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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum.
1
 Artinya 

Negara diselenggarakan atas dasar Hukum, atau sering juga disebut Negara 

Hukum (rechstaat), tidak atas dasar kekuasaan belaka (mach staat). Kekuasaan 

yang dimiliki pemerintah timbul setelah adanya Hukum yang mengatur segala nya 

atas Negara. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting 

Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan.
2
 

Peraturan Perundang-Undangan adalah semua hokum dalam arti luas yang 

dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan 

dalam bentuk tertulis. Dalam arti yang luas itu  sebenarnya hokum dapat diartikan 

juga sebagai putusan hakim, terutama yang sudah berkekuatan hokum tetap dan 

menjadi yurisprudensi. Hokum Perundang-Undangan yang menekan dalam 

bentuk tertulis ini semula terkait erat dengan system hokum eropa continental 

yang menganut legisme dan civil law. Namun sekarang ini kaitannya dengan 

pengujian yudisial, adanya peraturan Perundang-Undangan dengan susunan 

hirarkisnya tak hanya terkait dengan civil law di eropa continental, tetapi juga 

berlaku di negara-negara Anglo saxon meskipun pada umumnya kawasan ini 

dikenal dengan penganut common law. 

                                                             
1
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 1 ayat (3) 

2
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan 

umum 
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Perbedaan antara eropa continental  (civil law) dan Anglo Saxon (common 

law) dewasa ini lebih tertuju pada tumpuan srategi pembangunan hukumnya , 

yang satu menekankan pada peran lembaga legislative dan eksekutif untuk 

membuat hokum-hukum tertulis, sedangkan yang satunya lebih menekankan pada 

peran lembaga yudisial untuk membuat hokum melalui vonis-vonisnya yang 

kreatif dengan menggali nilai-nilai keadilan didalam masyarakat. 

Semua peraturan yang mengikat itu disusun secara hirarkis untuk 

menentukan derajatnya masing-masing dengan konsekuensi kalau ada dua 

peraturan  yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang 

derajatnya lebih tinggi. Studi hokum hampir selalu mengaitkan masalah susunan 

hirarkis ini dengan teori penjenjanganyang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan 

Nawiasky.
3
 

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat 

dalam rangka pembangunan hokum Nasional.Hal ini yang membedakan konstitusi 

Republik Indonesia dengan tradisi penulisan konstitusi di negara-negara Eropa 

Barat dan Amerika yang lazimnya memuat materi-materi konstitusi yang hanya 

bersifat politik. Tradisi yang dianut Indonesia, sejauh menyangkut corak muatan 

yang diatur, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim 

ditemui pada negara -negara sosialis seperti negara -negara di Eropa Timur.
4
 

                                                             
3
 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan hokum dalam kontroversi isu, ( Jakarta: Raja Wali 

Pers, 2009), h.257 
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 Jimly Asshiddiqie, Hokum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, ( Jakarta: 

Konstitusi Press, 2005), h. 124. 
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Secara umum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan judicial review
5
 (uji materil) 

melalui dua jalur salah satunya judicial review (uji materil) terhadap peraturan 

dibawah Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 yang menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi. Wewenang Mahkamah 

Konstitusi diatur lagi dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 

dengan merinci sebagai berikut. 

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republic 

Indonesia Tahun 1945 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD 1945 

c. Memutus pembubaran partai politik 

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 

e. Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa 

Presiden atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hokum 

berupa penghianatan terhadap Negara, koropsi, penyuapan, tindak pidana 

berat lainnya, atau perbuatam tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar 1945.
6
 

                                                             
5
Judicial review (uji materil) merupakan proses pengujian atas peraturan perundang 

undangan terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya atau terhadap undang-undang dasar 

yang dilakukan oleh lembaga peradilan 
6
Dr. Maruarar Siahan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011 ), h. 11 
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Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 

merupakan lembaga kekuasaan kehakiman disamping  sebagai badan peradilan, 

juga diberi kewenangan sebagai  badan pengujian peraturan Perundang-

Undangan, baik peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, 

maupun Undang-Undang dibawah Undang-Undang Dasar. Kewenangan 

pengujian peraturan Perundang-Undangan tersebut sacara normative diletakkan 

hanya pada dua lembaga ini. Pengujian peraturan Perundang-Undangan terhadap 

Undang-Undang kewenangannya diletakkan pada Mahkamah Agung, sedangkan 

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar diletakkan pada 

Mahkamah Konstitusi seperti yang dijelaskan didalam pasal 24A ayat (1), dan 

pasal 24C ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. Pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat (1) 

huruf a.UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 31 ayat 

(1), (2), (3), (4), dan ayat (5), pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan ayat (7) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta pasal 10 

ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi.
7
 

Sebelum undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan 

daerah diundangkan pada tanggal 18 maret 2015, pada pengundangan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberikan 

wewenang kepada eksekutif review digugat kembali, khususnya terhadap 

mekanisme pembatalan Peraturan Daerah oleh gubernur dan Mentri.  Hal ini 

diperkuat rumusan pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (2) yang 

berbunyi: 

                                                             
7
 Dr. Zainal Arifin Hoesein, Juducial Review Di Mahkamah Agung RI, (Jakarta: PT Raja 

Wali Pers, 2009 ), h. 293 
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Pasal 9 

(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan 

Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya 

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 

(2)  Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-

Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan 

oleh Mahkamah Agung.
8
 

Di dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah 

merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang tata urutannya di 

bawah Undang-Undang. 

Sebagaimana ditafsirkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai satu-

satunya lembaga yang dapat melakukan pengujian Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar,  sesuai dengan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 maka Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seharusnya 

juga dimaknai sama.  Itu artinya pengujian terhadap Peraturan Daerah yang 

diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum, 

baik itu secara formil maupun materiil, hanya dapat dilakukan di Mahkamah 

Agung. 

Dengan demikian dapat dikatakan Pemerintah Pusat sudah tidak memiliki 

lagi apa yang dinamakan pengawasan represif, karena Pasal 24A UUD 1945 

tersebut berlaku umum dan tidak membedakan subjek penduga, maka jika 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi menilai sebuah Peraturan Daerah 

                                                             
8
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan  
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bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

kepentingan umum maka juga harus meminta pengujian di Mahkamah Agung. 

Dengan kata lain, Pemerintah hanya dapat melakukan pengawasan preventif yaitu 

pada saat produk legislasi daerah masih berbentuk Rancangan Peraturan Daerah. 

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penyelenggara 

kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan 

sehinggadapat tercipta penegakkan Hukum dan peradilan. Oleh karena itu 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final salah satunya untuk menguji Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945.
9
 Seperti 

yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah khususnya pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), sepanjang frasa, 

“pembatalan Perda Kabupaten / Kota dan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wali 

pemerintahan pusat”,serta pasal 251 ayat (8) yakni : “dalam hal penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan 

Perda Kabupaten/Kota Dan Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan 

pembatalan peraturan Bupati/Walikota  sebagaimana yang dimaksud sebagai ayat 

4 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mentri paling 

lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota 

atau peraturan Bupati/Walikota diterima. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

                                                             
9
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,pasal 10 ayat (1) 
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2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dianggap bertentangan dengan 

Undang –Undang Dasar 1945. 

Jika DPRD mengeluarkan kebijakan, maka kebijakan tersebut harus sesuai 

dengan norma, standar, kreteria dan prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah 

pusat dimana bila kebijakan tersebut bertentangan dengan norma, standar, kreteria 

dan prosedur yang dimaksud maka pemerintah pusat melalui Gubernur dapat 

membatalkan kebijakan Bupati dan Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota dengan 

serta merta. Seperti yang bunyi yang menyatakan “Perda Kabupaten dan peraturan 

Bupati dan Walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh 

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”.
10

 Jika Bupati dan Walikota keberatan  

terhadap pembatalan kebijakan tersebut DPRD dan Bupati dapat mengajukan 

keberatan kepada mentri yang merupakan wakil dari pemerintah pusat dan atasan 

Gubernur melalui mekanisme executive review. Tidak ada didalam undang-

undang  Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengenai mekanisme 

judicial review yang adil dan fair sebagaimana asas–asas pemerintahan yang baik 

dan prinsip Negara hokum sebagai mana yang diatur oleh pasal 24A ayat (1) UUD 

1945 yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat 

kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan 

oleh Undang-Undang”. Disini jelas bahwa pasal tersebut bertentangan dengan 

undang-undang dasar 1945 dimana yang berhak menguji dan membatalkan perda 
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 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 251 ayat 

(2) 
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atau peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang adalah Mahkamah 

Agung bukan Mentri atau exsecutive review melainkan judicial review. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pasal yang bermasalah di dalam 

Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

menguji Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 sehingga 

harus dibatalkan melalui Hak Uji Materil Pada Mahkamah Konstitusi RI. Di 

tambah lagi bahwa pasal tersebut tidak ada menggambarkan yudicial review 

dalam menuntut keadilan seperti bila Bupati dan Walikota keberatan terhadap 

pembatalan kebijakan,maka mereka hanya dapat mengajukan keberatan melalui 

mekanisme executive review bukan kepada judicial review. 

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat 

menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai 

kekuatan hokum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
11

 

Maka dari itu pembatalan Perda oleh Gubernur dan Mentri sebagai  executive 

review tidak memiliki hokum mengikat. 

Dari penjelasan di atas maka penulis  tertarik untuk mengadakan penelitian 

dalam bentuk penulisan yang berjudul :Tinjauan Yuridis Pembatalan Perda 

Melalui Eksekutif Review Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah  
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Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi, ( Jakarta: PT Asdi 

Mahasatya, 2006 ), h. 31 
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B. Batasan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang diatas,maka penulis perlu membatasi 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu tinjauan yuridis mengenai pembatalan 

perda oleh Gubernur dan Mentri sebagai wakil dari pemerintah pusat yang diatur 

dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah serta akibat hokum yang ditimbulkan jika Gubernur dan Mentri tetap 

berwenang dalam pembatalan peraturan daerah Kabupaten/Kota. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan yuridis pembatalan Perda melalui eksekutif review 

pada Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah? 

2. Apa akibat hukum dari pembatalan peraturan daerah menurut pasal 251 

Undang-Undang 23 Tahun 2014? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pembatalan peraturan 

daerah melalui eksekutif review pada Pasal 251 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  

b. Untuk mengetahui apa akibat hokum dari pembatalan peraturan daerah 

menurut pasal 251 Undang-Undang 23 Tahun 2014 
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2. Manfaat Penelitian 

Disamping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, 

penelitian ini juga dapat bermanfaat. Adapaun manfaat yang ingin dicapai 

oleh penulis adalah: 

a. Dapat memahami bagaimana tinjauan yuridis pembatalan peraturan 

daerah melalui eksekutif review pada Pasal 251 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan apa akibat 

hokum dari pembatalan perda menurut pasal 251 Undang-Undang 23 

Tahun 2014. 

b. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus 

syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan 

Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim riau. 

Sebagai bentuk konstribusi pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk 

karya ilmiah dalam mengkaji tinjauan yuridis pembatalan Perda melalui 

Eksekutif Review pada Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah. 

 

E. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto defenisi penelitian adalah suatu kegiatan 

ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara 

metodologi sistematis dan konsisten. Metodologi sesuai dengan metode atau 

cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan 

konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu 

kerangka tertentu.
12
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Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 

2006), h. 2 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jenis Penelitian yang diadakan ini merupakan penelitian hukum 

normative, yaitu pengumpulan data secara library research ( kepustakaan) 

dan penelitian hokum yang berpegang teguh pada norma,  azas-azas 

hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah  hukum dan 

perbandingan hukum.
13

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dalam rangka 

untuk memahami materi Undang-Undang yang telah diuji pada Mahkamah 

Konstitusi. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yang menggambar 

secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan literature yang diperoleh 

kemudian dianalisa. 

2. Sumber data 

Sumber data yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder dibidang hukum, dipandang dari sudut kekuatan 

mengikatnya, dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu: 

1. Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah 

b. Bahan Hukum Skunder 

Yaitu bahan hukum yang erat hubunganya dengan bahan 

hokum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami 

                                                                                                                                                                       
 

13
Bambang sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarata: PT Rajagrafindo 

Persada, 2013), h. 41 
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bahan hokum primer, diantaranya ialah peraturan perundang-

undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah 

para sarjana dan hasil-hasil penelitian seperti : 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011Tentang Mahkamah 

Kostitusi 

3. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti 

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung 

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.berupa 

kamus-kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.
14

 

Contoh peraturan perundang-undangan dan literature-literature yang 

membahas mengenai lembaga Negara Indonesia. 

6. Metode Analisis Data 

Adapun setelah pengumpulan dengan menggunakan metode 

penelitian hokum normative, data dapat dianalisis secra kualitatif 

diskriptif, selanjutnya adalah melakukan analisis dengan metode 
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Ibid, h.114 
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pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual secara teoritis. 

Tahapan analisis bahan hukum adalah: 

a. Mengklasifikasikan bahan bahan hukum yang telah 

terkumpumpul 

b. Melakukan analisis dengan kajian pendekatan perundang-

undangan sedangkan pendapat ahli hukum dikumpulkan 

sebagai bahan hukum sekunder yang akan dilakukan analisis 

dengan pendekatan teoritis 

c. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli hokum dapat 

dikemukakan pada jurnal ilmiah, peraturan perundang-

undangan, disertasi yang menjadi buku, makalah seminar, situs 

hukum dimedia internet dan sebagainya kemudian bahan 

hokum primerdan sekunder disususn secara sistematis 

berdasarkan pokok pembahasan yang sesuai dengan penelitian 

ini. 

7. Metode Penulisan  

a. Metode deduktif, yaitu mengemukakan persoalan –persoalan 

sacara umum, kemudian diuraikan lalu diambil kesimpulan 

sacara khusus. 

b. Metode deskriptif menggambarkan dengan apa adanya dari 

fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan penelitian, 

kemudian di analisis dari data yang ada untuk dijadikan 

kesimpulan sebagai kesimpulan hukum. 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis 

penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-

bab sehingga antara bab satu dengan bab lain merupakan suatu sistem dan 

memilki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan 

menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, 

Batasan Masalah, Rumusan   Masalah, Tujuan Dan manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : GAMBARAN TENTANG PERATURAN DAERAH 

Dalam bab ini penulis akan menggambarkan tentang defenisi peraturan 

daerah, asas pembentukan peraturan daerah dan Proses pembentukan 

peraturan daerah 

BAB III : KERANGKA TEORI 

Berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan 

masalah, yaitu: Tinjauan Yuridis Pembatalan Perda Melalui Eksekutif 

Review Pada Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang bagaimana tinjauan yuridis 

pembatalan Perda melalui eksekutif review pada Pasal 251 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Apa 
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akibat hokum dari pembatalan perda menurut pasal 251 Undang-

Undang 23 Tahun 2014? 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran: dalam 

bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran dari hasil analisa 

pembahsan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam 

bentuk pernyataan.  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


