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BAB III 

KERANGKA TEORI 

A. Executive review 

Eksekutif review adalah segala bentuk produk hukum pihak eksekutif diuji 

oleh baik kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hierarkis. Dalam konteks 

ini yang diperkenalkan istilah control internal yang dilakukan oleh pihak itu 

sendiri terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik yang berbentuk regeling 

maupun beschikking. 

Sasaran objek eksekutif review adalah peraturan yang bersifat regeling 

melalui proses pencabutan atau pembatalan. Pengujian yang disebut eksekutif  

review ini dilakukan untuk menjaga peraturan yang diciptakan oleh pemerintah 

(eksekutif) tetap sinkron atau searah, dan juga konsisten serta adanya kepastian 

hukum untuk keadilan bagi masyarakat. 

Di Indonesia, eksekutif review diwujudkan dalam bentuk pengujian 

terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri 

terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Pemerintah 

Provinsi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Eksekutif review merupakan bagian dari sistem pengawasan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pengawasan terhadap produk 

legislasi daerah. Pengawasan terhadap produk legislasi daerah (Peraturan Daerah) 

dilakukan agar materi muatan sebuah Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum. 
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Pemberlakuan eksekutif review ini telah diatur dalam Pasal 251ayat (2), 

ayat (3), ayat (4) dan sepanjang frasa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Proses eksekutif review Peraturan Daerah 

dilakukan dalam bentuk pengawasan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam 

Negeri. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kewenangan hak uji perundang-

undangan di Indonesia dapat dilakukan oleh tiga lembaga yaitu lembaga 

Yudikatif, Legeslatif dan Eksekutif. Kewenangan tersebut diberikan sesuai 

dengan isi materi perundang-undangannya. Walaupun kewenangan hak menguji 

sepenuhnya dilakukan oleh badan Yudikatif, akan tetapi juga bisa dilakukan oleh 

badan Legeslatif dan Eksekutif sehingga terciptanya sistem check and balance 

(saling mengontrol). Oleh karena itu , menurut Anna Erliyana dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa pemerintah diberi kewenangan dan tugas yang luas,selain 

dengan menjalankan undang-undang dengan menerbitkan berbagai peraturan 

untuk menjalankan tugas pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahtraan 

masyarakat,maka dengan sendirinya pemerintah memiliki kebebasan untuk 

melakukan tindakannya,tetapi tetap tidak boleh melampaui wewenang yang 

diberikan oleh undang-undang dasar / undang-undang.
30

 

Jika berpegang pada teori lex posteriore derogate lex priore maka pasal 

24A UUD 1945 secara otomatis menghapus atau menghilangkan daya guna 

ketentuan Pasal 251ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan sepanjang frasa Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga kewenangan 
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untuk melakukan pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah tidak secara 

absolut dapat dilakukan oleh Pemerintah, melainkan harus melalui Mahkamah 

Agung. 

B. Legislatif Review 

Alternatif terhadap pengujian Perda yang dilakukan oleh Mahkamah 

Agung dan Pemerintah melalui Depdagri adalah dengan menggunakan Legislatif 

review, dimana DPRD dalam fungsi legislasinya melakukan pengawasan terhadap 

Perda sehingga sebelum sebuah Ranperda diperdakan seharusnya terlebih dahulu 

melewati proses kajian legislasi. Jika Ranperda itu sesuai dengan konstitusi, maka 

Perda dapat di sahkan dan di undangkan, bila tidak maka tidak boleh disahkan.
31

 

Indonesia yang menganut sistem pemisahan kekuasaan, yang berarti 

bahwa Mahkamah Agung selaku kekuasaan kehakiman tidak dapat mengontrol 

kekuasaan pembentukan Perda, Mahkamah Agung hanya menguji Perda yang 

diajukan oleh DPRD dan Pemda (kepala daerah dan perangkat daerah). Pendapat 

ini didasarkan pada fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD, untuk 

senantiasa mengawasi produk Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh 

Pemerintah Daerah. 

Di indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

pemerintahan didaerah dikenal tiga bentuk pengawasan, yaitu pengawasan 

Umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Sedangkan 

undangundang nomor 22 tahun 1999 hanya mengenal satu bentuk pengawasan 

yakni pengawasan preventif. Pengawasan preventif mengandung prinsip bahwa 

                                                             
31

 Jazim Hamidi dkk, Opti Hokum Peraturan Daerah Bermasalah, (Jakarta: PT.Prestasi 

Pustakaraya Indonesia, 2011), h.123  



 31 

Peraturan Derah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru 

berlaku sesudah adanya pengesahan pejabat yang berwenang. Jadi, pengawasan 

preventif dilakukan sesudah peraturan daerah atau keputusan kepala daerah di 

tetapkan.
32

 

Maka Legislatif review dapat diartikan sebagai proses peninjauan ulang 

Ranperda oleh DPRD sebelum di sahkan menjadi Perda. Dalam praktiknya istilah 

legislatif review ini tidak populer dikarenakan untuk melakukan proses ini 

dibutuhkan SDM anggota DPRD yang memadai. Seperti yang kita ketahui bahwa 

untuk menuju kesempurnaan adalah hak sang pencipta.
33

 

Hingga saat ini, secara kuantitatif Perda masih merupakan aturan Hukum 

yang paling banyak dilakukan pengujiannya terutama oleh Pemerintah, karena 

setiap Perda yang di buat pada level Kabupaten/Kota dan Provinsi harus melalui 

pengujian Pemerintah. 

C. Judicial review 

Konsep Negara hokum yang dianut oleh Indonesia banyak dipengaruhi 

oleh paham eropa continental. Istilah rechtsstaat yang diterjemakan sebagai 

Negara hokum menurut philipus M. Hadjon mulai popular di eropa sejak abad ke-

19. Cita Negara hokum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh plato dan 

pemikiran tersebut dipertegas oleh aristoteles.
34

 Kalau bicara hokum Indonesia 

tidak lepas dari undang-undang dasar 1945 dan serta peradialan yang berposisi 
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sebagai penegak hukum dan keadilan. Seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahakah 

Agung sebagai lembaga yudikatif yang berperan penting dalam system 

ketatanegaraan. 

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 penjenjangan yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan 

Nawiasky.
35

 

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 lembagai ini. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang 

kemudian dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahakamh Agung saat ini 

telah diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 yakni tersusun secara  

hirarkis yaitu: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undan 
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d. Peraturan Pemerintah 

e. Peraturan Presiden 

f. Peraturan Daerah Provinsi 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang 

terhadap undang-undang (selanjutnya disebut pengujian peraturan dibawah 

undang-undang) yang dilakuakan oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk 

pengujian yang objeknya adalah seluruh peraturan yang bersifat mengatur, abstrak 

dan mengikat secara umum yang derajatnya dibawah undang-undang. Objek yang 

di uji adalah segala peraturan dibawah undang-undang dan dijadikan tolak ukur 

pengujiannya adalah undang-undang maka oleh jimly disebut legal review atau 

judicial review on the legality of regulation.
36

 

Judicial Review (hak uji materil) merupakan  kewenangan  lembaga 

 peradilan untuk   menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hokum yang 

dihasilkan oleh  Ekesekutif  Legislatif  maupun  Yudikatif dihadapan konstitusi 

yang berlaku. Pengujian    oleh    hakim    terhadap    produk  cabang  kekuasaan 

 legislative (legislative  acts) dan  cabang  kekuasaan eksekutif (executive acts) 

adalah konsekensi dari dianutnya prinsip checksv and balances berdasarkan 

doktrin  pemisahan kekuasaan  (separation  of power). Karena itu kewenangan 

untuk melakukan judicial review itu melekat pada fungsi hakim sebagai 

subjeknya, bukan pada pejabat lain. Hakim juga mempunyai wewenang untuk 

menyimpangi ketentuan-ketentuan hokum tertulis yang telah ada yang telah usang 
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ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan 

masyarakat.
37

  

Judicial review merupakan hak mengujia dari kekuasaan yudikatif untuk 

melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi judicial 

power dalam melakukan pengujian ini didasarkan pada kewenangan pengawasan 

sebagai konsekuensi dari prinsip  chek and balance antara organ pelaksana 

kekuasaan Negara. hak uji materil tidak bisa dilepaskan dari independent 

judiciary, karena hak menguji merupakan salah satu pelaksana independent 

judiciary yang berdasarkan pada doktrin trias politika yang memisahkan 

kekuasaan legislative ,eksekutif, dan yudikatif. Hal ini berlaku secara universal di 

Negara manapun baik yang menganut system common law  atau sivil law.
38

 

Jika Judicial review (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga 

peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang 

dihasilkan oleh ekesekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang 

berlaku. Oleh karena itu kewenangan untuk melakukan judicial review itu melekat 

pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain (legislatif, 

eksekutif).
39

 Maka Menurut Jimly Asshiddiqie, judicial review merupakan upaya 

pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh 

cabang kekuasaan negara legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka 

penerapan prinsip checks and balances berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan 
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negara (separation of power).
40

Maka dari itu kewenangan mentri dan gubernur 

sebagai lembaga eksekutif dalam membatalkan Perda provinsi maupun Perda 

Kabupaten/Kota yang diatur dalam pasal 251 undang-undang nomor  23 tahun 

2014 tentang pemerintahan daerah menjadi persoalan besar bagi warga Negara 

maupun pemerintahan karna kewenangan pembatalan Perda (dibawah undang-

undang) yang sudah jelas diatur dalam pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 yang berbunyi ”Mahkamah Agung berwenang mengadili dalam tingkat 

kasasi,menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap 

undang-undang , dan mempunyai wewenag lainnya yang diberikan oleh undang-

undang. Dari keterangan diatas maka yang layak untuk membatalkan perda adalah 

Mahkamah Agung bukan Mentri ataupun Gubernur seperti bunyi pasal 251 

undang-undang nomor  23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang 

dianggap bertentangan dengan pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.   

Sehubungan dengan bertentangannya Pasal 251 undang-undang nomor 23 

tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap Pasal 24A undang-undang 

dasar 1945 maka memberi wewenang pada Mahkamah Konsatitusi sebagai 

peradilan yang independen untuk melakuann uji materil terhadap Pasal 251 

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 

ayat (1) UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Kostitusi yang menyatakan 

bahwa salahsatu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian 

undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945.
41
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