pasal 69

6
7

Indonesia, UUD 1945 (sebelum perubahan) Ps. 18
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 5, LN

No. 24 Th
1974,TLN, No. 1181, Ps 38

bahwa, “Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas

pemerintahan yang diberikan Presiden kepada Menteri seharusnya

persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi

dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan suatu Peraturan Menteri

Daerah dan penjabaran lebih lanjut Dari peraturan perundang-

yang mengikat umum. Selain Keputusan Menteri dan Peraturan

undangan yang lebih tinggi”8.

Menteri, selama ini dikenal pula adanya peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Kepala Badan, Kepala Lembaga,

Setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan

atau dengan nama lainnya, yang merupakan peraturan perundang-

Perubahan yang Kedua terhadap Undang-Undang Dasar 1945

undangan di tingkat Pusat. Apakah dengan tidak dicantumkannya

dalam Sidang Paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 18

Peraturan Menteri dan Keputusan yang dibentuk oleh Badan,

Agustus 2000, rumusan Pasal 18 UUD 1945 yang lama kemudian

Lembaga, atau Komisi lainnya dalam hierarki Pasal 2 tersebut

diubah menjadi 7 (tujuh) ayat, dan pengaturan tentang Peraturan

dapat dianggap bahwa Peraturan Daerah dapat mengesampingkan

Daerah tertuang secara tegas dalam Pasal 18 ayat (6) yang

atau meletakkan peraturan-peraturan tersebut di bawah suatu

menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan

Peraturan Daerah?

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan”9. Hal ini kemudian berimplikasi

Persoalan ketidakpastian tentang dimana letak Peraturan

pada penempatan Peraturan Daerah dalam posisi yang sangat kuat

Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya

dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

telah muncul sejak TAP MPR No. III/MPR/2000, yang kemudian

Perundang-undangan. Bahkan keberadaannya seolah menjadi lebih

pada tahun 2001 berusaha diselesaikan oleh Menteri Kehakiman

tinggi daripada Peraturan Menteri, yang memang dalam UU No.10

dan Hak Asasi Manusia dengan mengeluarkan Surat Edaran No.

Tahun 2004 tidak masuk secara tegas dalam hierarki peraturan

M.UM.01.06-27, pada tanggal 23 Pebruari 2001. Dalam Surat

perundang-undangan.

Edaran tersebut ditegaskan bahwa, Keputusan Menteri merupakan
acuan

Tidak dimasukannya suatu Peraturan Menteri ke dalam
hierarki peraturan perundang-undangan,

telah

bagi

daerah otonomi dalam

mengeluarkan

produk

hukumnya, karena kedudukannya lebih tinggi dari pada Peraturan

menimbulkan

Daerah. Dengan demikian pada saat itu Surat Edaran Menteri

permasalahan yang luas, oleh karena bidang-bidang tugas

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tersebut 10 telah menegaskan
bahwa kedudukan Keputusan Menteri dalam hierarki peraturan

Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999
maupun UU No.32 Tahun 20004 tentang Pemerintah Daerah
9 UUD 1945 (sesudah Perubahan), Ps. 18
8

Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.
M.UM.01.06-27 2001
10

perundang-undangan.11 Namun harus diakui bentuk Surat Edaran

E.

Tujuan dan Kegunaan

(SE) tersebut sangat lemah kedudukannya jika dilihat dari segi
perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaannya mudah
disimpangi.

Tujuan penyusunan Pengkajian ini, adalah:
1.

Untuk mengetahui dinamika pengaturan hierarki peraturan
perundang-undangan di Indonesia.

Pengkajian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi

2.

Untuk mengetahui dasar juridis, teoritis, sosiologis dan politis

bagi penyelesaian ketidakjelasan posisi peraturan perundang-

pengaturan

undangan di luar hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat

Indonesia.

(4) UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

3.

hierarki

peraturan

perundang-undangan

di

Untuk menginventarisasi hambatan dan tantangan serta usaha-

Perundang-Undangan, dengan didukung oleh dasar juridis dan

usaha yang seharusnya dilakukan bagi pengaturan hierarki

teoritis yang lebih kuat.

peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diharapkan
di masa depan

B.

Permasalahan
Sedangkan kegunaan penyusunan pengkajian ini, di
Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa

antaranya adalah sebagai salah satu bahan akademik pengaturan

permasalahan sebagai berikut:

hierarki

1.

Bagaimana perkembangan pengaturan hierarki peraturan

mendapatkan pemikiran dari teoritisi dan praktisi berkaitan dengan

perundang-undangan di Indonesia?

upaya menginventarisasi permasalahan (issues) untuk dijadikan

Bagaimana eksistensi peraturan perundang-undangan di luar

bahan awal dalam mendukung pembentukan dan pengembangan

hierarki perundang-undangan di Indonesia dalam hukum

hukum.

2.

positif?

11 Meski demikian saat itu terdapat pengamat dan ahli yang
mempersoalkan kewenangan Menteri kehakiman dan Hak Asasi
Manusia untuk menafsiran ketentuan dalam Ketetapan MPR, yang
merupakan produk dari Lembaga Tertinggi Negara, yaitu Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

perundang-undangan

di

Indonesia,

serta

untuk

F.

kontribusi yang sangat relevan bagi pembentukan hukum.

Kerangka Pemikiran

Ketidakcermatan dalam menguasai peraturan perundang-undangan
Menurut

Burkhardt

Perundang-undangan

12

Krems ,

Ilmu

Pengetahuan

(Gesetzgebungswissenschaft) merupakan

yang berlaku dapat menjadi sebab cacatnya aturan hukum yang
dibentuk baik secara formil maupun materiil.

ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik
dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua
bagian besar, yaitu:
a.

b.

Teori

Memahami bentuk aturan hukum yang berlaku dalam
sistem hukum positip Indonesia, juga tidak dapat dilepaskan dari

perundang-undangan

(gesetzgebungstheorie),

yang

sejarah aturan hukum di Indonesia.

Setelah tumbangnya

berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna

pemerintahan orde lama pada tahun 1966, DPR-GR pada tanggal 9

atau pengertian, dan bersifat kognitif;

Juni1966

Ilmu

perundang-undangan

memorandum

yang

diberi

judul

yang

Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik

hal

Indonesia dan Tata Urutan PeraturanPerundang-undangan

pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat

Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR ini kemudian dalam

normatif. Ilmu perundang-undangan ini dibagi lagi ke dalam

Sidang MPRS Tahun 1966 (20 Juni – 5 Juli 1966) diangkat

tiga bagian, yaitu:

menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

i. Proses perundang-undangan (Gesetzgebungsverfahren)

Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 (disingkat TAP

ii. Metode Perundang-undangan (Gesetzgebungsmethode)

MPRS No.XX/MPRS/1966). Dalam Bentuk dan Tata Urutan

iii. Teknik Perundang-undangan (Gesetzgebungstechnik)

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lampiran

berorientasi

pada

(gesetzgebungslehre),

mengeluarkan

melakukan

perbuatan

dalam

Bagian II) dimuat secara hierarkis jenis peraturan perundangSetiap perancang peraturan perundang-undangan, baik

undangan sebagai berikut :

yang ada pada lembaga legislatif (DPR/DPRD) maupun yang ada

1. UUD 1945;

pada eksekutif (Pemerintah Pusat/Daerah) wajib memahami

2. Ketetapan MPR(TAP MPR);

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguasaan yang

3.

benar atas peraturan perundang-undangan akan memberikan

undang (Perpu);

Undang-Undang/PeraturanPemerintah Pengganti Undang-

4. PeraturanPemerintah;
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan:
Dasar-dasar dan Pembentukannya, cetakan kelima, (Yogyakarta:
Kanisius, 2002) hal.2-3
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5. KeputusanPresiden;
6. Peraturan-peraturanPelaksanaan lainnya seperti :

-Peraturan Menteri;

4.

PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);

-InstruksiMenteri;

5.

Peraturan Pemerintah (PP);

-dan lain-lainnya.

6.

Keputusan Presiden (Keppres); dan

7.

Peraturan Daerah(Perda).

TAP MPRS ini dalam Sidang MPR tahun 1973 dan MPR
Tahun 1978 dengan TAP MPR No.V/MPR/1973 dan TAP MPR

Dalam Pasal 2 TAP MPR tersebut kalau dibaca sepintas

No. IX/MPR/1978 akan disempurnakan. Namun sampai dengan

seakan-akan jenis peraturan perundang-undangan bersifat limitatif

runtuhnya pemerintahan orde baru TAP MPRS tersebut tetap tidak

yaitu hanya berjumlah 7 (tujuh) yaitu: UUD-RI, TAP MPR, UU,

diubah walaupun di sana sini banyak menimbulkan kontroversi

Perpu, PP, Keppres, dan Perda. Artinya, di luar yang 7 (tujuh)

khususnya dalam jenis dan tata urutan peraturan perundang-

jenis, bukanlah peraturan perundang-undangan. Apalagi di dalam

undangannya.

pasal-pasal TAP MPR III/MPR/2000 tersebut digunakan istilah
lain yang maksudnya sama yaitu “aturan hukum”. Padahal kalau

Setelah runtuhnya Pemerintahan Orde Baru yang dimulai

kita baca kalimat pembuka Pasal 2 yang berbunyi: Tata urutan

dengan berhentinya Presiden Soeharto tanggal 21 Juli 1998 dan

peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam

menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Habibie, kemudian

pembuatan aturan hukum dibawahnya, dikaitkan dengan Pasal 4

dilanjutkan dengan Sidang Istimewa (SI) MPR pada tahun yang

TAP MPR tersebut yang berbunyi :

sama, dan dilanjutkan dengan Sidang Umum (SU) MPR tahun
1999 (hasil Pemilu 1999), kemudian dilanjutkan dengan Sidang

(1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini,

Tahunan MPR tahun 2000, barulah MPR menetapkan TAP MPR

maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh

No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti TAP MPRS No.

(2) Peraturan atau Keputusan Mahkamah Agung, Badan

XX/MPRS/1966. Jenis dan tata urutan (susunan) peraturan

Pemeriksa

Keuangan,

menteri,

Bank

Indonesia,badan,

perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 TAP MPR

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh

No.III/MPR/2000 adalah:

Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang

1.

UUD-RI;

termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undanganini.

2.

Ketetapan(TAP) MPR;

3.

Undang-Undang(UU);

Apabila ditafsirkan secara gramatika, sistematika, dan

ayat (1) huruf d UU No. 22 Tahun 199913, DPRD dan Kepala

wet/rechthistorische interpretatie, ditambah logika hukum, serta

Daerah

diberikan

kewenangan

atributif

untuk

membentuk

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka jenis

Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan uraian di atas, maka kalau

dan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan dalam

kita kaitkan dengan kalimat pembuka Pasal 2 jo Pasal 4 ayat (2)

Pasal 2 tidak bersifat limitatif. Bahkan kalau dilihat dari sudut

TAP MPR III/2000 secara interpretatif dan logika hukum

definisi peraturan perundang-undangan yaitu : Keseluruhan aturan

sebagaimana disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

tertulis yang dibuat oleh lembaga/pejabat negara yang berwenang

Pasal 2 TAP MPRNo. III/2000 tidak bersifat limitatif. Artinya,

di Pusat dan Daerah yang isinya mengikatsecara umum, maka

disamping 7 (tujuh) jenis peraturan perundang-undangan, masih

jenis peraturan perundang-undangan tidak hanya 7 (tujuh) jenis.

ada jenis peraturan perundang-undangan lain yang selama ini
dipraktikkan dan itu tersirat dalam rumusan Pasal 4 ayat (2)TAP

Setiap lembaga/pejabat negara tertentu dapat diberikan

MPR No. III/MPR/2000. jenis peraturan perundang-undangan lain

kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan baik oleh

yang tidak ditempatkan pada Pasal 2 antara lain adalah :

UUD maupun UU. Kewenangan yang diberikan atau dimiliki oleh

1.

lembaga atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan atributif

Peraturan

Mahkamah

Agung

(walaupunbersifat

pseudowetgeving);

atau kewenangan delegatif/derivatif. Kewenangan atributif dalam

2. Keputusan Kepala BPK yang bersifat pengaturan (regeling);

pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kewenangan

3. Peraturan Bank Indonesia;

asli (orisinil) yang diciptakan –sebelumnya tidak ada – oleh UUD

4.

atau UU yang diberikan kepada lembaga atau pejabat tertentu.

Keputusan Kepala/Ketua LPND yang bersifat pengaturan
(regeling);

5. Keputusan Menteri yang bersifat pengaturan (regeling), yang
Sedangkan

kewenangan

derivatif/delegatif

adalah

kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif

didasarkan

pada

kewenangand

erivatif/delegatif

yang

diberikan oleh Presiden, UU/PP.

kepada pejabat atau lembaga tertentu dibawahnya, untuk mengatur
lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
pemegang kewenangan atributif. Sebagai contoh kewenangan
atributif adalah DPR dan Presiden sebagai pembentuk UU (vide
Pasal 20 UUD-RI jo Pasal 5 ayat (1) UUD-RI). Dalam Pasal 18

13 Saat ini diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
telah ditetapkan menjadi UU No.8 Tahun 2005, dan UU No.12 Tahun
2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Masalahnya, jenis peraturan perundang-undangan di luar

7.

Pasal 2 TAP MPR tersebut akan ditempatkan di mana? Apakah di
bawah Perda, ataukah di atas Perda. Berdasarkan logika hukum,

Keputusan Menteri (Kepmen) yangbersifat pengaturan
(regeling) :

8.

Keputusan Ketua/KepalaLPND/Komisi/Badan yang bersifat

maka peraturan perundang-undangan tingkat Pusat yang berlaku di

pengaturan (regeling);

seluruh wilayah Republik Indonesia tentunya lebih tinggi

9. Peraturan Daerah Propinsi;

kedudukannya

10. Keputusan Gubernur

dibandingkan

dengan

peraturan

perundang-

undangan tingkat Daerah yang hanya bersifat lokal/regional. Jika

Propinsi yangbersifat pengaturan

(regeling);

ditempatkan di bawah Perda, pertama, akan bertentangan dengan

11. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

asas

12.

hierarki

bertentangan

peraturan
dengan

perundang-undangan.

asas

wilayah

Kedua

berlakunya

akan

peraturan

perundang-undangan. Oleh karena itu dengan menggunakan

Keputusan

Bupati/Walikota

yangbersifat

pengaturan

(regeling); dan
13.Peraturan Desa (Perdesa).15

interpretasi, asas, dan logika hukum, maka tata susunan
(hierarki)peraturan

perundang-undangan

sebagaimana

tertera

Dalam Pasal 2 TAP MPR tersebut, Perpu diletakkan di

dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) menjadi :

bawah UU. Hal ini bertentangan dengan Pasal 22 UUD-RI (beserta

1. UUD-RI;

Penjelasannya walaupun sekarang sudah dicabut). Dalam Pasal 22

2. Ketetapan MPR;

UUD-RI dikatakan bahwa Perpu itu sebagai pengganti UU. Kata

3. Undang-undang (UU)/PeraturanPemerintah Pengganti Undang-

“pengganti” mengindikasikan bahwa Perpu itu setingkat UU.

undang (Perpu);

Sedangkan dalam penjelasannya dikatakan dengan tegas bahwa

4. Peraturan Pemerintah;

Perpu itu mempunyai kekuatan (hukum) yang sama dengan UU.

5.

Keppres dan Keputusan Lembaga Negara lain yangbersifat
pengaturan (regeling);

6. Peraturan Bank Indonesia14

14 Lihat Pasal 1 Butir 8 UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia
yang berbunyi : Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau
badan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sebelum lahirnya UU No.10/2004 dasar hukum
pembentukan peraturan perundang-undangan Daerah di samping TAP
MPRNo.III/MPR/2000 adalah Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No.
22/1999 tentang Pemerintah Daerah (untuk Perda), Pasal 72 UU
No.22/1999 untuk Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pegnaturan
(regeling), dan Pasal 104 dan Pasal 105 UU No.22/1999 untuk
Peraturan Desa (yang sejenis misalnya Nagari). Namun dengan
berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Desa tidak lagi menjadi bagian dari Peraturan Daerah.
15

Dalam perkembangan konstitusi di Indonesia, Penjelasan Pasal 22

dengan PERPU yang diletakkan di bawah UU maka hal ini akan

UUD-RI ini kemudian “dituangkan” dalam Pasal 139 KRIS 1949

menimbulkan kerancuan karena mempunyai implikasi yuridis dan

dan Pasal 96 UUDS 1950 dengan nama“undang-undang darurat”,

politis yang merepotkan para pembentuk peraturan perundang-

yang setingkat dan mempunyai kekuatan yang sama dengan UU.

undangan. Kalau PERPU diletakkan dibawah UU, MA dapat

Dengan demikian para founding father

menguji PERPU terhadap UU. Padahal PERPU itu adalah suatu

kita sejak rapat-rapat

BPUPKI dan PPKI, penambahan Penjelasan UUD 1945 pada

“UU tertunda”, bukan merupakan peraturan pelaksana UU.

tahun 1946, dan kemudian dituangkan dalam KRIS 1949 dan
UUDS 1950 menempatkan Perpu/undang-undang darurat sejajar

Apabila PERPU tersebut diuji oleh MA dan dikatakan

dengan UU dan mempunyai kekuatan (hukum) yang sama dengan

atau diputuskan bertentangan dengan UU maka Perpu itu harus

UU. Oleh karena itu, apapun alasannya penempatan Perpu dibawah

dicabut oleh Pemerintah, padahal dalam Pasal 22 UUD NRI 1945

UU tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 22

yang memerintahkan pencabutan PERPU adalah Pemerintah. Jadi,

UUD-RI.

apabila MA membatalkan PERPU berarti bertentangan dengan
Pasal 22 UUD NRI 1945. Disamping itu apabila PERPU yang diuji

Dalam Pasal 4 ayat (2)TAP MPR tersebut yang diawali

oleh MA dan diputuskan harus dicabut, Pemerintah tetap

dengan kata “keputusan” atau “peraturan”dikaitkan dengan Pasal 5

meneruskan PERPU tersebut ke DPR dan kemudian DPR

ayat (2), (3) dan (4) menimbulkan kerancuan apabila dikaitkan

menetapkannya menjadi UU, maka

dengan hak uji (materiel) yang diberikan kepada MA (judicial

kerancuan dan tumpang tindih, yang dapat menimbulkan implikasi

review). Apabila dibaca Pasal 4 ayat (2), maka dimungkinkan

politis dan yuridis dalam bentuk conflict of interest diantara

adanya “Keputusan” MA dan “Peraturan MA” atau Perma. Karena

lembaga-lembaga negara tersebut baik sebagai pembentuk UU

Peraturan MA bukan merupakan produk atau hasil dari hak uji

maupun sebagai lembaga politik.

hal ini akan menimbulkan

materiel, maka berdasarkan penafsiran, hasil dari hak uji materiil
adalah “Keputusan” MA. Hal ini dikuatkan lagi dengan bunyi

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 5ayat (4). Namun berdasarkan penelitian, dalam kaitannya

Republik Indonesia No.I/MPR/2003tentang Peninjauan Terhadap

dengan hak uji materil,MA tidak membuat “Keputusan”, tetapi

Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan

yang dibuat adalah “Putusan” (vonis) padatingkat kasasi. Oleh

Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

karena itu seharusnya kata “Keputusan” pada Pasal 5 ayat(4) TAP

Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun

MPR tersebut harus diganti dengan kata “Putusan” berkaitan

2002 (selanjutnya disingkat TAP MPR No.I/MPR/2003) yang

berisi peninjauan kembali (legislativereview) terhadap lebih dari

Tetapi dengan interpretasi sebagaimana diuraikan di atas

130 TAP MPR (S) dalam Pasal 4 TAP MPR tersebut dikatakan

Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 dan Penjelasannya, maka jenis dan

bahwa antara lain : TAP MPR No. III/MPR/2000 tetap berlaku

tata urutan/susunan (hierarki) peraturan perundang-undangan

sampai dengan terbentuknya undang-undang.

sekarang adalah sebagai berikut :
1. UUD NRI 1945;

Berdasarkan penafsiran sebagaimana tersebut diatas,
maka UU yang dimaksud bisa ditafsirkan setidaknya ada dua

2. TAP MPR17;
3.

16

yaitu : UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan

Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (PERPU);

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

4. Peraturan Pemerintah (PP);

Perundang-undangan.

5. Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan lembaga negara atau
organ/badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden

Setelah lahirnya UU No. 10 Tahun 2004 sebagai

antara lain : Peraturan Kepala BPK,Peraturan Bank Indonesia,

pengganti TAP MPR No. III/MPR/2000, jenis dan hierarkhi

Peraturan

Peraturan Perundang-undangan diatur pada Pasal 7 ayat (1),

PeraturanMahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi,

sebagai berikut :

Peraturan Komisi Yudisial,

6.

7.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

6.

Komisi

Umum

(KPU),

Peraturan Menteri (Permen) sepanjang diperintahkan atau

1945

didelegasikan

Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undangan di atasnya.

Undang

Pemilihan

secara

tegas

oleh

peraturan

perundang-

7. Peraturan Kepala LPND/Komisi/Badan/atau Peraturan Ditjen

8.

Peraturan Pemerintah

suatu Departemen, sepanjang diperintahkan atau didelegasikan

9.

Peraturan Presiden

secara tegas oleh peraturan perundang-undangan di atasnya;

10. Peraturan Daerah (termasuk Peraturan Desa)

8. Peraturan Daerah Propinsi;
9. Peraturan Gubernur Propinsi;

Undang-undang lain yang terkait dengan hal ini misalnya UU
Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Tahun 2004 yang kemudian diganti
dengan UU No.48 Tahun 2009) dan UU Mahkamah Agung (UU No.5
Tahun 2004 jo UU No.3 Tahun 2009)
16

17 ke depan mungkin tidak akan dikeluarkan lagi bentuk TAP
MPR sebagai jenis peraturan perundang-undangan karena MPR bukan
lagi sebagai lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat
melainkan sekedar sebagai lembaga negara yang bersifat “forum” yang
eksis kalau ada joint session antara DPR dan DPD

10. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

G.

Metode

11. Peraturan Bupati/Walikota;
12. Peraturan Desa (Perdesa).

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan
di muka, maka pengkajian ini masuk dalam peneltian hukum yang

Dasar

hukum

pembentukan

peraturan

perundang-

undangan tingkat daerah ini di samping TAP MPR No.

normatif, untuk itu pengkajian ini mempergunakan metode
penelitian normatif.
19

18

Namun demikian tetap akan menggunakan

III/MPR/2000 adalah Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No.22/1999

data empiris

sebagai pendukung.

Dengan demikian pokok

tentang Pemerintahan Daerah (untuk Perda), Pasal 72 UU

permasalahan diteliti secara yuridis normatif.

No.22/1999 untuk Keputusan Kepala Daerah yang bersifat
pengaturan (regeling), dan Pasal 104 dan Pasal 105 UUNo.22/1999

Dengan metode yuridis normatif dimaksudkan untuk

untuk Peraturan Desa (yang sejenis misalnya Nagari). Sekarang

menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait

UUNo.22/1999 telah diganti dengan UU No.32/2004. Pasal-pasal

dengan hirarki peraturan perundang-undangan di luar hirarki.

yang berkaitan dengan pembentukan Perda adalah Pasal 136 s/d
Pasal 147 UU No.32/2004. Disamping itu secara konstitusional
Perda dan peraturan-peraturan lain untuk menjalankan otonomi
daerah mendapatkan dasar konstitusionalnya dalam Pasal 18ayat
(6) UUD-RI yang berbunyi

: Pemerintah daerah berhak

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dantugas pembantuan.

Kerangka pemikiran ini tentu masih sangat mentah untuk
bisa dijadikan sebagai pedoman akademis atas eksistensi peraturan
perundang-undangan di luar hierarki (UU No.10 Tahun 2004)
sehingga masih diperlukan kajian yang lebih mendalam agar
diperoleh pemahaman yang lebih baik.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum
Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 15.
Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif
didasarkan pada penelitian yang mencakup (1)asas-asas hukum, (2)
sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal,
(4)perbandingan hukum, (5)sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini
lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif:
Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2001), hal,13-14. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian
Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 1979) hal.15
18

19 Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan
cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari
masyarakat. Pemikiran empiris ini disebut juga pemikiran sosiologis.
Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ibid

b.

Pengkajian ini juga menggunakan pendekatan sosio
hukum, dengan maksud ingin melihat lebih jauh daripada sekedar

c.

dengan melihat hukum dalam hubungannya dengan sistem sosial,

sekunder,

yaitu

yang

memberikan

Bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan petunjuk
bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, buku

20

saku, agenda resmi, dan sebagainya,

1. Spesifikasi Pengkajian
Pengkajian ini bersifat deskriptif analitis

hukum

penjelasan mengenai bahan hukum primer.

pendekatan doktrinal, sehingga memiliki perspektif lebih luas

budaya, dan ekonomi masyarakat.

Bahan

3. Teknik Pengumpulan Data
yakni akan

menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara
sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh.

Seperti dikemukakan di muka bahwa dalam pengkajian
ini digunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai
sumber utamanya. Dengan demikian maka teknik pengumpulan

2. Jenis dan Sumber Data Pengkajian

data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh melalui
penelusuran

Dalam pengkajian ini digunakan bahan pustaka

yang

berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder

manual

maupun

elektronik

berupa

peraturan

perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta koran atau majalah,
dan juga data internet yang yang terkait dengan hirarki peraturan
perundang-undangan di luar hirarki.

mencakup:21
a.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian

mengikat, mulai dari Undang-undang Dasar dan peraturan

disortir dan diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan

terkait lainnya.

yang komperhensif. Proses analisa diawali dari premis-premis
yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir
pada penemuan asas-asas hukum dan selanjutnya doktrin-doktrin22

Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan
Hukum, Proyek Bank Dunia (Jakarta: Cyberconsult, 1999) hal. 153
21 Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 1982) hal.52, Lihat juga Reformasi Hukum
di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank Dunia
(Jakarta: Cyberconsult, 1999) hal. 14 – 15.
20

serta teori-teori.

Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum Paradigma Metode dan
Dinamika Masalahnya, (Jakarta: Elsam Huma, 2002) hal.15. Lebih jauh
dikatakan bahwa penelitian-penelitian kualitatif menurut aliran Strauss
22

Pengkajian ini dilaksanakan mulai 1 Januari hingga Desember

4. Analisa Data
2010.
Dalam pengkajian ini, metode analisa yang digunakan
adalah metode kualitatif.23 Penerapan metodologi ini bersifat
luwes, tidak terlalu rinci, tidak harus mendefinisikan konsep,

G.

Sistematika Penulisan
Pengkajian ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala
ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, unik dan bermakna
24

di lapangan .

BAB I PENDAHULUAN
Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang,
Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kerangka Konsep,

H.

Jadwal Pengkajian

Metode, Personalia Tim dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERKEMBANGAN PENGATURAN TENTANG
(dan Glaser) adalah penelitian untuk membangun teori, dan tidak Cuma
berhenti pada pemaparan data mentah belaka.
23 “Qualitative research we mean any kind of research that
procedure findings not arrived at by mean of statistic procedures or
other mean of quantifications. It can refer to research about persons’
lives, stories, behaviors, but also about organizations. Functioning, social
covenants or intellectual relationship”, Anselmus Strauss and Juliat
Corbin, Basic of Qualititive Research, Grounded Theory Procedure and
Thechnique, Sage Publication, Newbury, Park London, New Delhi, 1979,
hlm 17. Mengenai Penelitian Kualitatif Lexy J Moleong membuat karya
yang diterbitkan dengan judul Metodologi Penelitian Kualitatif, PT
Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989; juga John W Creswell, Research
Design:
Qualitative
&
Quantitative
Approaches,
Sage
Publication,Thousand Oaks, London, New Delhi, 1994; Robert Bog dan
Steven J. Taylor, Introduction to qualitative Research Methods: A
Phenomenological Approach To The Social Science, A Willey-Interscience
Publication, New York London Sydney Toronto, 1975; Michael Quinn
Patton, Qualitative Evaluation And Research Methods, Second Edition,
Sage Publication, Newbury Park London New Delhi, 1980.

HIERARKI

PERUNDANG-UNDANGAN DI

INDONESIA DAN PERBANDINGAN DENGAN
NEGARA LAIN
Dalam Bab ini akan dibahas mengenai Perkembangan peraturan
perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan
hierarki (tata urutan peraturan perundang-undangan) baik pada
masa Hindia Belanda, hingga saat ini. Dan sebagai pembanding,
perlu juga dibandingkan dengan hierarki yang berlaku di Belanda
saat ini yang kemudian dilanjutkan dengan uraian dan gambaran
teoritik mengenai pengaturan perundang-undangan.
BAB III KEDUDUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI LUAR HIERARKI
Dalam Bab ini akan membahas mengenai dasar juridis berbagai
jenis peraturan perundang-undangan sebagai produk dari berbagai

Burhan Bungin (ed), Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 39.
24

lembaga, baik legislatif, eksekutif, dan yudicatief yang ada saat ini,

serta berbagai pemikiran bagi pengaturannya di masa depan dalam

BAB II

tertib perundang-undangan di Indonesia.

PERKEMBANGAN PENGATURAN TENTANG HIERARKI

BAB IV PENUTUP

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Rekomendasi

H.

DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

Personalia Tim Pengkajian
Tim Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Produk Perundangundangan Di Luar Hierarki (UU No.10 Tahun 2004) ini dibentuk

C.

Perkembangan

Pengaturan

Hirarki

Peraturan

Perundang-

Undangan

dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:
PHN.1-05.LT.02.01 Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, dengan

8.

Masa Hindia Belanda

personalia sebagai berikut:
Ketua
Sekretaris

: Noor M Aziz, SH,MH,MM
: Arfan Faiz Muhlizi, S.H.,M.H.

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada masa penjajahan
Belanda (masa Hindia Belanda) yang diberlakukan di Indonesia

Anggota :

terbagi atas atau dapat dibedakan atas 3 (tiga) masa yakni :

1. Sri Hariningsih, SH,MH

b.

Masa Besluiten Regering (Tahun 1800-Tahun 1855);

2. Drs. Zafrullah Salim , MH

c.

Masa Regering Reglement (RR) Tahun 1854/1855–Tahun

3. Rahmat Trijono, S.H., M.H.
4. Hj. Hesty Hastuti, S.H., M.H

1926/1927;
d.

Masa I.S (Staat-Inrichting Van Nederlands Indie) Tahun
1926/1927 –Tahun 1942.

5. Heru Wahyono, S.H,M.H.
6. Nunuk Febrianingsih, S.H
d.

Masa Besluiten Regering (Tahun 1800-Tahun 1855).

Staf sekretariat
1. Ade Irawan Taufik, SH

Pada masa Besluiten Regering, dasar hukum pemberlakuan

2. Erna Tuti

peraturan dari Negeri Belanda untuk berlaku di Indonesia
adalah ketentuan Pasal 36 Grond Wet (UUD) Belanda yang
menyatakan bahwa :Raja berdaulat secara mutlak dan
mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan

harta milik negara di bagian lain dari dunia (di luar Belanda

4.

AMVB;

yang menjadi jajahan Belanda).

5.

KB;

6.

Ordonanntie vd Kroon;

7.

Ordonanntie vd GG.

Berdasarkan Grond Wet kemudian dikeluarkan produk
hukum yang lain yakni Wet, AMVB (Algemene Maat Regel
Van Bestuur),

KB (Koninklijk Besluit), dan Kroon

Ordonantie. Mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 36

e.

Masa Regering Reglement (RR) Tahun 1854/1855–
Tahun 1926/1927

Grond Wet bahwa Raja berdaulat secara mutlak di daerah
jajahan, maka ke-empat jenis Peraturan tersebut (Wet,

Pada Tahun 1848 dilakukan perubahan pada Grond Wet

AMVB, KB, dan Kroon Ordonanntie) juga berlaku di

yang

Indonesia.

pemerintahan

membawa

akibat

dan

perubahan

sistem

pula

terhadap

perundang-undangan

di

Nederlands Indie. Perubahan Grond Wet (Pasal 59 ayat (2)
Selain kekuasaan raja tersebut,di daerah jajahan ditunjuk

dan ayat (4) menentukan dikeluarkannya Peraturan Dasar

wakil raja dengan status sebagai Gubernur Jenderal

Pemerintahan yang disebut dengan Regering Reglement

(Gouvernour Generaal–GG) yang juga diberi kewenangan

(RR) dan ditentukan bahwa RR berlaku sebagai UUD bagi

membuat peraturan. Peraturan yang dikeluarkan oleh GG

Nederlands Indie.Kemudian berdasarkan RR dikeluarkan

adalah Ordonanntie. Guna membedakan antara Ordonanntie

peraturan oleh GG yang disebut Ordonanntie.

dari Kroon dan Ordonanntie dari GG dalam penyebutanya
digunakan istilah Ordonanntie vd Kroon dan Ordnanntie vd

Berdasarkan perubahan tersebut,maka jenis peraturan yang

GG.

berlaku pada masa Regering Reglement adalah sebagai
berikut :

Dari data yang ada tersebut maka jenis Peraturan
Perundang-undangan

dan

hierarki

yang

berlaku

di

1.

Regering Reglement (RR);

Nederlands Indie (Indonesia) pada masa Besluiten Regering

2.

Wet/Ordonanntie;

adalah sebagai berikut :

3.

AMVB;

2.

Grond Wet;

4.

KB;

3.

Wet;

5.

Ordonannti vd Kroon;

Masa Pemerintahan (Pendudukan) Jepang berlangsung antara
f.

Masa I.S (Staat-Inrichting Van Nederlands Indie)

Medio 1942 –Agustus 1945. Pemerintahan Jepang dilakukan

Tahun 1926/1927–Tahun 1942

oleh penguasa Militer yang disebut Gunseikan dan kemudian
diganti dengan yang lebih tinggi tingkatannya yang disebut

Pada Tahun 1922 dilakukan lagi perubahan terhadap Grond

Seikosikikan.

Wet.Ketentuan yang menyatakan RR sebagai UUD di
Nederlands Indie diubah namanya menjadi I.S.

Seikosikikan mengeluarkan peraturan yang disebut Osamu
Seirei dan Gunseikan mengeluarkan peraturan yang disebut

Pasal 82 dari I.S menentukan bahwa GG dengan persetujuan

Osamu Kanrei.Kedua peraturan tersebut diundangkan dalam

Volksraad mengeluarkan Ordonanntie.Selanjutnya GG juga

Lembaran resmi untuk pengundangan peraturan yang disebut

diberi wewenang mengeluarkan peraturan yang disebut

Kanpo.

Regeringsverordening (RV). RV ini untuk melaksanakan
Wet,

Ordonanntie,

dan

AMVB.Selain

itu

untuk

Dengan demikian pada masa pemerintahan/pendudukan Jepang

melaksanakan pengaturan yang bersifat administrasi GG

jenis Peraturan Perundang-undangan yang diberlakukan di

mempunyai wewenang untuk mengeluarkan produk hukum

daerah pendudukannya adalah :

yang disebut Gouvernement Besluit (GB).

1. Osamu Seirei; dan
2. Osamu Kanrei.

Dengan demikian jenis Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku pada masa I.S adalah sebagai berikut:

10. Masa Di Bawah UUD 1945 (Sebelum Perubahan) Periode 17

1.

I.S;

2.

Wet/Ordonanntie;

3.

AMVB/RV;

Masa di bawah UUD 1945 pada periode 17 Agustus 1945 – 27

4.

Ordonntie vd Kroon /KB;

Desember 1949 jenis Peraturan Perundang-undangan yang

5.

Gouvernement Besluit (GB)

berlaku adalah :

Agustus 1945-27 Desember 1949

1. UUD 1945;
9.

Masa Pemerintahan Jepang

2. Undang-Undang/Peraturan Pemenrintah Pengganti UndangUndang;

3. Peraturan Pemerintah; dan
4. Peraturan

yang

berasal

(Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1950) dan diumumkan oleh
dari

Zaman

Hindia

Belanda

berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Menteri Kehakiman pada tanggal 6 Februari 1950.
Dalam Undang-Undang tersebut istilah yang digunakan bukan
diundangkan tetapi diumumkan.

Namun di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat
banyak produk hukum yang diberlakukan yakni :

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS tidak terdapat ketentuan

1. Penetapan Presiden;

yang mengatur

2. Peraturan Presiden;

undangan.

3. Penetapan Pemerintah;

Mengenai penentuan jenis Peraturan yang mana yang lebih

4. Maklumat Pemerintah;

tinggi tingkatanya lebih didasarkan pada praktek ketatanegaraan

5. Maklumat Presiden;

yang berlaku sebelumnya (pada waktu berlakunya UUD 1945).

mengenai hierarki Peraturan Perundang-

6. Pengumuman Pemerintah.
Jenis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada masa di
Mengingat pada saat itu tidak terdapat ketentuan hukum positif

bawah Konstitusi RIS adalah sebagai berikut :

yang mengatur tentang hierarki/tata urutan Peraturan Perundang-

1. Konstitusi RIS;

undangan maka peraturan yang disebutkan diatas terutama yang

2. Undang-Undang

digunakan dalam praktek penyelengaraan pemerintahan tidak
disusun berdasarkan hierarki/tata urutan tetapi semata-mata

(berdasarkan

Pasal

127)/UU

Darurat

(berdasarkan Pasal 139);
3. Peraturan Pemerintah (berdasarkan Pasal 141).

hanya berdasarkan fakta dari jenis produk hukum yang berlaku
pada saat itu

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pada waktu itu
RI Yogja yang merupakan Pemerintah Pusat mengeluarkan

11. Masa Di Bawah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
Tahun 1950

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Peraturan tentang Jenis
Dan Bentuk Peraturan Yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menentukan Jenis

Konstitusi RIS berlaku berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
48 Tahun 1950 tanggal 31 Januari 1950 tentang Mengumumkan
Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Peraturan-peratuan Pemerintah Pusat ialah :

a.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti

Pada masa di bawah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun

Undang-Undang;

1950 juga tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur

b.

Peraturan Pemerintah;

tentang hierarki/tata urutan Paraturan Perundang-undangan.

c.

Peraturan Menteri.
Dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Negara, jenis

Kemudian dalam Pasal 2 ditentukan bahwa: Tingkat kekuatan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu

peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya

adalah :

pada Pasal 1.

1. UUDS 1950;

Dengan demikian pada masa di bawah Konstitusi RIS

2. Undang-Undang/UU Darurat; dan

pengaturan mengenai hierarki/tata urutan Peraturan Perndang-

3. Peraturan Pemerintah.

undangan yang ada adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, tetapi tentunya

Selain ke tiga jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut

hanya berlaku di wilayah RI Yogja sebagai Pemerintah Pusat.

dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Negara masih
terdapat beberapa produk hukum yang berlaku yakni:
1. Peraturan Menteri;

12. Masa Di Bawah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun

2. Keputusan Menteri; dan

1950

3. Peraturan Tingkat Daerah.
Undang-Undang

Dasar

Sementara

Tahun

1950

berlaku

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang
Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat

13.

Masa Di Bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Setelah
Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959

Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1950) yang diumumkan

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit

oleh Menteri Kehakiman (waktu itu dijabat oleh Mr. Soepomo)

yang ditetapkan dengan Penetapan Presiden tanggal 5 Juli 1959

tanggal 15 Agustus Tahun 1950 .

yang isinya menyatakan :
1. Pembubaran Konstituante;
2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan
tidak berlakunya UUDS 1950; dan

3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

a)

yang didasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Dasar; atau

Dengan dinyatakan berlakunya kembali UUD 1945 maka jenis

b)

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti pada awal
berlakunya UUD 1945 yakni :

untuk melaksanakan Penetapan Presiden tentang
Dekrit Presiden.

3. Peraturan Pemerintah (lain dari pada Peraturan Pemerintah

1. UUD 1945;

berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945) Peraturan

2. Undang-Undang/Perpu;

Pemerintah ini untuk melaksanakan Peraturan Presiden pada

3. Peraturan Pemerintah; dan

point 2 di atas.

4. Peraturan yang berasal dari Zaman Hindia Belanda yang
berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

4. Keputusan

Presiden,

untuk

melakukan/meresmikan

pengangkatan-pengangkatan;
5. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, yang dibuat di

Namun kemudian berdasarkan Surat Presiden kepada Ketua DPR-

Kementerian-kementerian Negara/Departemen-departemen

GR tanggal 20 Agustus 1959 Nomor 2262/HK/59 tentang Bentuk

Pemerintahan, masing-masing untuk mengatur sesuatu hal

Peraturan Negara, mengenai jenis Peraturan Perundang-undangan

dan

yang berlaku ditentukan sebagai berikut:

pengangkatan.

untuk

melakukan/meresmikan

pengangkatan-

1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;

Selain jenis Peraturan sebagaimana disebutkan, dalam praktek

3. Perpu.

masih terdapat pula:
a. Ketetapan (TAP) MPRS; dan

Disamping itu Pemerintah masih mengeluarkan berbagai bentuk

b. Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Peraturan Negara lainnya, yakni :
1. Penetapan

Presiden,

untuk

Dekrit

Perlu dikemukakan bahwa setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli

1959, antara Tahun 1959–Tahun 1966 Presiden banyak

1959 tentang ”Kembali kepada Undang-Undang Dasar

menetapkan Penetapan Presiden (PenPres) materi yang diatur

1945”.

adalah materi Undang-Undang dan Peraturan Presiden (PerPres)

2. Peraturan Presiden.yaitu Peraturan:

melaksanakan

materi yang diatur adalah materi Peraturan Pemerintah. Kedua
jenis Peraturan tersebut dikeluarkan dengan dasar hukum darurat

artinya dikeluarkan oleh Presiden tanpa persetujuan Lembaga

mengenai

Legistatif.

Perundangan RI, yang terdiri atas :

Dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD 1945, pada Tahun

1. UUD RI 1945 ;

1966 MPRS mengeluarkan TAP MPRS Nomor XIX/MPRS/1966

2. Tap MPR;

dan Tahun 1968 mengeluarkan TAP MPRS Nomor XXXIX/1968

3. Undang-Undang/Perpu;

tentang Peninjauan Produk Legislatif dengan ketentuan sebagai

4. Peraturan Pemerintah;

berikut:

5. Keputusan Presiden,

1. PenPres dan PerPres yang isi dan tujuannya sesuai dengan

6. Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri,

suara dan hati nurani rakyat, materinya dituangkan dalam

Sumber

Tertib

Hukum

RI

dan

Tata

Urutan

Instruksi Menteri dan lain-lainnya.

Undang-Undang.
2. PenPres dan PerPres yang isinya tidak sesuai dengan suara dan

Selain

itu,

dalam praktek

penyelenggaraan

Pemerintahan

hati nurani rakyat, dinyatakan tidak berlaku dan akibatnya

digunakan juga produk hukum yang lain yakni Pengumuman

diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah.

3. Peninjauan kembali ditugaskan kepada Pemerintah dan DPRGR.

Contoh

Pengumuman

Pemerintah

Republik

Indonesia tanggal 17 Februari 1969 tentang Landas Kontinen.
Pengumuman Pemerintah ini kemudian ditingkatkan instrumen
hukumnya menjadi Undang-Undang yakni Undang-Undang

Hasil peninjauan kembali telah diundangkan 2 (dua) Undang-

Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen.

Undang yakni :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan
Tidak Berlakunya Berbagai PenPres dan PerPres.

14. Masa Di Bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca
Perubahan .

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan
Berbagai PenPres dan PerPres Menjadi Undang-Undang.

Pada masa di bawah UUD 1945 Pasca Perubahan mengenai jenis
dan hierarki/tata urutan Peraturan Perundang-undangan dapat

Dalam rangka memberikan ketertiban mengenai sumber tertib

dibedakan sebagai berikut:

hukum, pada Tahun 1966 MPRS juga menetapkan TAP MPRS
Nomor

XX/MPRS/1966

tentang

Memorandum

DPR-GR

a.

Pada saat berlakunya Tap MPR Nomor III/MPR/2000.

Ketentuan mengenai Jenis dan hierarki/tata urutan Peraturan

dari Tap tersebut menentukan bahwa :Peraturan atau

Perundang-undangan yang semula diatur dalam Tap MPRS

Keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan,

Nomor XX/MPRS/1966 menjadi tidak berlaku setelah

Menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang

ditetapkannya Tap MPR Nomor III/MPR/2000.

setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata

Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 menentukan bahwa
Tata

urutan peraturan perundang-undangan ini.

urutan Peraturan Perundang-undangan Republik

Indonesia adalah :

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan yang

1. Undang-Undang Dasar 1945;

berlaku

2. Tap MPR;

III/MPR/2000 tidak hanya sebagaimana yang tercantum

3. Undang-Undang;

dalam ketentuan Pasal 2 tetapi juga mencakup jenis

4. Perpu;

peraturan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Tap tersebut,

5. Peraturan Pemerintah;

hanya saja yang tidak jelas adalah dimana letaknya dalam

6. Keputusan Presiden;

tata urutan.

pada

saat

berlakunya

Tap

MPR

Nomor

7. Peraturan daerah.
b. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun
Dari tata urutan tersebut terdapat permasalahan yakni :

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

1.

undangan.

2.

Perpu diletakkan dibawah Undang-Undang:
Peraturan Menteri tidak dicantumkan lagi dalam tata
urutan.

Pada Tahun 2003 MPR mengeluarkan Tap MPR Nomor 1
/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status

Namun perlu diingat walaupun Peraturan Menteri tidak

Hukum

dicantumkan dalam tata urutan Peraturan Perundang-

Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

undangan bukan berarti pada saat berlakunya Tap MPR

Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun

Nomor III/MPR/2000 tidak diakui keberadaan Peraturan

2002.

Menteri atau Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang
lain. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2)

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

Pasal 4 Tap tersebut menetukan bahwa :Ketetapan Majelis

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis

1945;

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana

2. Undang-Undang/Perpu;

dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan

3. Peraturan Pemerintah;

terbentuknya Undang-Undang.

4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 4 tersebut antara lain tercantum Tap MPR
Nomor

III/MPR/2000.

Oleh

karena

itu,

dengan

Kemudian Pasal 7 ayat(2) menentukan bahwa Peraturan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Daerah tersebut mencakup:

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

1.

Peraturan Daerah Provinsi;

dalam Pasal 7 ayat (1) nya mengatur tentang jenis dan

2.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan

hierarki Peraturan Perundang-undangan,maka ketentuan

3.

Peratura Desa/setingkat

tentang jenis dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Tap MPR Nomor

Selain jenis Peraturan Perundang-undangan yang diatur

III/MPR/2000 menjadi tidak berlaku lagi.

dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, UU Nomor 10 Tahun 2004
mengakui jenis Peraturan Perundang-undangan yang lain

Perlu dipahami bahwa tidak berlakunya Tap MPR Nomor

yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) yang

III/MPR/2000 adalah sebagai akibat ketentuan Pasal 4 Tap

kemudian rinciannya dijelaskan dalam Penjelasan ayat

MPR Nomor 1/MPR/2003 yang kemudian direalisasikan

tersebut, yang mencakup peraturan yang dikeluarkan oleh:

dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10

MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala

Tahun 2004.

Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk
oleh Undang-Undang atau oleh Pemerintah atas perintah

Jenis

dan

hierarki

Peraturan

Perundang-undangan

Undang-Undang,

DPRD

Provinsi,

Gubernur,

DPRD

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

setingkat.

adalah sebagai berikut :

Dari ketentuan Pasal 7 ayat (4) ini jelas bahwa peraturan

Oleh karena batasannya adalah ”dalam penyelenggaraan

yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang dijelaskan

pemerintahan negara” maka tentunya tidak mencakup jenis

tersebut merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan,

peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang bukan

yang tidak jelas adalah dimana letaknya dalam hierarki.

lembaga eksekutif.

Walaupun dalam Pasal 7 ayat (4) mengenai status peraturan
yang dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang dijelaskan

D.

Pengaturan Tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan
di Negara Lain

dalam Pasal 7 ayat (4) ditambahkan persyaratan bahwa
”diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum

Sebelum menguraikan tentang hierarki peraturan perundang-

mengikat

Peraturan

undangan di negara lain, tidak ada salahnya bila terlebih dahulu

Perundang-undangan yang lebih tinggi”, tetapi ternyata

dikemukakan tentang pengertian norma peraturan perundang-

persyaratan atau klausula tersebut dipatahkan sendiri

undangan.

sepanjang

diperintahkan

oleh

berdasarkan ketentuan Pasal yang lain dari UU Nomor 10
Tahun 2004, yakni ketentuan Pasal 39 ayat (3) yang

1.

Pengertian Norma

menentukan sebagai berikut :
Istilah “norma” dalam bahasa Inggris disebut norm yang
Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan

berasal dari bahasa Latin norma, yang berarti rule (peraturan)

lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan

dan pattern (pola/ukuran). Selanjutnya norm berarti:

pemerintahan negara tidak atas permintaan secara

-

expected;

tegas dari suatu Undang-Undang .....dst.
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) tersebut berarti

a situation or a pattern of behavior that is usual or

standards of behavior that are typical of or accepted within
a particular group or society

dimungkinkan penetapan Peraturan Perundang-undangan
walaupun tidak terdapat perintah dari Undang-Undang
dengan

persyaratan

pemerintahan negara”.

”dalam

penyelenggaraan

Kedua definisi ini menggambarkan bahwa norma itu merupakan
keadaan atau pola tingkah laku biasa atau yang diharapkan.
Standar tingkah laku itu bersifat tipikal atau diterima oleh
kelompok atau masyarakat tertentu. Dengan demikian norma

pada dasarnya adalah pola atau tingkah laku ciri tertentu yang

fisik, sehingga yang fisik merupakan dasar bagi moral. Keadaan

dilakukan atau yang dapat diterima oleh masyarakat.

moral merupakan bentuk dari fisik.

Dengan pengertian sederhana itu dapat dipahami bahwa norma

Seterusnya realitas alam manusia (sesuatu yang fisik) tidak sama

pada dasarnya berupa pedoman tingkah laku yang bersifat tidak

dengan hukum-hukum alam yang merupakan norma bagi alam,

tertulis yang tertulis. Norma yang bersifat tertulis dapat dalam

yang mengatur alam tetapi bukan alam sendiri. Dari aspek ini,

bentuk peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya.

manusia dalam arti normatif-yuridis menjadi subyek moral

Dengan kata lain norma hukum yang bersifat tertulis terdiri dari

manusia perlu memenuhi beberapa syarat, antara lain bebas

peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan lain

untuk bertindak dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi,

yang bersifat mengikat, baik secara langsung maupun tidak

yang

langsung.

terutama bertindak sesuai dengan kemauannya. Maka untuk

mengharuskannya

mempertimbangkan

pilihannya,

menentukan apakah manusia menjadi pelaku moral (causa
Norma dalam pengertian seperti itu telah ada sejak manusia

moralis) atau tidak, tergantung kepada kebebasannya bertindak,

diciptakan Allah Swt, baik norma yang ditetapkan berdasarkan

yang berarti seandainya manusia tidak bebas lagi, maka norma-

kitab suci yang diyakini sebagai wahyu Allah maupun norma

norma tidak berlaku lagi, dan manusia bukan pelaku moral lagi.

yang ditetapkan manusia sendiri.

(Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, 1982: 70 – 71).

Selanjurtnya, dalam teori yang dikembangkan oleh Samuel

Hukum alam yang pada dasarnya berasal dari Allah tidak

Pufendorf (1632 – 1694), yang hidup pada rasionalisme, dalam

berlaku sebagai hukum kecuali jika hukum alam itu sudah

bukunya De iure nature et gentium, libro octo, (tentang hukum

menjadi tatahukum. Selain itu, hukum alam selalu akan berlaku

alam dan bangsa-bangsa, delapan jilid), seperti dikutip Theo

sebagai norma moral, akan tetapi bukan sebagai norma hukum.

Huijbers, terlebih dahulu dibedakan antara fisik dan moral, yang

Pufendorf membedakan norma-norma yang berlaku bagi

merupakan dua keadaan yang berbeda. Fisik dikatakan mengenai

manusia dalam hubungannya dengan orang lain, kepada norma –

sesuatu yang ada, seperti barang, binatang, tumbuh-tumbuhan,

norma mutlak dan norma-norma hipotetis.

yang semuanya disebut real. Moral dikatakan tentang sesuatu
yang seharusnya ada tetapi tidak ada secara real, yang disebut

Norma mutlak berlaku tanpa syarat, seperti umpamanya

ideal. Moral tidak berdiri sendiri tetapi mengandaikan keadaan

kerugian harus diganti. Norma seperti itu berlaku biasanya hanya

berlaku sebagai kewajiban moral, bukan sebagai kewajiban

Dalam kaitannya antara moral dan hukum, Christian Thomasius

yuridis, Norma hipotetis adalah norma-norma yang berlaku

menjelaskan bahwa moral selalu berhubungan dengan kehidupan

sesudah syarat-syarat tertentu terpenuhi yaitu atas dasar

batin manusia, yakni sikap dan pikiran. Di lain pihak, hukum

persetujuan bersama. Tanpa persetujuan itu tidak terdapat norma

selalu berhubungan denghan perbuatan-perbuatan lahiriah, dan

yang berlaku. Norma-norma (hipotetis) itu mengakibatkan suatu

karenaya melahirkan kewajiban lahiriah pula. Apa yang terjadi

kewajiban yuridis, lagipula melahirkan suatu hak sempurna bagi

dalam batin manusia tidak dipedulikan hukum. Semboyan itu

orang-orang yang bersangkutan. Jika hak itu dilanggar, maka

diungkapkan dalam semboyan hukum Romawi: “De internis non

terhadap pelanggaran itu dikenakan hukuman. (Filsafat Hukum

iudicat

dalam Lintasan Sejarah, 1982: 73).

mengadali).

Masih dalam kerangka pemikiran dari abad rasionalisme

Doktrin ini sejalan dengan hukum Islam yang bersumber dari

dijumpai pula gagasan filsafat hukum dari Christian Thomasius

hadits Rasulullah Saw: “Nahnu nahkumu bi al zhawahir (Kami

(1655 – 1728), yang berpendapat bahwa hukum alam meliputi

hanya menenetukan hukum mengenai persoalan lahiriah).

praetor

(tentang

kehidupan

batin

hakim

tidak

segala bidang kehidupan dan karenanya mengandung berbagai
macam norma kehidupan sebagai prinsip-prinsip kelakuan.

Dari konsepsi filosofis tentang norma, hukum dan moral seperti

Filsuf Christian Thomasius membedakan tiga macam norma:

diuraikan di atas dapat dipahami bahwa pemisahan antara norma

a.

norma-norma moral (untuk hidup saleh, honestum);

moral dan norma hukum penting diperhatikan, dan tidak boleh

b.

norma-norma

adart

istiadat

(untuk

hidup

sopan,

dicampuradukkan. Norma (hukum) yang bersifat hipotetis

decorum); dan

menimbulkan

c.

memenuhi persyaratan tertentu, yaitu persetujuan bersama.

norma-norma hukum (untuk hidup adil, iustum).

kewajiban

yuridis

yang

sempurna

setelah

Norma-norma hukum sebagai dasar pembentukan hukum, yang
intinya adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan hak-hak

Apa yang dimaksud dengan “persetujuan bersama” oleh Samuel

orang harus dicegah. Prinsip itu sendiri tidak termasuk hukum

Pufendorf, sepanjang menyangkut norma-norma hukum publik

akan tetapi harus diperhatikan oleh mereka yang membentuk tata

tentu melalui transformasi norma hukum tersebut menjadi

hukum.

hukum positif yaitu melalui pembentukan peraturan perundangundangan.

a. Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan
Unsur-unsur tersebut yang harus ada dalam suatu peraturan
Banyak arti dan uraian mengenai hukum dan norma hukum.

menunjukkan bahwa kalimat normatif yang sasarannya adalah

Dalam hubungannya dengan tulisan ini, dapat dikutip arti hukum

perbuatan manusia memang bersifat selektif dan tidak boleh

menurut kamus hukum Fockema Andreae, yang mengartikan

sembarangan kalimat atau pernyataan dapat dimuat dalam suatu

hukum sebagai “het geheel van regels, van normen aangaande

peraturan.

enig

aspect

van

het

gemenenschapsleven”

(keseluruhan

peraturan-peraturan, norma-norma yang semata-mata terkait

b.

dengan aspek kehidupan masyarakat).

Kebijakan

Di antara norma hukum dimaksud adalah peraturan perundang-

C. Waaldijk menjelaskan bahwa peraturan-peraturan (regels)

undangan yang diartikan sebagai peraturan tertulis yang

tersebut dapat berupa peraturan-peraturan hukum (rechtsregels)

dibentuk oleh lembaga pemerintah atau pejabat yang berwenang

atau peraturan-peraturan kebijakan (beleidsregels). Bagaimana

yang mempunyai kekuatan mengikat umum.

membedakannya?

Peraturan

Perundang-undangan

Menurut

ahli

dan

Peraturan

perundang-undangan

itu,

peraturan-peraturan hukum memiliki dasar hukum (grod)Dari konsepsi ilmu perundang-undangan, suatu peraturan

wettelijke grodslag) untuk membentuknya dan mempunyai

perundang-undangan

kekuatan yuridis secara langsung (direct juridisch bindend).

yang

memuat

peraturan

hukum

(rechtsregels) harus memenuhi empat macam unsur yaitu
sebagai berikut: (C. Waaldijk: 14 – 15):

Peraturan-peraturan kebijakan tidak memiliki dasar hukum

a.

subyek, yaitu orang atau instansi yang (tidak) harus (

untuk menetapkannya, dan (karena itu) tidak memiliki kekuatan

moet) atau (tidak) boleh (mag) melakukan sesuatu;

mengikat secara langsung. Peraturan kebijakan dibentuk oleh

karakter, yaitu unsur peraturan yang menyatakan sesuatu

organ pemerintah dan diperlukan oleh rgan pemerintahan

yang harus (moet), boleh (mag), tidak harus (niet moet)

(bestuursorgaan)

atau tidak boleh (niet mag) dilakukan;

pemerintahan

obyek, yaitu perbuatan (gedraging) yang boleh (niet) atau

langsung, melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang

tidak boleh (niet mag); dan

patut

(mungkin) persyaratan-persyaratan (voorwaarden).

kepercayaan

b.

c.

d.

untuk

melaksanakan

(bestuursbevoegdheid).

(beginselen

van

behoorlijk

suatu
Maka

bestuur),

kewenangan
secara

seperti

tidak

asas

(vertrouwensbeginsel) dan asas persamaan

(gelijkheidsbeginsel, peraturan kebijakan tersebut dapat dipinjam
juga sebagai instrumen untuk menetapkan hak dan kewajiban,

Bagaimana Twaalftafelenwet, sebagai produk norma hukum

sehingga peraturan kebijakan disebut sebagai peraturan semu

zaman kuno, dibentuk orang bangsa Rumawi?

(pseudo-wetgeving).
Menurut Djokosoetono, kondisi yang mendorong terbentuknya
2.

kodifikasi Twaaltafelenwet adalah terdapatnya dua

Sejarah dan asal usul norma

lapisan

rakyat, dua standen dalam polis yang disebut Res Mancipi dan
Dari catatan kuliah mengenai Ilmu Negara diketahui

Emancipatio. Di antara kedua golongan itu masih terdapat satu

bahwa bangsa Romawi kuno (sebelum abad Masehi) telah

stand lagi yaitu clientas yang merupakan aanhangsel dari

mengenal hukum yang mereka pelajari dari orang Yunani.

golongan patriciers. Mereka ini ialah tukang garap tanah milik

Hukum Romawi itu bersift normative yuridis, artinya hukum

patriciers dan tidak boleh migreren. Jadi status mereka setengah

dipandang sebagai norma. Oleh karena itu perkembangan hukum

budak.

Rumawi sejak awal sampai akhir bersandarkan kodifikasi yaitu
dimulai dengan kodifikasi yang disebut Twaalftafelenwet (meja

Golongan patriciers memikirkan soal-soal filsafat, mengurus

atau batu-hukum dua belas) dan diakhiri juga oleh kodifikasi

soal-soal kenegaraan, Handerarbeid mereka anggap rendah. Ini

yaitu yang disebut Corpus Iuris Civilis.

adalah pekerjaan golongan plebejers.

Menurut catata kuliah Ilmu Negara dari Prof. Mr. Djokosoetono,

Antara golongan patriciers dan golongan plebejers selalu terjadi

yang

Alrasid,

konflik. Sebabnya adalah karena tidak ada persamaan hak.

Twaalftafelenwet merupakan suatu peraturan hukum yang

Tidaklah heran kalau golongan plebejers menuntut diadakannya

dilukiskan di atas meja yang terbuat dari batu dan jumlahnya dua

persamaan hak. Jadi seperti revolusi Prancis dan revolusi Rusia.

belas (Een wet die gerift is op twaalf tafelen).

Tujuannya ialah untuk menuntut persaan hak juga,. Semua

dikumpulkan

oleh

Prof.

Dr.

Harun

fungsi dan jabatan penting berada pada golongan patriciers.
Corpus Iuris Civilis merupakan nama wetboek yang diciptakan

Alhasil, pengadilan, pemerintahan semuanya dipegang oleh

atas titah Kaisar Justinianus (oleh karena itu disebut juga Corpus

patriciers. Golongan plebejers hanya merupakan de geregeerden.

Iuris Justinianus) dan merupakan kodifikasi terbesar yang tidak
ada bandingannya hingga sekarang.

Siapakah yang menang dalam konflik itu? Golongan plebejers.
Mengapa?

Karena

mereka

lalu

mengadakan

obstrucites

Panitia itu bekerja menurut pola yang mereka pelajari dari orang

(rintangan dan mogok). Kaum plebejers bukan mengadakan

Yunani. Caranya, dibuatlah 10 meja (batu) hukum. Jumlahnya

mogok kerja saja akan tetapi mereka meninggalkan kota Romka

10 oleh karena anggota panitia ada 10 orang. Seperti halnya pada

dan pergi ke Mons Sacer (bukit kramat). Akibatnya keruan saja,

lintah darat ada aturan pinjam (10 dibayar 12), demikian pula 10

kaum patriciers kelabakan. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa

meja tadi kemudian menjadi 12. Mengapa? Karena kepala

melindungi diri sendiri, sebab yang menjadi tukang masak,

negara di Rumawi terdiri dari dua orang konsul (dyarchie) yang

prajurit, semuanya plebejers. Jadi dalam bidang ekonomi

kedudukannya sama, agar terdapat saling mempengaruhi

golongan patriciers sangat tergantung pada golongan plebejers.

(wederkerige beinvloeding) dan saling mengawasi (wederkerige
controle), sehingga terdapat keharmonisan. Ini yang disebut

Akhirnya karena tidak tahan, golongan patriciers tunduk pada
kehendak

Plebejers.

Mereka

dipanggil

kembali.

sistem dyarchie.

Namun

plebejers mengemukakan syarat mereka mau kembali jika

Mencontoh pola itu, maka kedua orang konsul itu menambah

diadakan persamaan hak. Permintaan ini diluluskan dan

lagi dua buah meja sehinga jumlahnya menjadi 12 meja hukum

dibentuklah suatu panitia untuk menyelidiki kemungkinan

atau batu hukum (twaalftafelenwet) yang dipasang di forum

diadakannya persamaan hak antara patriciers dan plebejers.

(pasar atau seperti alun-alun), tempat orang Rumawi sering

Supaya terdapat kepastian hukum, maka isisnya harus dituliskan.

berkumpul. Dengan cara demikian masyarakat mengetahui apa
yang dikerjakan oleh Panitia.

Menurut Djokosoetono selanjutnya, kesepakatan itu dilanjutkan
dengan pembentukan sebuah panitia untuk merumuskan

Hukum yang dibentuk secara tertulis dalam naskah 12 batu

kemauan kedua belah pihak. Panitia dimaksud terdiri dari 10

hukum (Twaalftafelenwet) dipengaruhi alam pikiran Rumawi

orang anggota. Mereka diberi tugas untuk mempelajari de wetten

pada saat itu yang bercorak agraris dan magis-religius.

van Solon . Seperti diketahui, di Yunani ada undang-ndang yang

Bagaimana hukum dengan corak semacam itu dapat mengikuti

dibikin Solon. Selain dari de wetten van Solon, terdapat pula:

perkembangan masyarakat,

-

de wetten van Hammurabi (Assyria)

sederhana itu dapat berkembang? Bagaimana hukum yang

-

de wetten van Manu (India)

tertulis (hukum yang mati) dapat mengikuti perkembangan

-

de wetten van Mozes (Palestina)

masyarakat?

dan bagaimana

hukum yang

Menurut Djoko Soetono, jawabannya sederhana saja, yakni hal

BW 1365 yang semula berarti perbuatan melawan undang-

itu merupakan pekerjaan hakim (praetor).

undang (onwetmatig), kemudian diperluas sehingga berarti tidak
hanya perbuatan melawan peraturan perundang-undangan

Pekerjaan di pengadilan Rumawi dijalankan oleh dua macam

melainkan juga segala perbuatan yang bertentangan dengan de

hakim, yaitu praetor dan iudex. Kalau sekarang seorang hakim

geode zeden en de maatschappelijke betameliijkheid) seperti

saja. Kalau kit abaca suatu vonnis, maka bentuk putusan hakim

diajarkan oleh Van Apeldoorn.

itu terdiri dari tiga bagian:
-

latar belakang factual

Selanjutnya perlu dilihat teori Res Mancipi dan Emancipatio

-

peraturan hukum apakah yang dijalankan

yang digunakan orang Rumawi dalam rangka pengembangan

-

putusan hakim (dictum)

hukum.

Ketiganya dijalankan oleh seorang hakim. Di zaman Rumawi,

Berhubung masyarakat Romawi bercorak agraris (pertanian)

hakim iudex bekerja menyelidiki apakah landasan faktual berupa

mereka menganut paham yang disebut Res Mancipi. Istilah itu

fakta yang dituduhkan benar atau tidak.Jadi hanya mengenai

berarti bahwa semua benda yang mempunyai hubungan erat

penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi atau hal yang

dengan pertanian, misalnya tanah yang akan digarap, ternak,

diperselisihkan. Sedangkan bagian kedua dan ketiga yaitu

bajak, dan alat pertanian lainnya. Dalam Twaalftafelenwet

hukum yang diterapkan serta putusan hakim dilaksanakan oleh

terdapat peraturan bahwa semua barang yang termasuk Res

hakim praetor.

Mancipi tidak boleh pindah tangan (overvreembaar), sehingga
petani dilarang memindahkan haknya atas barang-barang

Menarik untuk diperhatikan cara bekerja seorang praetor dalam

pertanian kepada orang asing. Hal itu dimaksudkan agar jangan

rangka menyesuaikan hukum Rumawi yang mulanya sederhana

sampai terjadi deposedering.

itu

dengan

perkembangan

masyarakat,

dalam arti

kata

bagaimana menerapkan hukum yang bercorak agraris dan magis-

Oleh karena masyarakat tidak statis melainkan selaku dinamis

religious pada bidang perindustrian.

Menurut Djokosoetono

(berubah dan bergerak), meskipun ada larangan res mancipi

adalah dengan melakukan interpretasi terhadap hukum sehingga

pemindahan barang-barang yang berhubungan dengan pertanian

tercipta hukum baru (rechtscheppende interpretative). Seperti

dapat terjadi. Caranya adalah dengan menggunakan bangunan

halnya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) pada

hukum acara, yang berpatokan pada bekentenis geldt als volledig

bewijs yang berarti “pengakuan merupakan alat bukti mutlak”.

umumya berasal dari budak, karena Rumawi adalah sebagai

Jika si A (penjual) mau memindahkan tanahnya kepada si B

penjajah yang senantiasa harus bersiap berperang,. Para pemuda

(pembeli) maka B lalu menuntut A di muka hakim. A akan

yang sudah menjadi tentara tidak boleh mengadakan tindakan

mengaku bahwa tanahnya adalah kepunyaan B. Jadi A

hukum. Jadi untuk memerdekakan si pemuda dari kekuasaan

melakukan tindakan pura-pura (schijnhandeling), yaitu pura-

Pater Familias diadakan tindakan pura-pura lagi, yaitu si pemuda

pura menyuruh B mengajukan perkara. Dengan cara itu maka

dijual kepada orang lain sampai tiga kali, sehingga ia pun

dapatlah Twaalftafelenwet yang bersifat pertanian dan magis-

menjadi merdeka. Dengan jalan demikian maka nanti di daerah

religious d\itu diperluas sehingga dapat diberlakukan dalam

asing ia dapat melakukan tindakan hukum.

masyarakat yang berkembang.
Dengan

demikian

cara

memperluas

berlakunya

Adapun prinsip Emancipatio bersandarkan pada hukuman. Pada

Tawaalftafelenwet adalah dengan metoda interpretasi hukum

masa Rumawi dahulu yang menjadi subyek hukum bukan

guna menciptakan hukum baru, yaitu melalui dua bangunan

individu melainkan family dan yang mempunyai kekyuasaan

hukum,

ialah orang yang tertua yaitu Pater Familias, yang bersifat

(a)

patrilineaal (vaderrechtelijk). Yang mempunyai kekuasaan

dan

adalah orang laki-laki, sedangkan perempuan dianggap barang.

(b)

Kekuasaan laki-laki disebut Patira

Potestas.

Dia

Res Mancipi bersandarkan proses hukum acara perdata,

Emancipatio melalui stelsel hukum pidana.

boleh

melakukan tindakan apa saja, termasuk membunuh isteri atau

Selanjutnya, setelah Rumawi menjadi sebuah imperium yang

anaknya sendiri. Patria Potestas yang dimiliki laki-laki (Pater

menguasai wilayah yang sangat luas sekali, sedangkan

Familias).

Tawaalftafelenwet

tetap

bersifat

pertanian

(tidak

dapat

dijalankan terhadap perdagangan) dan magis-religious (hanya
Contoh penerapan Emancipatio adalah, seorang ayah dapat

dapat dijalankan terhadap cives, terhadap bangsa Rumawi,

menjual anaknya, kemudian dibelinya kembali. Jika penjualan

terhadap orang satu agama, bukan terhadap orang lain), maka

sampai terjadi tiga kali, maka si anak menjadi hamba sahaya,

kesulitan itu diatasi dengan mengembangkan fungsi hakim

yang berarti merupakan hukuman. Akan tetapi dengan status

(praetor) yaitu:

anak sudah menjadi budak, maka si anak justeru dapat menjadi

-

prajurit Rumawi. Negara memerlukan banyak tentara yang

Praetor Urbanus untuk mengadili perkara-perkara yang
timbul antara sesame orang Rumawi; dan

-

Preator Peregrinus untuk mengadili perkara-perkara

kelompok orang miskin dan terpinggirkan, sehingga dibentuk

warganegara Rumawi dengan orang asing, atau orang

hukum yang mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok.

asing sesamanya
Selain itu dapat pula dipahami walaupun hukum sangat
Untuk orang Rumawi berlaku hukum Rumawi (Jus Civile) ,

sederhana dan terbatas jangkauan daya laku dan daya ikatnya,

sedangkan untuk mengadili perkara antara orang Rumawi

namun jika kepada hakim diberikan kewenangan yang luas

dengan orang asing atau antara orang-orang asing sesamanya

untuk menafsirkan hukum sehingga terbentuk norma hukum

dengan berpegang kepada (Jus Gentium)

baru (berdasarkan putusan hakim) maka hukum yang sederhana
tersebut dapat diberlakukan dalam masyarakat yang berkembang

Jus Gentium merupakan permulaan hukum perdata internasional,
yang

kemudian

berkembang

menjadi

hukum

dan berubah, tanpa harus mengubah hukum yang suda ada.

perdata

internasional dan hukum antar negara. Terhadap masalah-

3. Teori tentang Grundnorm

masalah yang belum diatur dalam Twaalftafelenwet, hakim
Praetor Peregrinus diberi kewenangan untuk menciptakan

Filsafat hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch

sendiri hukum yang diperlukan, yang tidak bersandarkan

berangkat dari pengalaman pahit Jerman berada di bawah

Twaalftafelenwet

keadilan

kekuasaan Nazi (Hitler). Pembunuhan-pembunuhan missal,

(billijkheidsrechtspraak). Dengan demikian hukum muncul

penghancuran keluarga, pembuangan jutaan orang, cara-cara

kalau sudah terjadi perkara, seperti halnya sistem case-law

yang paling keji dalam penurunan martabat manusia, disahkan

dalam sistem hukum di Inggris. Dengan putusan yang pernah

oleh kekuasaan yang resmi negara dalam bentuk undang-undang

ada akan digunakan sebagai presedent untuk mengadili perkara

atau perintah-perintah atas nama perintah yang mana parlemen

atau peristiwa lainnya yang serupa.

atau pendapat umum tidak mampu mengawasi. Pengalaman

melainkan

pada

perasaan

buruk semacam itu, menurut W. Friedmann dalam Teori Filsafat
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pembentukan norma

Hukum, mendorong Radbruch pada akhir hayatnya, mendalilkan

hukum (norma

berdasarkan sejarah

filsafat hukum alam. Intinya menurut filsuf Jerman itu adalah

pembentukan Twaalftafelenwet dilatarbelakangi adanya konflik

kalau pemerkosaan terhadap keadilan mencapai tingkat yang

antar kelompok yaitu perbedaan kepentingan antara kelompok

sedemikian tinggi sehingga peraturan “menjadi hukum yang

yang

bukan hukum”, maka hukum tidak dapat menuntut untuk

perundang-undangan)

mendominasi

ekonomi

dan

pemerintahan

dengan

ditaati.Pandangan tersebut ditujukan pada praktek pemerintahan

untuk Angkatan Perang sekutu. TErdakwa cepat menangkap

Jerman di zaman Nazi yang ditandai dengan ucapan-ucapan

keduanya dan waktu suaminya mencoba melarikan diri ia

Hitler yang sering melanggar ketentuan pengadilan atau undang-

menambaknya sampai mati. Keesokan harinya ia member

undang. Kesenang-wenangan yang benar-benar mengacaukan

keterangan bahwa sang suami mati karena serangan jantung

dan meruntuhkan susunan hirarkis, yang bahkan definisi positif

mendadak.

hukm, harus menganggapnya bahwa memang harus demikian.
Soal yang pokok adalah apakah terdakwa harus bertanggung
Radbruch menyadari perlunya keamanan dan kepastian hukum,

jawab mengingat runtuhnya untuk sementara waktu pemerintah

dan ia merasa berkewajiban untuk membatalkan undang-undang

Jerman sebagai suatu kekuasaan yang sah. Soal yang dihadapi

dari zaman Nazi, karena bertentangan dengan keadilan dasar

oleh jurisprudensi adalah apakah ia dapat berlindung di belakang

yang harus ada pada pengadilan yang lebih tinggi atas

Partai Sosialis Nasional dalam hal mana ia adalah program

perundang-undangan.

negara.

Teori

Radbruch

mempengaruhi

pemikiran

badan-badan

Pengadilan membenarkan bahwa yang bertanggung jawab

peradilan yang bersidang mengadili penjahat Perang Dunia

adalah pemerintah Jerman. Pengadilan menolak bahwa apa yang

Kedua. Beberapa putusan penting pengadilan Jerman Barat

disebut Katastrophenbehl pada bulan Maret 1945 yang

menerapkan teori Radbruch.

membebaskan tiap orang Jerman bersenjata untuk menembak
mereka yang melarikan diri dari dinas militer.

Sebagai contoh, Friedmann menyebutkan putusan Mahkamah
Agung Republik Federasi Jerman pada bulan Juli 1951 yang

4. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Belanda

mengadili kasus seorang terdakwa mantan pejabat Nazi di
tingkat menengah. Pada bulan Maret 1945 terdakwa seorang

Kerajaan Belanda (Koninkrijk der Nederlanden) didirikan tahun

petugas

dan

1814. Pada saat itu, Pangeran William I, menerima penyerahan

membangkitkan kemauan untuk melawan. ATas dasar informasi

kedaulatan dari Prancis yang menjajah Belanda sejak tahun

yang pasti, bahwa penggugat dan suaminya menyembunyikan

1798. Konstitusi Belanda 1814 telah beberapa kali diubah, dan

seorang setengah Yahudi di rumahnya untuk melindungi dari

terakhir pada tahun 1999. Negeri Belanda merupakan kerajaan

Gestapo dan mereka menyiapkan daftar-daftar petugas partai

yang bersifat konstitusional, dimana Raja atau Ratu (Koning)

khusus

untuk

menentang

rasa

putus

asa

adalah kepala negara yang tidak memiliki kewenangan dalam

institusi pemerintahan lainnya, seperti Raad van State yang

pemerintahan. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana

merupakan

Menteri. Namun demikian status hukum Ratu harus dibedakan

rekomendasi kepada Ratu, parlemen maupun pemerintahan.

badan

tertinggi

yang

bertugas

memberikan

dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan kedudukannya sebagai
bagian dari pemerintahan. Sebagai pribadi Ratu berfungsi

Membicarakan tentang hierarki di Negeri Belanda seharusnya

sebagai kepala negara dan hal-hal yang bersifat urusan pribadi

dikaitkan dengan pemahaman mengenai sumber hukum tata

(privat). Sedangkan dalam fungsinya sebagai bagian dari

negara, yaitu Hukum primer Masyarakat Eropah dan beberapa

pemerintahan, Ratu mempunyai fungsi yang terkait dengan para

bagian dari Hukum sekunder dari Masyarakat Eropah, beberapa

menteri atau sekretaris negara. Menurut doktrin hukum, Ratu

perjanjian tertentu, piagam Kerajaan Belanda, Konstitusi,

adalah kepala negara yang mewakili Belanda dalam hubungan

undang-undang dan peraturan lainnya.

dengan luar negeri sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina,
Pasal 7.

Negeri Belanda merupakan bagian dari negara-negara yang
tergabung dalam Masyarakat Eropah yang dibentuk berdasarkan

Dalam kerajaan, peran kepala negara terutama hanya sebagai

Traktat Roma.

simbol (primailiy symbolic), yaitu sebagai lambang persatuan
negara. Selain itu Ratu berperan dalam pembentukan kabinet
(formateur atau kabinetsformateur), yaitu menunjuk seseorang
untuk membentuk kabinet berdasarkan saran dan rekomendasi
dari pimpinan politik yang menguasai parlemen.

Menurut Konstitusi Belanda, Staten General (States General)
BAB III

adalah mewakili seluruh rakyat Belanda. Parlemen Belanda
menganut sistem bikameral, yang terdiri dari Kamar Kedua
(Tweede Kamer)

EKSISTENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LUAR
HIRARKI

dan Kamar Pertama (Eerste Kamer).

Pembentukan Undang-Undang (act of parliament) harus dengan
persetujuan bersama antara Pemerintah dengan States General
(Pasal 81), yang melibatkan Staten General dan berbagai

M.

Peraturan Mahkamah Agung

Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia,

Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Mahkamah Agung (MA) diberikan kewenangan oleh undang-undang

Pembentukan

untuk menerbitkan suatu “peraturan” yang berfungsi sebagai pengisi

keberadaan Perma sebagai salah satu jenis peraturan perundang-

kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum

undangan. Dengan catatan, sepanjang diperintahkan oleh peraturan

acara, demi memperlancar penyelenggaraan peradilan.

perundang-undangan yang lebih tinggi, tanpa menempatkannya di

Peraturan

Perundang-undangan

telah

mengakui

dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam
Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954, peraturan yang

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang aquo. Kondisi ini merupakan

diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan

problematika

Mahkamah

Agung

lain

yang

patut

menjadi

perhatian.

(Perma).

Terkait dengan eksistensi Perma, paling tidak terdapat tiga hal yang

Pengakuan yang tidak dibarengi oleh tindakan menempatkan Perma

patut dicermati, yakni kewenangan MA sebagai lembaga yudikatif di

di dalam hierarki perundang-undangan akan menjadikannya sebagai

dalam mengeluarkan sebuah peraturan yang terkadang memiliki

peraturan yang sulit dikontrol. Padahal, jika ditinjau secara

karakteristik sebagai suatu perundang-undangan, kedudukan Perma

substantif, beberapa Perma memiliki karakteristik sebagai suatu

di dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dan tentang peranan

perundang-undangan yang mengikat kepada publik. Karenanya, perlu

peraturan itu di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.

untuk

mengatur secara tegas tentang pemisahan antara jenis

peraturan mana yang dapat dikategorikan sebagai perundangSelaras prinsip separation of power, kewenangan membuat peraturan

undangan dan peraturan mana yang tidak.

yang bersifat mengikat dan membatasi kebebasan setiap warga
negara bukanlah merupakan kewenangan MA sebagai lembaga

Sebagai peraturan yang diterbitkan dengan tujuan memperlancar

yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif. Selain itu,

jalannya peradilan, Perma telah menunjukkan berbagai peranannya di

sesuai prinsip judge made law di dalam sistem hukum Eropa

dalam

Kontinental

MA

khususnya di bidang peradilan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa

menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim. Utamanya, jika

putusan hakim yang ternyata mempergunakan Perma sebagai dasar di

belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi

dalam bagian pertimbangan hukumnya saat adanya kekosongan

kebutuhan hukum masyarakat.

ataupun kekurangan aturan di dalam undang-undang hukum acara.

dalam

bentuk

rechtshepping,

seharusnya

memenuhi

kebutuhan

penyelenggaraan

pemerintahan,

N.

Kesemuanya itu dilakukan oleh MA sebagai sarana penemuan

(i) bank central yang tidak disebut namanya “Bank Indonesia”, dan

hukum dan dalam rangka melakukan penegakan hukum di

(ii) komisi pemilihan umum yang juga bukan nama karena ditulis

Indonesia. Sudah selayaknya, sosialisasi terhadap keberadaan Perma

dengan huruf kecil. Baik Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan

dapat lebih ditingkatkan, untuk mengoptimalkan peranannya di

Umum yang sekarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum

dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di

merupakan

bidang peradilan.

kewenangannya dari Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi

Karena itu, kita dapat membedakan dengan tegas antara kewenangan
organ

lembaga-lembaga

negara

berdasarkan

independen

perintah

yang

mendapatkan

Undang-Undang

Dasar

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi)

(constitutionally entrusted power), dan kewenangan organ negara

negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya

yang hanya berdasarkan perintah Undang-Undang (legislatively

dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-

entrusted power), dan bahkan dalam kenyataan ada pula lembaga

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca

atau organ yang kewenangannya berasal dari atau bersumber dari

Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan

Keputusan Presiden belaka. Contoh yang terakhir ini misalnya adalah

Republik Indonesia terdapat (setidaknya) 9 (sembilan) buah organ

pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum

negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari

Nasional, dan sebagainya. Sedangkan contoh lembaga-lembaga yang

Undang-Undang Dasar. Kesembilan organ tersebut adalah (i) Dewan

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, misalnya, adalah

Perwakilan Rakyat, (ii) Dewan Perwakilan Daerah, (iii) Majelis

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia,

Permusyawaratan Rakyat, (iv) Badan Pemeriksa Keuangan, (v)

Pusat Pelaporan dan Analisa Traksaksi Keuangan (PPATK).

Presiden, (vi) Wakil Presiden, (vii) Mahkamah Agung, (viii)
Mahkamah Konstitusi, dan (ix) Komisi Yudisial. Di samping

Dari uraian di atas, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan

kesembilan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau

mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan

institusi yang datur kewenangannya dalam UUD, yaitu (a) Tentara

Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Nasional Indonesia, (b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (c)

sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman

Pemerintah Daerah, (d) Partai Politik. Selain itu, ada pula lembaga

(judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan

yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, namun

lain, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan-

kewenangan dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu:

perwakilan

(legislature).

Kedua

mahkamah

ini

sama-sama

berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota Negara Republik

Konstitusi, berdasarkan Pasal 86 UU No. 24 Tahun 2003 tentang

Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini

Mahkamah Konstitusi, dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang

terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah

diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir

Salah satu contohnya adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)

tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang

No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian

merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat

Undang-Undang.

secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan
peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

Jika terdapat PMK yang isinya bertentangan dengan peraturan

tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan

perundang-undangan di atasnya, maka dapat diajukan permohonan

peradilan militer.

pengujiannya kepada Mahkamah Agung [Pasal 20 ayat (2) huruf b
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman].

Terkait dengan kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Pasal 7
ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

O.

Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) menyebutkan bahwa
hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Di dalam Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara

a.

Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa fungsi dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;
b.

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah:
a.

Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;

Undang;

b.

Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;

c.

Peraturan Pemerintah;

c.

Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden;

d.

Peraturan Presiden;

d.

Memilih Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan;

e.

Peraturan Daerah.

e.

Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal terjadi
kekosongan jabatan.

Adapun jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan
Pasal 7 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

Berdasarkan fungsi dan wewenang tersebut, dapat disimpulkan

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-

bahwa

undangan yang lebih tinggi [Pasal 7 ayat (4) UU PPP]. Mahkamah

pembentukan peraturan perundang-undangan.

MPR

tidak

mempunyai

kewenangan

dalam

bidang

(dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
Sedangkan tugas dan wewenang MPR berdasarkan Pasal 4 Undang-

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang

Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

a.

b.

c.

mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 di atas, maka

melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan

jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh MPR

umum;

adalah sebagai berikut:

memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau

d.

e.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

a.

Ketetapan MPR:
-

MPR

untuk

memberhentikan

atau

tidak

Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti

jabatannya (Pasal 3 ayat (30 UUD Negara Republik

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi

Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 38 ayat (1 dan 2) Undang-

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Undang No. 27 Tahun 2009);

melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden

-

Ketetapan MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

Presiden

kewajibannya dalam masa jabatannya;

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya

memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan

Presiden dalam masa jabatannya; dan
memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2

dalam

hal

Presiden

mangkat,

berhenti,

dalam masa jabatannya (Pasal 43 Undang-Undang No. 27

oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil

f.

Ketetapan

Tahun 2009);
-

Ketetapan MPR untuk memilih Wakil Presiden dalam hal
terjadi kekosongan Wakil Presiden (Pasal 48 UndangUndang No. 27 Tahun 2009);

-

Ketetapan MPR untuk memilih Presiden dan Wakil

menjalankan pemerintahannya, dan tidak mengatur umum. Sebagai

Presiden dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat,

suatu Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara, maka Ketetapan MPR

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

juga

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan

perundang-undangan.25

merupakan

sumber

dan

dasar

pembentukan

peraturan

(Pasal 54 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009).
b.

Peraturan MPR:

Ketetapan MPR juga berisi garis-garis besar atau pokok-pokok

-

Peraturan MPR untuk menetapkan pertanggungjawaban

kebijakan negara, sifat norma hukumnya masih secara garis besar,

pengelolaan anggaran MPR sesuai dengan ketentuan

dan merupakan norma hukum tunggal dan tidak dilekati oleh norma

peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (4) Undang-

hukum yang berisi sanksi, oleh karena itu Ketetapan MPR tidak

Undang No. 27 Tahun 2009);

dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan, karena

Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR (Pasal 7 ayat (3);

mengandung jenis norma yang lebih tinggi dan berbeda daripada

Pasal 15 ayat (2); Pasal 18; Pasal 22; Pasal 31; Pasal 50 ayat

norma yang terdapat dalam Undang-Undang.26

-

(6); Pasal 59; Pasal 61; Pasal 64 Undang-Undang No. 27
Tahun 2009).

Menurut Jimly Asshidiqie, setelah perubahan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, MPR dianggap tidak lagi mempunyai

Apabila merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik

kewenangan untuk menetapkan suatu produk peraturan (regels) di

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009,

luar naskah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

maka jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh

perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan,

MPR tersebut adalah berupa Ketetapan MPR dan Peraturan MPR.

MPR tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membahas ketetapanketetapan yang pernah dibuatnya sendiri dalam persidangan resmi

Melihat sifat dan karakteristik suatu norma hukum, Ketetapan MPR,

MPR. Sekarang tidak ada lagi produk hukum baru yang bernama

tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, oleh

Ketetapan MPR yang bersifat mengatur. Bentuk pengaturan yang

karena Ketetapan MPR masih merupakan suatu Aturan Dasar

menjadi kewenangan MPR hanya ada apabila dikaitkan dengan

Negara/Aturan Pokok Negara (Staatsgrundgesetz). Suatu Ketetapan

perubahan

UUD

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945

MPR seharusnya adalah suatu keputusan yang hanya mengikat atau
ditujukan kepada Presiden, oleh karena Ketetapan MPR merupakan
suatu amanat yang harus dilaksanakan oleh Presiden dalam rangka

Maria Farida Indrati S., Ilmu Per-undang-undangan. Jenis,
Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 90.
26 Ibid., hlm. 76.
25

sebagaimana ditentukan menurut Pasal 37 UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

27

Permusyawaratan

Rakyat

Sementara

Dan

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai
Dengan Tahun 2002. Ketetapan MPR ini dikeluarkan dengan beberapa

Demikian pula halnya dengan jenis produk hukum yang dikeluarkan

pertimbangan, yaitu:

oleh MPR berupa Peraturan MPR, apabila dilihat dari substansi dari

a. Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan

Peraturan MPR tersebut yang diatur hanyalah berupa peraturan yang

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik

bersifat internal yang hanya mengatur untuk kepentingan MPR

Indonesia

sendiri dan tidak mengatur ke luar MPR.

perubahan struktur kelembagaarn negara yang berlaku di Negara

Tahun

1945

telah

mengakibatkan

terjadinya

Republik Indonesia;
Oleh karena itu melihat tugas dan wewenang MPR serta produk-

b. perubahan struktur kelembagaan negara sebagaimana dimaksud

produk hukum yang dihasilkan oleh MPR tersebut di atas, maka

pada huruf b mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan,

MPR sekarang ini tidak lagi mempunyai kewenangan untuk

fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga

membuat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur, begitu pula

pemerintahan yang ada;

peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh berupa Peraturan MPR

c. perubahan tersebut mempengaruhi aturan-aturan yang berlaku

dari substansinya bukan merupakan suatu bentuk pengaturan yang

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

mengatur

Tahun 1945 dan mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan

keluar

MPR.

Sehingga

peraturan-peraturan

yang

dikeluarkan oleh MPR tidak dapat dikategorikan sebagai jenis

terhadap

peraturan

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis

perundang-undangan,

oleh

karenanya

tidak

tepat

dimasukkan ke dalam jenis peraturan perundang-undangan di luar
hierarki.

materi

dan

status

hukum

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
d. hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan

Meski demikian, terdapat beberapa Ketetapan MPR yang tetap

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut

berlaku

akan diambil putusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

sebagaimana

disebutkan

dalam

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang

Republik

Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara
Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hlm. 233.
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Indonesia

pada

Sidang

Tahunan

Majelis

Dalam

Pasal

2

disebutkan

bahwa

Ketetapan

Majelis

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana

1945.
3.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan

Indonesia

masing-masing sebagai berikut:

Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sarnpai dengan

1.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 clan Pasal 6

Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang

Ketetapan

Pembubaran

Indonesia Nomor V/MPR/1999.

Partai

Komunis

Indonesia,

Pernyataan

Nomor

Majelis

V/MPRI1999

tentang

Permusyawaratan

Rakyat

Penentuan

Republik

Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara
Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan
Larangan

2.

Setiap

Kegiatan

untuk

Menyebarkan

atau

Selanjutnya di dalam pasal 4 disebutkan bahwa Ketetapan Majelis

Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis

Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana

ketentuan dalarn Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat

dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya

Sernentara Republik Indonesia Nornor XXV/MPRS/1966

undang-undang, yaitu:

ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan clan

1.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi

Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang

manusia.

Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan

Indonesia Nornor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonorni

sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar,

dalarn Rangka Demokrasi Ekonorni, dinyatakan tetap berlaku

tanda jasa, clan lain-lain tanda kehormatan.

dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban

mendorong

2.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan

Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara

kesempatan dukungan clan pengembangan ekonorni, usaha

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan

kecil menengah, clan koperasi sebagai pilar ekonorni dalarn

Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam

membangkitkan

Ketetapan tersebut.

terlaksananya

pembangunan

nasional

dalarn rangka demokrasi ekonorni sesuai hakikat Pasal 33

3.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

dari Ketetapan tcrsebut yang disesuaikan dengan Undang-

Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, clan Pemanfaatan

8.

Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan

Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan

Kcuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara

Berbangsa.

Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan terbentuknya

9.

Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia

diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, clan 18B Undang-Undang

Masa Depan.
10.

Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi

Indonesia Nomor III/MPR 2000 tentang Sumber Hukum dan

Arah Kebijakan Pemberantasan clan Pencegahan Korupsi,
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Kolusi,

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia

6.

Nornor

V/MPR/2000

tentang

dan

Nepotisme

sampai

terlaksananya

seluruh

ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

Pernantapan

11.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Indonesia Nomor IX/MPR/2007 tentang Pembaruan Agraria

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

clan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya

Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pernisahan Tentara

seluruh ketentuan dalarn Ketetapan tersebut.

Nasional

Indonesia

clan

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait.
7.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
5.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

undang-undang tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

P.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara
Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik
Indonesia sampai terbentuknya Undang-undang yang terkait
dengan penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) clan Pasal 10 ayat (2)

Di dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dirumuskan bahwa DPR memegang kekuasaan
membentuk undang-undang, kemudian setiap Rancangan UndangUndang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan
persetujuan bersama. Kemudian di dalam Pasal 21 UUD Negara

Dengan adanya UU No.10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka Ketetapan ini juga
sudah tidak berlaku lagi.
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Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan bahwa DPR memiliki
fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, hak

interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Berdasarkan

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal membentuk

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan

peraturan perundang-undangan, DPR hanya dapat membentuk

pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum

Undang-Undang dengan persetujuan Presiden. Di dalam UUD

diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945

tidak

disebutkan

f.

memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-

kewenangan DPR untuk membentuk peraturan perundang-undangan

undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang

yang tanpa melibatkan lembaga negara lain.

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
g.

membahas

bersama

Presiden

dengan

memperhatikan

Namun berdasarkan pasal 71 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009,

pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan

tugas dan wewenang DPR yaitu:

undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;

a.

membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden

h.

untuk mendapat persetujuan bersama;
b.

c.

dan APBN;

memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan

e.

i.

membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang

terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang

disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang

diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;

mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan

menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkaitan dengan otonomi

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

daerah,

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

hubungan pusat dan daerah,

pembentukan

dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber

d.

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang

j.

memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain,

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

serta

membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan

dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil

rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau

persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;

membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh
Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

k.

membuat

perjanjian

internasional

lainnya

yang

memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian
amnesti dan abolisi;

l.

memberikan

pertimbangan

kepada

Presiden

dalam

hal

a.

- Peraturan

mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar
negara lain;

dan

menindaklanjuti

hasil

pemeriksaan

atas

q.

r.

- Peraturan DPR tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan

disampaikan oleh BPK;

(Pasal 129; Pasal 195 ayat (2); Pasal 212; Pasal 216 ayat (2)

memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009);
- Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR (Pasal 75 ayat (3); Pasal

memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan

81 ayat (2); Pasal 83 ayat (6); Pasal 84 ayat (2); Pasal 86; Pasal

Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh

92; Pasal 98; Pasal 103; Pasal 109; Pasal 116; Pasal 122; Pasal

Presiden;

126; Pasal 135; Pasal 141; Pasal 152; Pasal 153 ayat (3); Pasal

memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya

169; Pasal 171 ayat (5); Pasal 172; Pasal 176; Pasal 183; Pasal

kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;

189; Pasal 190 ayat (2); Pasal 193 ayat (3); Pasal 194 ayat (2);

memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset

Pasal 201; Pasal 205; Pasal 219 ayat (5) Undang-Undang No. 27

negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang

Tahun 2009);
b.

berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait

(Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009);

menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti

- Penetapan tentang susunan dan keanggotaan Badan Legislasi

aspirasi masyarakat; dan
t.

DPR (Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009);

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam

- Penetapan tentang susunan dan keanggotaan Badan Anggaran

undang-undang.

DPR (Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009);
c.

Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, produk-produk
hukum yang dikeluarkan oleh DPR, yaitu:

Penetapan DPR:
- Penetapan DPR tentang susunan dan keanggotaan Komisi DPR

dengan beban keuangan negara;
s.

pertanggungjawaban

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009);

pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
p.

menetapkan

- Peraturan DPR tentang Kode Etik DPR (Pasal 127 ayat (2)

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang

o.

untuk

No. 27 Tahun 2009);

DPD;
membahas

DPR

pengelolaan anggaran DPR (Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang

m. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan

n.

Peraturan DPR:

Keputusan DPR:
- Keputusan DPR tentang peresmian Ketua dan wakil ketua DPR
(Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009);

- Keputusan DPR tentang Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra

DPR. Begitu juga materi muatan Keputusan DPR yang kebanyakan

kerja komisi DPR (Pasal 97 Undang-Undang No. 27 Tahun

mengikat ke dalam DPR saja meski ada beberapa Keputusan DPR

2009);

yang mengikat mengikat ke luar DPR, yang dalam hal ini mengikat

- Keputusan DPR untuk menerima atau menolak keterangan dan

Presiden dalam hal usul untuk hak angket, hak interpelasi dan hak
menyatakan pendapat kepada Pemerintah.

jawaban Pemerintah atas materi interpelasi (Pasal 175 ayat (4)
Undang-Undang No. 27 Tahun 2009);

Oleh karena itu melihat tugas dan wewenang DPR serta produk-

- Keputusan DPR untuk usul hak angket kepada Pemerintah

produk hukum yang dihasilkan oleh DPR tersebut di atas, maka DPR

(Pasal 177 ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009);
- Keputusan DPR untuk hak menyatakan pendapat kepada

sekarang ini tidak lagi mempunyai kewenangan untuk peraturan

Pemerintah (Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang No. 27 Tahun

perundang-undangan yang bersifat mengatur, sehingga peraturan-

2009);

peraturan yang dikeluarkan oleh DPR tidak dapat dikategorikan

- Keputusan Badan Kehormatan DPR tentang pemberian sanksi

sebagai jenis peraturan perundang-undangan, oleh karenanya tidak

kepada anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajiban

tepat dimasukkan ke dalam jenis peraturan perundang-undangan di

sebagai anggota DPR (Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang No.

luar hierarki.

27 Tahun 2009);
- Keputusan Badan Kehormatan DPR tentang pemberhentian

Q.

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

anggota DPR yang melanggar tata tertib DPR (Pasal 215 ayat (1)
Apabila merujuk pada ketentuan Bab VIIA Pasal 22C -22D UUD

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009);

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak terlihat
Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Undang-

kewenangan DPD untuk mengeluarkan produk peraturan perundang-

Undang No. 27 Tahun 2009 tersebut diatas, produk-produk hukum

undangan. Begitu pula apabila kita melihat ketentuan fungsi DPD29

yang dikeluarkan oleh DPR adalah berupa Peraturan DPR; Penetapan

dan tugas dan wewenang DPD30 di dalam Undang-Undang No. 27

DPR; Keputusan DPR; dan Keputusan Badan Kehormatan DPR.

Apabila melihat substansi atau materi muatan yang diatur dalam

29

Lihat Pasal 223 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 27 Tahun

Peraturan DPR dan Penetapan DPR hanya berupa peraturan dan

2009.

penetapan yang mengikat ke dalam DPR saja, tidak mengikat ke luar

LIhat Pasal 224 sampai dengan 226 Undang-Undang No. 27
Tahun 2009.
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Tahun 2009, maka tidak terlihat pula kewenangan DPD untuk

Pasal 263 ayat (2); Pasal 270; Pasal 274; Pasal 288 ayat (5);

mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009);
- Peraturan DPD tentang tata beracara Badan Kehormatan (Pasal

Kemudian produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh DPD

247; Pasal 264 ayat (2); Pasal 281; Pasal 285 ayat (2) Undang-

berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, yaitu:

Undang No. 27 Tahun 2009);

a.

Keputusan DPD:

Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Undang-

- Keputusan DPD untuk peresmian Ketua dan Wakil Ketua DPD
(Pasal 235 ayat (5) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009);
- Keputusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau

Undang No. 27 Tahun 2009 tersebut diatas, produk-produk hukum
yang dikeluarkan oleh DPD adalah berupa Peraturan DPD;
Keputusan DPD; dan Keputusan Badan Kehormatan DPD.

rehabilitasi anggota DPD (Pasal 236 ayat (1) huruf (g) UndangApabila melihat substansi atau materi muatan yang diatur dalam

Undang No. 27 Tahun 2009);
- Keputusan

hasil pemeriksaan

Peraturan DPD hanya berupa peraturan dan penetapan yang mengikat

keuangan negara oleh BPK (Pasal 260 ayat (4) Undang-Undang

ke dalam DPD saja, tidak mengikat ke luar DPD. Begitu juga materi

No. 27 Tahun 2009);

muatan Keputusan DPD dan Keputusan Badan Kehormatan DPD

DPD

tentang

pembahasan

- Keputusan Badan Kehormatan DPD tentang pemberian sanksi

yang hanya mengikat ke dalam DPD saja.

kepada Anggota DPD yang tidak melaksanakan kewajiban

b.

(Pasal 278 ayat (1); Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang No. 27

Oleh karena itu melihat tugas dan wewenang DPD serta produk-

Tahun 2009);

produk hukum yang dihasilkan oleh DPD tersebut di atas, maka DPD

Peraturan DPD:

sekarang ini tidak lagi mempunyai kewenangan untuk peraturan
pertanggungjawaban

perundang-undangan yang bersifat mengatur, sehingga peraturan-

pengelolaan anggaran DPD (Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang

peraturan yang dikeluarkan oleh DPD tidak dapat dikategorikan

No. 27 Tahun 2009);

sebagai jenis peraturan perundang-undangan, oleh karenanya tidak

- Peraturan

DPD

tentang

penetapan

- Peraturan DPD tentang Tata Tertib DPD (Pasal 226; Pasal 228;
Pasal 234 ayat (2); Pasal 235 ayat (7); Pasal 236 ayat (2); Pasal
238 ayat (3); Pasal 241; Pasal 244; Pasal 245 ayat (2); Pasal 250;
Pasal 255; Pasal 257 ayat (5); Pasal 258 ayat (5); Pasal 259 ayat
(3); Pasal 260 ayat (5); Pasal 261 ayat (3); Pasal 262 ayat (2);

tepat dimasukkan ke dalam jenis peraturan perundang-undangan di
luar hierarki.

R.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Ketua dan Anggota BPK (Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang No.
15 Tahun 2006);

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang

- Peraturan BPK tentang keanggotaan, tugas, wewenang dan tata

bebas dan mandiri yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan

cara persidangan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK (Pasal 30

tanggung jawab keuangan negara.
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ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006);
b. Keputusan BPK:

Berdasarkan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006

- Keputusan BPK tentang hasil pemeriksaan akhir mengenai

tentang BPK, dikenal istilah Peraturan BPK, yaitu aturan hukum

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Pasal 1 angka

yang dikeluarkan oleh BPK yang mengikat secara umum dan dimuat

(14) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006);

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Apabila melihat dari

- Keputusan BPK tentang pembentukan kantor perwakilan BPK di

definisi dari Peraturan BPK tersebut, maka dapat dikategorikan suatu

setiap propinsi (Pasal 3 angka (3) Undang-Undang No. 15 Tahun

peraturan perundang-undangan karena berupa aturan hukum yang

2006);

mengikat secara umum.

- Keputusan BPK tentang penilaian kerugian keuangan negara
dan/atau penetapan pihak berkewajiban membayar ganti kerugian

Apabila kita merujuk pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2006,

(Pasal 10 angka (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006);

maka jenis produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh BPK yaitu:
a. Peraturan BPK:
- Peraturan BPK tentang tata cara pelaksanaan tugas BPK (Pasal 6
ayat (6) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006);
- Peraturan BPK tentang tata cara pelaksanaan wewenang BPK
(Pasal 12 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006);
- Peraturan BPK tentang tata cara pemilihan Ketua dan Wakil

Apabila melihat Peraturan dan Keputusan BPK yang diatur dalam
Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, maka dapat dikategorikan
bahwa Peraturan dan Keputusan BPK tersebut bukanlah suatu jenis
peraturan perundang-undangan karena sifat dari materi muatan yang
diatur dalam Peraturan dan BPK tersebut hanya mengikat ke dalam
BPK dan pihak-pihak tertentu saja.

Ketua BPK serta pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil
Pengertian “Peraturan BPK” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1
angka (17) Undang-Undang No. 15 tahun 2006 dapat dikatakan tidak
Lihat Pasal 23E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 15
Tahun 2006 tentang BPK.
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tepat karena ketidakkonsistenan antara definisi Peraturan BPK

dengan jenis-jenis Peraturan BPK yang diatur dalam pasal-pasal

Sesuai dengan kententuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006.

10 Tahun 2004 hanya mengakui 5 (lima) jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan, dan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) adanya

Oleh karenanya tidak tepat dimasukkan jenis Peraturan yang

pengakuan terhadap jenis peraturan perundang-undangan selain

dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tersebut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan

dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 ke dalam jenis peraturan

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh

perundang-undangan di luar hierarki.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian,
walaupun Peraturan Menteri tidak dicantumkan secara tegas dalam

Menjadi permasalahan kemudian adalah, BPK sebagai satu-satunya

tata urutan peraturan perundang-undangan tetapi keberadaannya

lembaga pemeriksa keuangan negara, dalam menjalankan tugasnya,

diakui sebagai peraturan perundang-undangan.Pengakuan bahwa

ternyata

untuk

Peraturan Menteri termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-

mengeluarkan suatu ketentuan yang mengatur terkait dengan

undangan, dapat dijumpai dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4).

pemeriksaan keuangan Negara namun tidak diperintahkan oleh

Penjelasan Pasal 7 ayat (4) berbunyi : Jenis Peraturan Perundang-

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapatkan peraturan

undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang

BPK yang diterbitkan oleh BPK tersebut mempunyai kekuatan

dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri,

hukum mengikat, mengingat peraturan yang dikeluarkan oleh BPK

Kepala Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk

tidak termasuk dalam hierarki, dimana kedudukan Peraturan BPK

oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-

hanya diakui keberadaannya saja dan baru mempunyai kekuatan

Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota,

hukum yang mengikat apabila diperintahkan oleh Peraturan

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dengan

Perundang-undangan yang lebih tinggi. Bila melihat peran, fungsi

mendasarkan pada penjelasan Pasal 7 ayat (4) tersebut, Peraturan

dan wewenang BPK, sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara

Menteri mempunyai kedudukan sebagai salah satu Jenis Peraturan

BPK berwenang menerbitkan peraturan yang terkait pemeriksaan

Perundang-undangan.

dikemudian

hari

BPK

memandang

perlu

keuangan negara, yang dapat mengikat secara umum meskipun tidak
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengenai ”Keputusan Menteri” hanya disinggung dalam ketentuan
Pasal 54 yang

S.

Peraturan Menteri

dikatakan mengenai Teknik penyusunannya

berpedoman pada teknik penyusunan yang diatur dalam UndangUndang ini (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004). Selanjutnya

mengenai Surat Edaran dan Instruksi Presiden keberadaannya tidak

sementara dalam arti kewenangan tersebut dapat diselenggarakan

diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

sepanjang pelimpahan kewenangan tersebut masih ada.

Berdasarkan ketentuan ini dapat diperoleh bahwa Peraturan Menteri

Selain itu permasalahan dalam jenis peraturan perundang-undangan

hanya diakui keberadaan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) sepanjang

ini akan memberikan pertanyaan balik, bahwa dengan adanya

diperintahkan (delegasi), padahal diakui bahwa Menteri merupakan

rumusan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam

pembantu Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1)

rumusan bab III dari Pasal 9 s.d Pasal 14 telah memberikan makna

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

tidak adanya pengakuan terhadap peraturan perundang-undangan

dalam Pasal 17

ayat (3) dinyatakan bahwa Setiap Menteri

lainnya sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (4) karena materi

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian,

muatannya yang akan diatur tidak disebutkan secara limitatif dalam

dari rumusan tersebut dapat dinyatakan ada kewenangan yang secara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

atributif

(melekat)

pada

Menteri,

sehingga

sesuai

dengan

kewenangannya tersebut seharusnya melekat juga kewenangan untuk

Dengan demikian, untuk memberikan kepastian dalam pembentukan

mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas dan

peraturan perundang-undangan, seyogyanya Peraturan Menteri

fungsinya melalui Peraturan Menteri.

disebutkan secara tegas dalam rumusan Pasal 7 ayat (1), sehingga
jelas jenis, fungsi dan materi muatan yang akan diaturnya.

Sesuai dengan makna konotasi bahwa atribusi adalah pemberian
kewenangan

membentuk

peraturan

perundang-undangan

yang

1. Materi Muatan Peraturan Menteri

diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga
negara/lembaga pemerintahan. Kewenangan atribusi ini melekat

Peraturan Menteri sebagai salah satu instrumen hukum masih

terus menerus dan dapat dilakukan atas prakarsa sendiri setiap waktu

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

diperlukan.

Sementara itu, makna konotasi delegasi adalah

Keberadaan Peraturan Menteri diperlukan untuk melaksanakan

pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan

ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara

yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan

tegas memerintahkan atau mendelegasikan. Namun demikian, hal

perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan secara

tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa menteri dapat

tegas maupun tidak tegas. Delegasi kewenangan ini selalu bersifat

membuat peraturan walaupun pendelegasian tersebut tidak secara
tegas atau tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Artinya, menteri dapat menetapkan

Dengan berpedoman pada definisi Peraturan Perundang-undangan

peraturan yang tidak merupakan delegasi peraturan perundang-

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

undangan yang di atasnya.

Nomor 10 Tahun 2004, dapat diartikan bahwa materi yang diatur
dalam Peraturan Menteri adalah materi yang didelegasikan oleh

Dalam pembentukan Peraturan Menteri, berlaku prinsip bahwa

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya

peraturan yang sederajat atau lebih tinggi dapat menghapuskan

(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden)

atau mencabut peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah.

untuk mengatur hal-hal yang menjadi lingkup tugas dan tanggung

Dalam hal peraturan yang sederajat bertentangan dengan

jawab Menteri yang bersangkutan.

peraturan sederajat lainnya (dalam arti sejenis), maka berlaku
peraturan yang terbaru dan peraturan yang lama dianggap telah

3.

Peraturan Menteri merupakan Peraturan Pusat

dikesampingkan (lex posterior derogat priori). Dalam hal
peraturan yang lebih tinggi tingkatnya bertentangan dengan

Penegasan “Dalam Sistim Hukum Negara Kesatuan Republik

peraturan yang lebih rendah, maka berlaku peraturan yang lebih

Indonesia” mengandung makna yang sangat mendasar yakni:

tinggi tingkatannya. Jika peraturan yang mengatur hal yang

a.

Setiap

Menteri

sebagai

yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan

mengacu

yang mengatur hal khusus tersebut (lex specialis derogat lex

pemerintahan sehingga tidak terjadi pertentangan antara

generalis). Pembentuk peraturan perlu bersepakat bahwa lex

kebijakan Menteri yang satu dengan kebijakan Menteri yang

posterior derogat priori dan lex specialis derogat lex generalis

lain, karena semua acuannya adalah untuk kepentingan

didasarkan pada hal yang sejenis, dalam arti bahwa bidang hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b.

Sebagai

suatu

kebijakan

penegasan

selalu

umum

bahwa

konsisten

dalam

mengeluarkan

pada

harus

Presiden

merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam arti sejenis)

yang mengatur sumber daya alam, misalnya, tidak boleh

kebijakan

pembantu

dan

penyelenggaraan

walaupun

sistim

mengesampingkan bidang hukum perpajakan. Yang dapat

ketatanegaraan kita mengakui adanya otonomi daerah,

mengesampingkan bidang hukum perpajakan tersebut adalah

namun dalam sistim hukum tetap harus dalam kerangka

bidang hukum perpajakan lainnya yang ditentukan kemudian

Satu Sistim Hukum Nasional dalam Negara Kesatuan

dalam peraturan.

Republik Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa materi
muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di

tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan materi

Peraturan Menteri adalah secara nasional artinya berlaku di

muatan Peraturan Perundang-undangan di tingkat Pusat

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan

Peraturan

Menteri

karena

didasarkan

pada

Berdasarkan kedua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa

kebijakan pemerintahan yang perlu dituangkan dalam bentuk

kedudukan Peraturan Menteri adalah di atas Perda. Karena

peraturan yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih

berlakunya Perda terbatas pada Daerah yang bersangkutan,

tinggi, maka para Pembantu Presiden, yaitu para Menteri atau

sedangkan Peraturan Menteri berlaku secara nasional. Karena

Pejabat Tinggi yang menduduki jabatan politis setingkat Menteri

Peraturan Menteri lebih tinggi dari PERDA, maka Perda tidak

seperti Kepala Kepolisian, dan Panglima Tentara Nasional

boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri.

Indonesia, dapat pula diberikan kewenangan untuk membuat
peraturan yang bersifat pelaksanaan tersebut.

Keputusan Menteri yang bersifat mengatur tersebut mempunyai
kedudukan yang sama dengan Peraturan Menteri pada saat ini,

Namun, dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah
tentu perlu dipertimbangkan bahwa

artinya kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Daerah.

adanya pembagian

kewenangan Pusat dan Daerah. Sehingga Peraturan Menteri

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,

merupakan Peraturan Pusat yang bersifat pelaksanaan terhadap

”Keputusan Menteri” tidak lagi dikategorikan sebagai peraturan

peraturan yang lebih tinggi dan sekaligus merupakan pelaksanaan

perundang-undangan, kecuali ”Keputusan Menteri” yang sifatnya

kewenangan pusat.

mengatur yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 dan berdasarkan ketentuan Pasal 56

Peraturan Menteri merupakan Peraturan Pusat yang dibuat oleh

Undang-Undang tersebut masih dikategorikan berlaku, maka

Pemerintah Pusat dan yang bersifat

harus dibaca Peraturan.

pelaksanaan terhadap

peraturan yang lebih tinggi dan sekaligus merupakan pelaksanaan
kewenangan pusat mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 berbunyi

peraturan yang dibuat di daerah. Sehingga pembuatan dan

sebagai berikut: Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri,

penetapan Peraturan Daerah (Perda) di daerah-daerah tentu harus

Keputusan

mengacu kepada

Keputusan Pejabat lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Peraturan Menteri. Lingkup berlakunya

Gubernur,

Keputusan

Bupati/Walikota,

atau

54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-

Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan sepanjang tidak

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dimaksud,

bertentangan dengan Undang-Undang ini.

terdapat berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ”Keputusan Menteri” yang

pembentukan

dikeluarkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun

penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur secara

2004 artinya yang bersifat penetapan, tidak termasuk dalam

tumpang tindih baik peraturan dari masa kolonial maupun yang

lingkup Pengaturan Peraturan Perndang-undangan.

dibuat setelah Indonesia merdeka.

peraturan

perundang-undangan

termasuk

teknik

Keberadaan undang-undang

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur
T.

secara komprehensif baik

Peraturan Bank Indonesia

mengenai

proses,

persiapan,

pembahasan maupun penyusunannya, antara lain diharapkan dapat :
Kehadiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang disahkan pada

a. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;

tanggal 22 Juni 2004 dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1

b. Menghilangkan ketidakkonsistenan dalam teknik penulisan atau

November 2005 telah memberikan “angin baru dan segar” dalam

perumusan peraturan perundang-undangan;

pembentukan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun

c. Menghilangkan ketidakpastian dan ketidakjelasan tata urutan

di daerah, karena dengan kehadirannya telah memberikan landasan

peraturan perundang-undangan baik sebagai akibat dalam

yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik di

ketentuan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 maupun dalam

tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan

Tap MPR Nomor III/MPR/2000,

terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan
peraturan

perundang-undangan,

persiapan,

pembahasan

dan

pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan maupun partisipasi
masyarakat.

d. Memperlancar proses pembahasan. 33
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Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan telah dirumuskan dalam Pasal 7
tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang
dirumuskan secara lengkap sebagai berikut :

Gunawan Suswantoro, Artikel tentang Kedudukan Peraturan
Menteri/Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Desa,
Biro Hukum Departemen Dalam Negeri, 15 Mei 2007, di unduh dalam
www.legalitas.org, tanggal 27 Juli 2010.
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33 Sri Hariningsih, Komentar Singkat Terhadap Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 1
Nomor 2, September 2004, Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004, hlm. 11-12.

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai

Undang No. 10 Tahun 2004 telah menimbulkan berbagai penafsiran

berikut :

dikalangan masyarakat. Penafsiran yang berbeda-beda tersebut

a.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945;
b.

terjadi terutama dalam memahami kedudukan dari peraturan Bank
Indonesia dalam sistem hukum di Indonesia. Kemudian muncul

Undang-Undang/Peraturan

Pemerintah

Pengganti

pertanyaan, apakah Peraturan atau Keputuan yang ditetapkan oleh

Undang-Undang;

Bank Indonesia mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti

c.

Peraturan Pemerintah;

ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun

d.

Peraturan Presiden;

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

e.

Peraturan Daerah.

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

Untuk menjawab permasalahan ini perlu dilihat dalam Pasal 7 ayat

meliputi :

(4) yang dirumuskan sebagai berikut:

a.

b.

c.

Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.

“Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan

pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

Bupati/Walikota.

udangan yang lebih tinggi”.

Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh
badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan

Dalam Pasal 7 ayat (5) dirumuskan bahwa:

kepala desa atau nama lainnya.

“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan

dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Desa/Peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan daerah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Kemudian penjelasan Pasal 7 ayat (4) yang dirumuskan sebagai
berikut:

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU

”Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini,

Nomor 10 Tahun 2004 merupakan hukum positif yang mengatur

antara

hierarki peraturan perundang-undangan. Saat ini rumusan Pasal 7

Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta penjelasan ayat (4) Undang-

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,

lain

peraturan

yang

dikeluarkan

oleh

Majelis

Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala

Pasal 1 angka 8 dan angka 9 dikatakan bahwa Bank Indonesia

Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibetuk oleh

mengeluarkan Peraturan Dewan Gubernur. 36

undang-undanga atau atas atas undang-undang, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat

Mengenai kedudukan Peraturan Bank Indonesia ini, Agus Santoso

Kabupaten/Kota,

dan Anton Purba mengatakan dalam tulisannya yang berjudul

setingkat.”

Bupati/Walikota,

Kepala

Desa

atau

yang

34

“Kedudukan Bank Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan yang ditetapkan oleh

dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik

Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat

Indonesia Tahun 1945” menyatakan:

dalam Lembaran Negara. Dengan demikian Peraturan Bank
“Apabila disepakati bahwa Bank Indonesia berada dalam
lingkup kekuasaan eksekutif dan kedudukannya tidak setara
dengan lembaga presiden, maka tentunya produk hukumnya
(PBI) tidak dapat disetarakan dengan Peraturan Pemerintah
(PP). Namun apabila ditinjau dari fungsinya, yaitu sebagai
ketentuan pelaksana undang-undang, maka Peraturan Bank
Indonesia seharusnya dapat disetarakan dengan Peraturan
Pemerintah. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa
Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 hanya mengatur
bahwa: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yan lebih
tinggi”. Di dalam penjelasan ayat ini, Peraturan Bank
Indonesia antara lain dikelompokan dengan Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA). Mengenai hal ini dapat
dikemukakan bahwa PERMA tentunya tidak dapat
dianalogikan dengan Peraturan Bank Indonesia, karena
PERMA tidak mengatur substansi hukum materil, tetapi hanya
menyangkut hukum proseduril. Namun, apakah Peraturan
Bank Indonesia dengan demikian dapat disetarakan dengan
Peraturan Pemerintah dengan alasan bahwa secara analogi
Peraturan Bank Indonesia adalah perangkat aturan pelaksana

Indonesia mengikat semua orang / badan. Sedangkan Peraturan
Dewan Gubernur adalah ketentuan hukum yang memuat aturanaturan intern. Peraturan Gubernur ini tidak berlaku terhadap setiap
orang, hanya berlaku bagi internal Bank Indonesia. 35 Hal ini
dipertegas dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 3 tahun
2004 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan badan
hukum

publik

yang

berwenang

menetapkan

peraturan

dan

mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Sementara
mengenai jenis peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, dari

Penjelasan Pasal 7 ayat (4), Ibid.
Agus Santoso dan Anton Purba, “Kedudukamn Bank
Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi dalam Konsep
Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”,
Buletin Hukum Perbankan dan Perbansentralan, Volume 4 Nomor 2
(Agustus 2006)., hlm. 12
34
35

36

Ibid.

undang-undang (UU BI dan UU lainnya)? Kalaupun
jawabnya Peraturan Bank Indonesia tidak dapat disetarakan
dengan PP, namun untuk lingkup tugas yang menjadi
kewenangan Bank Indonesia, maka Peraturan Bank Indonesia
harus dapat mengenyampingkan PP atau sebaliknya PP tidak
boleh mengatur hal-hal yang menjadi lingkup tugas dan
wewenang Bank Indonesia”.37

Indonesia dan Presiden. Namun, Peraturan Bank Indonesia dapat
lahir dari Undang-undang maupun dari Peraturan Pemerintah. 38 Yang
paling penting dari pembahasan mengenai hierarki tersebut adalah
apabila terjadi penyalahgunaan wewenang yang diberikan oleh
undang-undang kepada Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia
hanya berwenang mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia dalam hal

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bank
Indonesia ini merupakan sebuah konsekuensi logis yang merupakan
hasil dari kedudukan Bank Indonesia yang independen. Undangundang No.23 Tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004 memberikan
kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan

yang terkait dengan tugas Bank Indonesia sebagaimana tercantum
dalam Pasal 8 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang
menyatakan bahwa tugas Bank Indonesia adalah: (i) menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter, (ii) mengatur dan menjaga
kelancaran system pembayaran, (iii) mengatur dan mengawasi bank.

dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia untuk mengatur aspek-aspek
yang terkait dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Sebagai
produk hukum yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari
Undang-undang, maka kedudukan Peraturan Bank Indonesia tidak
dapat dikesampingkan oleh peraturan pelaksana lainnya.

Hal yang perlu diperhatikan juga adalah berkaitan dengan sumber
pemberian kewenangan dari peraturan otonom tersebut. Sehingga
apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa Peraturan Bank
Indonesia sejajar dengan Peraturan Pemerintah, dengan alasan bahwa
Peraturan Bank Indonesia menjalankan undang-undang, maka alasan

Peraturan Bank Indonesia memiliki sifat mengikat sebagaimana
diperintahkan langsung oleh Undang-undang maupun Peraturan
Pemerintah yang secara langsung memerintahkan hal tersebut kepada
Bank Indonesia. Dalam hal ini dikatakan bahwa Bank Indonesia
dapat

menjadi

Self

Regulatory

Body

dengan

tetap

mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat

tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebenarnya Peraturan Daerah
pun juga menjalankan undang-undang. Namun Peraturan Daerah
pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dalam hierarki perundang-undangan
Republik Indonesia berada di bawah Peraturan Pemerintah, yang
artinya adalah tidak sejajar.

(DPR). Selain itu dikatakan bahwa kedudukan Peraturan Bank
Indonesia tidak sejajar dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini
merupakan konsekuensi dari tidak sejajarnya Gubernur Bank
37

Ibid., hlm. 11-12

Nurtjahjo, et al., Eksistensi Bank Sentral dalam Konstitusi
Berbagai Negara (Pembahasan Kemandirian dalam Perspektif Hukum
Tata Negara), hlm. 95.
38

Mengenai peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-

kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan

undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan

ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.

dalam undang-undang ini, Maria Farida Indrati S., dalam bukunya
yang berjudul “Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi

Dari pengertian kedua kelompok norma hukum tersebut, yaitu

Muatan) Jilid 1” mengatakan bahwa terdapat dua kelompok norma

peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom, maka Peraturan Bank

hukum, yaitu peraturan pelaksanaan (Verordung) dan peraturan

Indonesia merupakan peraturan otonom, yang mana bersumber dari

otonom (Autonome Satzung). Peraturan pelaksanaan bersumber dari

kewenangan atribusi. Dimana pemberian kewenangan tersebut

kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari

diberikan dari Undang-Undang (wet) kepada suatu lembaga Negara

kewenangan atribusi. Yang dimaksud dengan atribusi kewenangan

yang dalam hal ini Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tidak

dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan (attributie van

dapat dimasukkan ke dalam hierarki perundangan nasional, karena

wetgevingsbevoegdheid) adalah pemberian kewenangan membentuk

sebagai lembaga negara yang independen, Peraturan Bank Indonesia

peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Grondwet

tersebut mempunyai hierarki tersendiri. Yaitu dari mulai Peraturan

(Undang-Undang Dasar) atau wet (Undang-Undang) kepada suatu

Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur serta peraturan-

lembaga Negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus-

peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia lainnya.

menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu
diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Sedangkan

Mengenai peraturan perundang-undangan ini Jimly Asshiddiqie

delegasi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-

berpendapat bahwa dalam rangka penyusunan tertib peraturan

undangan (delegatie van wetgevingsbevoegdheid) adalah pelimpahan

perundang-undangan yang baru, perlu dibedakan dengan tegas antara

kewenangan

yang

putusan-putusan yang bersifat mengatur (regeling) dari putusan-

dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

putusan yang bersifat penetapan administratif (beschikking). Semua

kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik

pejabat tinggi pemerintahan yang memegang kedudukan politis

pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak dinyatakan

berwenang

dengan

membentuk

tegas.
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peraturan

Kewenangan

perundang-undangan

delegasi

ini

berbeda

mengeluarkan

keputusan-keputusan

yang

bersifat

dengan

administratif, misalnya untuk mengangkat dan memberhentikan

kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan

pejabat, membentuk dan membubarkan kepanitiaan, dan sebagainya.

tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu

Secara hukum, semua jenis putusan tersebut dianggap penting dalam
perkembangan hukum nasional. Akan tetapi, pengertian peraturan

Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, (Jenis, Fungsi, dan
Materi Muatan), Jilid 1. Kanisius, Yogyakarta, 2007.
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perundang-undangan dalam arti sempit perlu dibatasi ataupun

sekurang-kurangnya
pengaturan

dibedakan

(regeling)

secara

kepentingan

tegas

publik

karena
dan

elemen

menyangkut

hubungan-hubungan hukum atau hubungan hak dan kewajiban di

U.

Peraturan Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi Yang Setingkat
Yang Dibentuk Oleh Undang-Undang Atau Atas Perintah
Undang-Undang

antara sesama warganegara dan antara warganegara dengan negara
dan pemerintah.

Elemen

pengaturan (regeling)

inilah

yang

Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, tidak didefinisikan

seharusnya dijadikan kriteria suatu materi hukum dapat diatur dalam

atau dijelaskan apa yang dimaksud dengan Kepala Badan. Apakah

bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatannya

kepala badan yang setingkat dengan menteri atau lembaga

secara hierarkis.

pemerintah non kementerian, suatu komisi negara atau kepala badan
setingkat eselon satu. Menurut Maria Farida Indrati S. yang

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun2004 Peraturan Bank Indonesia

dimaksud badan disini adalah kepala badan, lembaga, atau komisi

(PBI) tidak disebut secara khusus, tapi kedudukannya sebagai

yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah

“subordinate legislation” yang melaksanakan dan

mendapat

atas perintah Undang-Undang.40 Menurut HAS Natabaya fungsi dari

delegasi kewenangan mengatur (delegation of rule-making power)

peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian / Komisi /

dari Undang-Undang, sehingga dapat dikatakan berada di bawah

Badan atau yang setingkat adalah untuk menyelenggarakan

Undang-Undang. Sebagai peraturan pelaksana Undang-Udang, PBI

pemerintahan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi serta

tidak dapat dibatalkan oleh Peraturan Pemerintah (PP), sehingga

kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

dapat saja disebut sejajar dengan PP yang juga merupakan peraturan

mengatur dan menetapkan Lembaga Pemerintah Non Kementerian /

pelaksana UU. Baik PP maupun PBI, seperti juga peraturan MA

Komisi / Badan tersebut.41 Sedangkan materi muatan yang diatur

(PERMA) dan peraturan MK (PMK) hanya dapat ditetapkan jika

adalah hal-hal yang harus diatur lebih lanjut sesuai dengan lingkup

mengatur hal-hal yang memang secara eksplisit diperintahkan

tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing institusi

pengaturannya lebih lanjut oleh Undang-Undang. Inilah yg biasa

tersebut.42

disebut “hierarki fungsional” dimana urutan hierarki ditentukan
berdasarkan prinsip “delegation and subdelegation of rule-making

Lembaga pemerintahan yang bersifat independen cukup banyak

power”. Sedangkan hierarki yang biasa adalah hirarki struktural yang

jumlahnya. Misalnya, Bank Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,

secara formal telah ditentukan urutannya oleh UU No. 10 Tahun
2004, yaitu (i) UUD (ii) UU & Perpu, (iii) PP, (iv) Perpres, dan (v)
Perda.

Maria Farida Indrati S., Op.Cit., hlm. 107.
HAS Natabaya, Op.Cit., hlm. 157.
42 HAS Natabaya, Op.Cit., hlm. 178.
40
41

Kepolisian Negara (Polri), Kejaksaan Agung, Komisi Pemilihan

kewenangannya

Umum,

Pengawas

merupakan lembaga independen yang diatur oleh UUD Negara

Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain sebagainya.

Republik Indonesia Tahun 1945 dan berwenang mengeluarkan

Bahkan, ada pula lembaga baru yang fungsinya terkait dengan fungsi

peraturan yang mengikat umum. Berdasarkan Undang-Undang No.

kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial, yang juga adalah

10 Tahun 2004 kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU

lembaga negara bersifat independen. Lembaga-lembaga independen

tersebut menjadi tidak jelas, apakah tingkatannya sama dengan

tersebut, sepanjang menyangkut kebutuhan untuk memperlancar

Peraturan Menteri, di bawah Peraturan Presiden langsung, ataukah di

pelaksanaan tugasnya, dapat saja menetapkan suatu produk peraturan

bawah undang-undang.45 Pendapat lain dikemukakan oleh Achmad

tertentu. Pada umumnya, pemberian kewenangan ini ditegaskan

Ruslan, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

dalam Undang-Undang atau berdasarkan pendelegasian kewenangan

beliau berpendapat peraturan yang dikeluarkan oleh KPU tidak bisa

mengatur yang diberikan oleh pembentuk undang-undang (legislative

dikatakan secara serta-merta sebagai peraturan perundang-undangan.

Komisi

Pemberantasan

Korupsi,

Komisi
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delegation of rule-making).

dalam

membuat

peraturan,

misalnya

KPU

Apabila materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan KPU
dipandang perlu mengikat rakyat masyarakat secara keseluruhan,

Lembaga-lembaga

pemerintahan

non

kementerian,

sepanjang

menyangkut kebutuhan internalnya masing-masing membutuhkan

maka materi ini seharusnya diangkat ke dalam bentuk perundangundangan.46

pengaturan tersendiri, maka dalam rangka pelaksanaan tugasnya itu,
lembaga-lembaga tersebut dapat saja menetapkan suatu produk

Zainal Asikin, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram

peraturan tertentu yang bersifat internal (internal regulation).

dan Achmad Ruslan berpendapat bahwa peraturan yang dikeluarkan

Peraturan-peraturan tersebut antara lain: Peraturan Kepala BKPM,

oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian tidak bisa mengikat

Peraturan Kepala BPPT, Peraturan Kepala LIPI, Peraturan Kepala

masyarakat secara keseluruhan. Apabila Lembaga Pemerintah Non

BKN, dan lain sebagainya.

44

Kementerian menginginkan agar peraturan mereka mengikat secara

Maria Farida Indrati S. menjelaskan ada beberapa lembaga negara
yang

perlu

mendapatkan

perhatian

khusus

terkait

dengan

Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Reformasi, Op.Cit., hlm. 252.
44 Ibid., hlm. 253.
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45Sumber:
http://hukumonline.com/berita/baca/hol10199/kepmen-diusulkantetap-masuk-hirarki-perundangundangan, diakses tanggal 31 Juli 2010.
46Sumber:
http://hukumonline.com/berita/baca/hol9673/lima-fakultas-hukumkritisi-ruu-pembentukan-perundangundangan, diakses tanggal 31 Juli
2010.

umum, maka harus diajukan kepada presiden untuk dibuat dalam

No. 32 Tahun 2004, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota

bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Perlu adanya

tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-

ketegasan mengenai bentuk hukum serta implikasi yang ditimbulkan

undangan yang mengikat masyarakat umum, kecuali kewenangan

oleh peraturan yang dibentuk oleh Lembaga Pemerintah Non

membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur atau

Kementerian. Hal tersebut penting untuk memberikan kejelasan

bupati/walikota. Kewenangan untuk membentuk Peraturan DPRD

kepada masyarakat bahwa peraturan yang dibuat oleh Lembaga

Provinsi dan Kabupaten / Kota yang diberikan berdasarkan Undang-

Pemerintah Non Kementerian tidak hanya mengikat internal

Undang No. 27 Tahun 2009 hanya sebatas pada pengaturan

Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bersangkutan namun

mengenai Tata Tertib DPRD Provinsi atau Bupati / Walikota (Pasal

juga masyarakat umum.
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293 ayat (2); 295 ayat (3); 302 ayat (3); 304 ayat (6); 307; 312; 314;
320; 324; 339 ayat (5); 344 ayat (2); 346 ayat (3); 353 ayat (3); 355

Kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk

ayat (6); 358; 363; 365; 371; 375; 390 Undang-Undang No. 27

oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang

Tahun 2009) peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara badan

menurut HAS Natabaya dapat membentuk peraturan perundang-

kehormatan (Pasal 331; 335 ayat (2); 382; 386 ayat (2) Undang-

undangan sepanjang mendapat kewenangan atribusi atau delegasi

Undang No. 27 Tahun 2009).

dari peraturan perundang-undangan yang membentuknya.

48

Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam UndangYang menjadi permasalahan adalah bagaimana kedudukan dari

Undang No. 27 Tahun 2009 tersebut diatas, produk-produk hukum

peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan, lembaga atau

yang dikeluarkan oleh DPRD Provinsi dan Kabupaten / Walikota

komisi tersebut di atas.

adalah berupa Peraturan DPRD Provinsi dan Kabupaten / Walikota,
namun apabila melihat substansi atau materi muatan yang diatur

V.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

dalam Peraturan DPRD Provinsi dan Kabupaten / Walikota hanya

Kabupaten/Kota

berupa peraturan yang mengikat ke dalam DPRD Provinsi dan
Kabupaten / Walikota saja, tidak mengikat ke luar DPRD Provinsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 293 ayat (1) jo. Pasal 344 ayat (1)

dan Kabupaten / Walikota.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dan Pasal 42 Undang-Undang
Oleh karena itu melihat tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan
Ibid.
48 HAS Natabaya, Op.Cit., hlm. 53.
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Kabupaten / Walikota, maka DPRD Provinsi dan Kabupaten /

Walikota sekarang ini tidak lagi mempunyai kewenangan untuk

kepala wilayah administratif (dekonsentrasi), yang merupakan wakil

peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur, sehingga

pemerintah pusat di daerah provinsi. Sedangkan materi muatan

peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh DPRD Provinsi dan

Peraturan Bupati / Walikota adalah hal-hal lebih lanjut yang

Kabupaten / Walikota tidak dapat dikategorikan sebagai jenis

diperintahkan oleh suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau atas

peraturan

kuasa peraturan perundang-undangan lain untuk diatur dengan

perundang-undangan,

oleh

karenanya

tidak

tepat

Peraturan Bupati / Walikota.50

dimasukkan ke dalam jenis peraturan perundang-undangan di luar
hierarki.

Melihat fungsi Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati / Walikota
W.

tersebut dan berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 146 Undang-

Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang
Fungsi dari Peraturan Gubernur adalah untuk menyelenggarakan

berbunyi “Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan

lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi atau atas

perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala

kuasa peraturan perundang-undangan (lain) yang lebih tinggi, sesuai

daerah dan atau keputusan kepala daerah”, maka Gubernur dan

dengan lingkup kewenangan provinsi sebagai daerah otonom

Bupati / Walikota berwenang untuk membentuk Peraturan Gubernur

sekaligus

/

atau Bupati / Walikota atau keputusan kepala daerah dan membentuk

dekonsentrasi). Sedangkan Peraturan Bupati/Walikota adalah untuk

peraturan perundang-undangan berdasarkan delegasi dari Peraturan

menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Daerah

Daerah Provinsi atau Kabupaten / Walikota atau peraturan

Kabupaten/Kota atau melaksanakan peraturan perundang-undangan

perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

wilayah

administratif

(lain) yang lebih tinggi.

(wakil

pemerintah

pusat
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X.

Peraturan Desa

Materi muatan yang dimuat dalam Peraturan Gubernur adalah hal-hal
lebih lanjut yang diperintahkan oleh suatu Peraturan Daerah Provinsi

Di dalam UU No.32 Tahun 2004, keberadaan Peraturan Desa secara

atau atas kuasa peraturan perundang-undangan lain untuk diatur

implisit telah dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan.

dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan lingkup kewenangan

Hal ini terlihat dari Pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa

gubernur baik sebagai kepala daerah (otonom) maupun sebagai

Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah

49

HAS Natabaya, Op.Cit., hlm. 158.

50

Ibid., hlm. 180.

provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Padahal dalam UU
No.10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa Peraturan

Dengan

Daerah meliputi juga Peraturan Desa/peraturan yang setingkat,

konsekuensinya antara lain, dalam penyelenggaraan Pemerintahan

dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama

Desa, Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintah Desa dilengkapi

dengan kepala desa atau nama lainnya. Meski masih terjadi polemik

atau didampingi oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD),52 atau

atas keberadaan Peraturan Desa, namun dalam pengkajian ini akan

Badan

tetap membahas mengenai keberadaannya.

adanya

kewenangan

Perwakilan

Desa,53

yang

atau

diberikan

terakhir

tersebut,

disebut

maka

Badan

54

Permusyawaratan Desa dengan dibentuknya lembaga tersebut, maka
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa bersama

Di dalam peraturan yang mengatur bidang pemerintahan, organisasi

lembaga tersebut di atas berhak dan atau berwenang menetapkan

pemerintahan terendah dibedakan menjadi Kelurahan dan Desa,

”Keputusan Desa” sebagai-mana disebut dalam Undang Undang

salah satu perbedaan prinsipil di antara keduanya, yaitu jika pada

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa atau Peraturan

organisasi pemerintahan Kelurahan tidak diberikan hak untuk

Desa sebagaimana disebutkan di dalam Undang Undang Nomor 22

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sementara organisasi

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999)

pemerintahan Desa diberikan hak untuk menyelenggarakan rumah

yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

tangganya sendiri.

51

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Desa, terakhir disebutkan
pula di dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Dalam perkembangannya, istilah ”... berhak menyelenggarakan rumah

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

tangganya sendiri ...”, sebagaimana diatur dalam Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU No. 5 Tahun

3.

Keberadaan Pemerintahan Desa

1979) telah mengalami perubahan, menjadi ”... berwenang mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ...”, sebagaimana

Setelah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan

diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Desa diganti, maka pengaturan mengenai Desa diatur dalam Bab XI

Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999) yang telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (UU No. 32 Tahun 2004).
Lihat pengertian Desa dan Kelurahan dalam UU No. 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa.
51

52 Lihat Pasal 3 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa.
53 Lihat Pasal 104 UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.
54 Lihat Pasal 200 UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

mulai dari Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 Undang Undang Nomor

dan mufakat. Selain itu, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa

22 Tahun 1999, dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999

dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pengaturan Desa tidak diatur dalam Undang Undang tersendiri, tetapi
menjadi bagian atau diatur bersamaan di dalam pengaturan

Dengan rumusan pasal di atas, maka berbeda dengan Undang Undang

Pemerintahan Daerah.

Nomor 22 Tahun 1999, bahwa Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan
oleh Penduduk Desa, tetapi di dalam Undang Undang Nomor 32

Perubahan-perubahan selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang

Tahun 2004 Badan Permusyawaratan Desa pengaturtannya hampir

Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun

sama dengan keberadaan Anggota Lembaga Masyarakat Desa (LMD)

2004, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 94 Undang Undang

sebagaimana diatur oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979.

Nomor 22 Tahun 1979 menyebutkan, bahwa di Desa dibetuk
Pemerintah

Desa

dan

Badan

Perwakilan

Desa

(Badan

2.

Pembentukan Peraturan Desa

Permusyawaratan Desa dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004) yang merupakan Pemerintahan Desa, sekarang dapat diartikan

Diundangkannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari fungsi ”eksekutif” yang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka diatur antara lain:

dipimpin oleh Kelapa Desa dan Perangkatnya, sedangkan Badan

proses, jenis, hierarkhi, dan lain-lain dalam pembentukan peraturan

perwakilan Desa (Badan Permusyawratan Desa) menjalankan fungsi

perundang-undangan. Berkaitan dengan jenis peraturan perundang-

”legislatif”. Fungsi ”legislatif” tersebut jelas disebutkan di dalam

undangan terdapat

Pasal 209 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengatakan

hierarkhi peraturan perundang-undangan, sebelum diundangkannya

bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi atau

Undang-Undang tersebut, istilah

berwenang menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, tetapi sebelumnya tidak

Peraturan Desa yang merupakan bagian dari

Peraturan Desa dimuat dalam

dikenal, karena di tingkat Desa hanya dikenal Keputusan Desa,
Sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Undang Undang Nomor 32

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 5 Tahun

Tahun 2004 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi atau

1979, pasal tersebut merumuskan bahwa, Kepala Desa menetapkan

berwenang menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Keputusan Desa setelah dimusyawarahkan/ dimufakatkan dengan

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di satu pihak, dan

Lembaga Musyawarah Desa, dengan rumusan Pasal 18 Undang

di pihak lain keberadaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa diisi

Undang Nomor 5 Tahun 1979 di atas, maka Keputusan Desa

oleh Wakil dan Penduduk yang ditetapkan dengan cara musyawarah

dan Pengeluaran Desa (APPKD),

56

ditetapkan setelah diadakan mekanisme musyawarah di Desa antara

Penerimaan

dengan terlebih

Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

dahulu harus dimusyawarahkan/ dimufakatkan dengan LMD menurut
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979, sedangkan menurut Undang

Keputusan Desa kemudian Peraturan Desa, ditetapkan berkaitan

Undang Nomor 22 Tahun 1999 sumber pendapatan desa dikelola

dengan konsekuensi penyelenggaraan kewenangan untuk mengurus

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) penetapan

rumah

melaksanakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapan setiap tahun,

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

sedangkan menurut penetapan APBDesa ditetapkan antara Kepala

desa setempat. Oleh karena itu dengan kewenangan tersebut kepada

Desa ”bersama” Badan Perwakilan Desa.

tangganya

sendiri,

atau

dalam

rangka

Pemerintahan Desa diberi hak mengelola dan menggali sumbersumber pendapatan desa yang terdiri dari hasil tanah-tanah kas desa,

Di lain pihak menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil gotong royong

pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai

masyarakat, hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, dan lain-lain, serta

penyelenggaran Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat

mengelola pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah

desa harus ditaungkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, dan

Daerah yang terdiri dari sumbangan dan bantuan pemerintah,

penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai

sumbangan dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada

lembaga pemerintahan desa yang tugasnya menampung dan

Desa, serta lain-lain pendapatan yang sah,

55

kesemua pengelolaan

menyalurkan aspirasi masyarakat ”bersama” Kepala Desa.

pendapatan dan pengeluaran keuangan desa harus dituangkan dalam
Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Lembaga

Dengan demikian dalam Undang Undang Nomor 5 Tahu 1979 dalam

Pemerintahan di Desa, dan harus dipertanggung-jawabkan oleh

kaitannya dengan keuangan desa, maka APPKD ”ditetapkan” setelah

Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintah Desa.

dimusyarahkan

dengan

Lembaga

Musyawarah

Desa

(LMD),

sedangkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, Kepala
Dalam rangka pengelolaan keuangan dan sumber-sumber keuangan

Desa ”bersama” Badan Perwakilan Desa menetapkan APBDesa dan

desa, mka setiap tahun Kepala Desa menetapkan Anggaran

dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam penyelenggaraan

Lihat Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa.dan Pasal 107 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga Pasal
212 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

56 Istilah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan
Desa (APPKD) dipakai dalam UU No. 5 Tahun 1979 tentang Penerimaan
Desa, sedangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun
2004 istilah APPKD diganti dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBD)

55

Pemerintahan Desa, pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan

Desa, sehingga LMD kurang berperan, hanya sebagai cap legitimasi

keuangan desa, pengaturan yang berkaitan dengan pengelolan

Kepala Desa.

keuangan desa daa pengaturan yang menimbulkan kewajiban bagi
masyarakat Desa harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa

Keadaan di atas ingin diperbaiki dengan diundangkannya Undang

yang

Badan

Undang Nomor 22 Tahun 1999, akan tetapi keberadaan Undang

Permusyawaratan Desa ”bersama” Kepala Desa dengan deskripsi di

Undang ini relatif singkat, sehingga belum teruji dalam pelaksanaan

atas tergambar peran dan fungsi Lembaga Pemerintahan Desa, baik

pembentukan Peraturan Desa, tetapi jika dicermati dari rumusan-

Lembaga Masyarakat Desa (LMD) atau Bafan Perwakilan Desa

rumusan pasal yang berkaitan dengan keberaan Badan Perwakina

maupun Badan Permusyawaratan Desa dari waktu ke waktu

Desa, maka tercermin mekanisme pembentukan Peraturan Desa tidak

mengalami perubahan baik istilah, peran maupun tugas dan fungsinya.

lagi didominasi oleh Kepala Desa, dengan demikian terlihat peran

mekanisme

pembentukannya

ditetapkan

oleh

Badan Perwakilan Desa lebih proporsional jika tidak ingin dikatakan
Istilah Peraturan Desa diperkenalkan atau dipakai dalam Undang

lebih dominan.

Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti dari Keputusan
Desa sebagaiman diatur dalam Undang Undang Nomor Nomor 5

Menurut Maria Farida Indrati S., Kepala Desa tidak mempunyai

Tahun 1979, kemudian Peraturan Desa dicantumkan dalam hierarkhi

kewenangan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-

peraturan perundang-undangan menurut Undang Undang Nomor 10

undangan, tetapi sebatas peraturan yang bersifat administratif. 57

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
terakhir Peraturan Desa dimuat dalam Undang Undang Nomor 32

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Peraturan

Tahun

mekanisme

Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa tidak

pembentukannya di tingkat Desa, Peraturan Desa ditetapkan antara

mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-

Kepala Desa bersama Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

undangan yang mengikat umum, kecuali Peraturan Desa yang

2004,

pergantian

istilah

tidak

merubah

ditetapkan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa
Keberadaan Lembaga pemerintahan Desa seperi LMD, Badan

(Pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 14 ayat (2)

Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa sangat mewarnai

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005). Namun di dalam

mekanisme penetapan atau pembentukan Keputusan Desa atau

Penjelasan Pasal 218 ayat (1) huruf (b) disebutkan bahwa Peraturan

Peraturan Desa, dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979,
peran sentral Kepala Desa mendominasi pembentukan Keputusan

57

Maria Farida Indrati S., Op.Cit., hlm. 108.

Kepala Desa termasuk Peraturan Kepala Daerah yang menjadi objek

11. KB;

pengawasan dari Pemerintah Pusat. Dari rumusan Penjelasan Pasal

12. Ordonanntie vd Kroon;

218 ayat (1) huruf b tersebut secara implisit diakui keberadaan dari

13. Ordonanntie vd GG.

Peraturan Kepala Desa, namun tidak adanya ketegasan mengenai

f.

Masa Regering Reglement (RR) Tahun 1854/1855–Tahun

materi muatan apa saja yang boleh dimuat dalam Peraturan Kepala

1926/1927;

Desa tersebut.

jenis peraturan yang berlaku pada masa Regering Reglement
adalah sebagai berikut :
6.

Regering Reglement (RR);

7.

Wet/Ordonanntie;

8.

AMVB;

9.

KB;

10. Ordonannti vd Kroon;

BAB IV
g.

PENUTUP

Masa I.S (Staat-Inrichting Van Nederlands Indie) Tahun
1926/1927 –Tahun 1942.
jenis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada

A. Kesimpulan
15. Perkembangan

pengaturan

hierarki

peraturan

perundang-

masa I.S adalah sebagai berikut:

undangan di Indonesia dapat ditelusuri secara historis jauh
sebelum Indonesia merdeka. Pada masa Hindia Belanda, Jenis
Peraturan Perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia
terbagi atas atau dapat dibedakan atas 3 (tiga) masa yakni :
e.

Masa Besluiten Regering (Tahun 1800-Tahun 1855);
jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarki yang

6.

I.S;

7.

Wet/Ordonanntie;

8.

AMVB/RV;

9.

Ordonntie vd Kroon /KB;

10. Gouvernement Besluit (GB)

berlaku di Nederlands Indie (Indonesia) pada masa
Besluiten Regering adalah sebagai berikut :
8.

Grond Wet;

9.

Wet;

10. AMVB;

Kemudian pada masa Pemerintahan (Pendudukan) Jepang
berlangsung antara Medio 1942 –Agustus 1945, jenis Peraturan
Perundang-undangan
pendudukannya adalah :

yang

diberlakukan

di

daerah

3. Osamu Seirei; dan
4. Osamu Kanrei.

Mengingat pada saat itu tidak terdapat ketentuan hukum positif
yang mengatur tentang hierarki/tata urutan Peraturan Perundang-

Setelah Indonesia merdeka, perkembangan pengaturan

undangan maka peraturan yang disebutkan diatas terutama yang

hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat

digunakan dalam praktek penyelengaraan pemerintahan tidak

dibagi dalam beberapa masa, yaitu:

disusun berdasarkan hierarki/tata urutan tetapi semata-mata
hanya berdasarkan fakta dari jenis produk hukum yang berlaku

1.

Masa Di Bawah UUD 1945 (Sebelum Perubahan)

pada saat itu

Periode 17 Agustus 1945-27 Desember 1949
2.
Pada masa ini

jenis Peraturan Perundang-undangan yang

Masa Di Bawah Konstitusi Republik Indonesia Serikat
(RIS) Tahun 1950

berlaku adalah :
5. UUD 1945;

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS tidak terdapat ketentuan

6. Undang-Undang/Peraturan Pemenrintah Pengganti Undang-

yang mengatur

Undang;

undangan. Mengenai penentuan jenis Peraturan yang mana yang

7. Peraturan Pemerintah; dan
8. Peraturan

mengenai hierarki Peraturan Perundang-

yang

berasal

lebih tinggi tingkatanya lebih didasarkan pada praktek
dari

Zaman

Hindia

Belanda

berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

ketatanegaraan

yang

berlaku

sebelumnya

(pada

waktu

berlakunya UUD 1945).

Namun di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat

Jenis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada masa di

banyak produk hukum yang diberlakukan yakni :

bawah Konstitusi RIS adalah sebagai berikut :

7. Penetapan Presiden;

4. Konstitusi RIS;

8. Peraturan Presiden;

5. Undang-Undang

9. Penetapan Pemerintah;
10. Maklumat Pemerintah;
11. Maklumat Presiden;
12. Pengumuman Pemerintah.

(berdasarkan

Pasal

127)/UU

(berdasarkan Pasal 139);
6. Peraturan Pemerintah (berdasarkan Pasal 141).

Darurat

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, ketika RI Yogja

Selain ke tiga jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut

yang merupakan Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-

dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Negara masih

Undang Nomor 1 Tahun 1950 Peraturan tentang Jenis Dan

terdapat beberapa produk hukum yang berlaku yakni:

Bentuk Peraturan Yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Peraturan Menteri;

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menentukan Jenis

5. Keputusan Menteri; dan

Peraturan-peratuan Pemerintah Pusat ialah :

6. Peraturan Tingkat Daerah.

a.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;

b.

Peraturan Pemerintah;

c.

Peraturan Menteri.

4.

Masa Di Bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Setelah Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959

Pada masa ini jenis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3.

Masa Di Bawah Undang-Undang Dasar Sementara

Tahun 1950

seperti pada awal berlakunya UUD 1945 yakni :
5. UUD 1945;
6. Undang-Undang/Perpu;

Pada masa di bawah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun

7. Peraturan Pemerintah; dan

1950 juga tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur

8. Peraturan yang berasal dari Zaman Hindia Belanda yang

tentang hierarki/tata urutan Paraturan Perundang-undangan.

berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Negara, jenis

Namun kemudian berdasarkan Surat Presiden kepada Ketua DPR-

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu

GR tanggal 20 Agustus 1959 Nomor 2262/HK/59 tentang Bentuk

adalah :

Peraturan Negara, mengenai jenis Peraturan Perundang-undangan

4. UUDS 1950;

yang berlaku ditentukan sebagai berikut:

5. Undang-Undang/UU Darurat; dan

4. Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Pemerintah;
6. Perpu.

Disamping itu Pemerintah masih mengeluarkan berbagai bentuk
Peraturan Negara lainnya, yakni :
6. Penetapan

Presiden,

untuk

Kemudian, dalam rangka memberikan ketertiban mengenai
melaksanakan

Dekrit

sumber tertib hukum, pada Tahun 1966 MPRS juga menetapkan

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli

TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-

1959 tentang ”Kembali kepada Undang-Undang Dasar

GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan

1945”.

Perundangan RI, yang terdiri atas :

7. Peraturan Presiden.yaitu Peraturan:
a)

b)

yang didasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

7. UUD RI 1945 ;

Dasar; atau

8. Tap MPR;

untuk melaksanakan Penetapan Presiden tentang

9. Undang-Undang/Perpu;

Dekrit Presiden.

10. Peraturan Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah (lain dari pada Peraturan Pemerintah
berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945) Peraturan

11. Keputusan Presiden,
12. Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri,

Pemerintah ini untuk melaksanakan Peraturan Presiden pada

Instruksi Menteri dan lain-lainnya.

point 2 di atas.
9. Keputusan

Presiden,

untuk

melakukan/meresmikan

pengangkatan-pengangkatan;

Selain

itu,

dalam praktek

penyelenggaraan

Pemerintahan

digunakan juga produk hukum yang lain yakni Pengumuman

10. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, yang dibuat di

Pemerintah.

Contoh

Pengumuman

Pemerintah

Republik

Kementerian-kementerian Negara/Departemen-departemen

Indonesia tanggal 17 Februari 1969 tentang Landas Kontinen.

Pemerintahan, masing-masing untuk mengatur sesuatu hal

Pengumuman Pemerintah ini kemudian ditingkatkan instrumen

dan

hukumnya menjadi Undang-Undang yakni Undang-Undang

untuk

melakukan/meresmikan

pengangkatan-

pengangkatan.

Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen.

Selain jenis Peraturan sebagaimana disebutkan, dalam praktek

5.

masih terdapat pula:

Pasca Perubahan .

c. Ketetapan (TAP) MPRS; dan
d. Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Masa Di Bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pada masa di bawah UUD 1945 Pasca Perubahan mengenai jenis

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

dan hierarki/tata urutan Peraturan Perundang-undangan dapat

adalah sebagai berikut :

dibedakan sebagai berikut:
6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
a.

Pada saat berlakunya Tap MPR Nomor III/MPR/2000.

7. Undang-Undang/Perpu;

Ketentuan mengenai Jenis dan hierarki/tata urutan Peraturan

8. Peraturan Pemerintah;

Perundang-undangan yang semula diatur dalam Tap MPRS

9. Peraturan Presiden;

Nomor XX/MPRS/1966 menjadi tidak berlaku setelah

10.

Peraturan Daerah.

ditetapkannya Tap MPR Nomor III/MPR/2000.
Kemudian Pasal 7 ayat(2) menentukan bahwa Peraturan
Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 menentukan bahwa

Daerah tersebut mencakup:

Tata

4.

Peraturan Daerah Provinsi;

Indonesia adalah :

5.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan

8. Undang-Undang Dasar 1945;

6.

Peratura Desa/setingkat

urutan Peraturan Perundang-undangan Republik

9. Tap MPR;
10.

Undang-Undang;

2.

Kedudukan peraturan perundang-undangan di luar hierarki

11.

Perpu;

perundang-undangan di Indonesia dalam hukum positif bterlihat

12.

Peraturan Pemerintah;

dari Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 yang mengakui

13.

Keputusan Presiden;

jenis

14.

Peraturan daerah.

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) yang kemudian

Peraturan

Perundang-undangan

yang

lain

yakni

rinciannya dijelaskan dalam Penjelasan ayat tersebut, yang
b. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun

mencakup peraturan yang dikeluarkan oleh: MPR, DPR, DPD,

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau

undangan.

Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau

Jenis

dan

hierarki

Peraturan

Perundang-undangan

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun

oleh Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi,

Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala

8. Peraturan Daerah Propinsi;

Desa atau yang setingkat.

9. Peraturan Gubernur Propinsi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bupati/Walikota;

B. SARAN

12. Peraturan Desa (Perdesa).
1.

Perlu dibuat pengaturan yang lebih tegas mengenai pengakuan
atas keberadaan peraturan perundang-undangan di luar hierarki
ini dengan memasukkannya ke dalam hierarki.

2.

Pengaturan hierarki yang lebih tegas tersebut adalah:
1. UUD NRI 1945;
2. TAP MPR;
3.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (PERPU);
BUKU DAN JURNAL

4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan lembaga negara
atau organ/badan negara yang dianggap sederajat dengan
Presiden antara lain : Peraturan Kepala BPK,Peraturan Bank
Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Peraturan

Mahkamah

Agung,

Peraturan

Mahkamah

Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial;
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Yarsif Watampone, 1987)
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UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buletin Hukum
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2006)

6. Peraturan Menteri (Permen) sepanjang diperintahkan atau
didelegasikan secara tegas oleh peraturan perundangundangan di atasnya.
7. Peraturan Kepala LPND/Komisi/Badan/atau Peraturan Ditjen
suatu

Departemen,

sepanjang

diperintahkan

atau

didelegasikan secara tegas oleh peraturan perundangundangan di atasnya;

Anselmus Strauss and Juliat Corbin, Basic of Qualititive Research,
Grounded Theory Procedure and Thechnique, Sage Publication,
Newbury, Park London, New Delhi, 1979,
Burhan Bungin (ed), Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2003,
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John Naisbitt, Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin
Kuat Perusahaan Kecil, Terjemahan Budijanto, (Jakarta: Binarupa
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dan Pembentukannya, cetakan kelima, (Yogyakarta: Kanisius,
2002)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan
Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat
Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
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Muatan), Jilid 1. Kanisius, Yogyakarta, 2007.
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Tinjauan Singkat, edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2001
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, 1990

Undang-Undang Dasar NRI 1945
Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No.8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK
Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah
Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.
M.UM.01.06-27 2001

INTERNET
http://hukumonline.com/berita/baca/hol10199/kepmen-diusulkan-tetapmasuk-hirarki-perundangundangan, diakses tanggal 31 Juli 2010.
http://hukumonline.com/berita/baca/hol9673/lima-fakultas-hukum-kritisiruu-pembentukan-perundangundangan, diakses tanggal 31 Juli
2010.
www.legalitas.org, tanggal 27 Juli 2010.

