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ABSTRAK

Dalam proses akan dilakukannya pemilihan kepala daerah, khususnya
pemilihan Gubernur, ditandai dengan akan habisnya masa bakti daripada
Gubernur yang sedang menjabat. Akan tetapi terdapat pula dibeberapa daerah
Provinsi, Gubernur yang masa jabatannya sudah habis terlebih dahulu sebelum
terpilihnya Gubernur yang baru. Dalam hal ini jika mengacu kepada Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
menjadi Undang-undang. Pasal 201 ayat (10) : untuk mengisi kekosongan jabatan
Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan
tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Disaat yang bersamaan terdapat peristiwa
pengangkatan Perwira Tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur, yang
menimbulkan kegaduhan diantara masyarakat sehingga menimbulkan anggapan
bahwa aparat penegak hukum tidak netral dan turut terlibat dalam politik praktis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian
yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari
peraturan perundang-undangan. Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yaitu
tidak menggunakan angka, melainkan lebih mengutamakan mutu/kualitas dari
data, dan bukan kuantitas. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
normatif ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah
pendekatan terhadap struktur norma dalam wujud tata urutan hierarki peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan keberadaan norma tersebut dalam
peraturan perundang-undangan. Adapun metode yang digunakan adalah melalui
studi kepustakaan/studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Menteri Dalam
Negeri dalam pengangkatan perwira tinggi polri sebagai penjabat gubernur adalah
inkonstitusional, karena Kepolisian bukanlah bagian daripada jabatan Pimpinan
Tinggi Madya sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berdasarkan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian juga dilarang menduduki jabatan diluar
Kepolisian kecuali sudah mengundurkan diri terlebih dahulu atau pensiun dari
dinas kepolisian.

Kata Kunci : Pengangkatan Perwira Tinggi Polri, Penjabat, Gubernur,
Mendagri.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil A’lamin...

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang tak terhingga, karena

dengan izin Allah semuanya berjalan sesuai dengan rencana, dan rencana yang

terbaik adalah rencana yang diridhoi oleh Allah SWT. Alhamdulillah  penelitian

dan skripsi denga judul “Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 10 Tahun

2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Studi Kewenangan

Menteri Dalam Negeri dalam Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai

Penjabat Gubernur ” dapat terselesaikan dengan tepat waktu, sebaagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum
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bagian dari syafa’at beliau, amin.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di bumi hanyalah sementara, tidaklah

mungkin manusia dapat hidup sendiri tanpa adanya keterlibatan dengan orang lain

baik secara langsung maupun tidak langsung sejak lahir kedunia sampai nantinya

meninggalkan dunia, semuanya membutuhkan orang lain bahkan setelah di alam

kubur manusia masih butuh akan do’a dari manusia hususnya do’a anak shalih

yang selalu mengirimkan fatihah untuk kedua orangtuanya. Dalam proses
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15 Ilmu Hukum, serta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan

namanya satu persatu, semoga dikau selau mendapatkan keberkahan

dan dapat mengamalkan ilmu yang dikau dapatkan kelak di

masyarakat, tetap jaga semangat.

Atas do’a dan bimbingan beliau penulis mengucapkan terimakasih dan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak abad kelima sebelum Masehi istilah demokrasi yang berasal

dari bahasa Yunani dengan sebutan demokratia artinya pemerintahan

(kratia) oleh rakyat (demos).1 Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan

negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat.

Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi.

Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan.

Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah,

sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut

Franz Magnis Suseno,

“Demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti
yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman
untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dengan
demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi
dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (democratische
rechsstaat). Disebut negara hukum demokratis karena di dalamnya
mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip
demokrasi.2

1 Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2011), h.
203.

2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.
Ke-11, 2014), h. 8.
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Prinsip-prinsip negara demokrasi;

1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara

dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih

melalui pemilihan umum.

2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam

menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu

kepada lembaga perwakilan.

3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat

pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh

karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan

pada organ-organ yang berbeda.

4. Pengawasan dan kontrol (Penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat

dikontrol.

5. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.

6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.3

Pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada

negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem

presidensial.4 Dalam sistem presidensial kedudukan eksekutif tidak

tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari

kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai

kepala eksekutif seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya

yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu

3 Ibid., h. 10.
4 Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara, (Jakarta Pusat: PT. Sastra

Hudaya, Cet. Ke-5, 1983), h. 171.
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hanya bertanggung jawab kepada presiden, karena pembentukan kabinet

tidak tergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan

dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat itu, maka

menteripun tidak bisa diberhentikan olehnya.5

Sebagaimana halnya dengan sistem pemerintahan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidensial, namun

sistem ini bukan merupakan suatu konsekuensi yang diadakan karena

Undang-Undang Dasar 1945 menganut ajaran Trias Politica. Jadi jika ada

sistem pemerintahan presidensial itu harus diukur dengan syarat-syarat

seperti tersebut diatas, maka Indonesia tidak terdapat sistem presidensial

yang murni. Akan tetapi bagian dari sistem pemerintahan Presidensial

yaitu memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif

sehingga sistem ini dikenal pula dengan nama pemisahan kekuasaan

(separated powers system).6

Pasal 4 dan 17 Undang-Undang Dasar 1945 telah menunjukkan,

bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah menunjukkan, bahwa Undang-

Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial.

Presiden menjadi kepala eksekutif dan mengangkat serta

memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab kepadanya.7

Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak terdapat pembedaan

5 Ibid., h. 176.
6 Fitra Arsil, Teori Sistem Pemerintah, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-1,

2017), h. 23.
7 Op. Cit., h. 179.
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antara presiden selaku kepala negara dan presiden selaku kepala

pemerintahan.8

Membahas mengenai bangunan negara, maka kriteria yang harus

dipergunakan adalah menyangkut struktur atau susunan negara. Dalam

hal ini titik tolaknya tertuju pada pembagian dan hubungan kekuasaan

antara central government (pemerintahan pusat) dengan local

government (pemerintah lokal). Sehubungan dengan hal ini, maka pada

garis besarnya dikenal adanya tiga macam bangunan negara, yaitu negara

kesatuan (unitaris), negara serikat (federalis), dan serikat negara-negara

(konfederalis).

Bangunan negara kesatuan (unitaris), apabila hanya ada satu

kekuasaan yang berwenang untuk membuat undang-undang yang berlaku

untuk seluruh wilayah negara, yakni pemerintah pusat. Sedangkan local

government hanya melaksanakan atau menyesuaikan dengan undang-

undang yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kalaupun ada kewenangan

untuk membentuk peraturan perundang-undangan ditingkat lokal, maka

kewenangan itu bersumber pada delegasi kewenangan maupun atribusi

kewenangan.9

Indonesia merupakan negara kesatuan atau disebut juga negara

Unitaris. Ditinjau dari segi susunannya, negara kesatuan adalah negara

yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam

8 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara, (Jakarta Timur:
Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2012), h. 107.

9 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka, Cet. Ke-5, 2015), h. 123.
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negara federasi,  melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada

satu negara, tidak ada negara dalam negara. Jadi dengan demikian di

dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu

pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi

dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintah pusat inilah yang pada

tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam

negara tersebut.10

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang

menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,

sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten

dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai

pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan

pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku

(wetmatigheid van bestuur). Sebagai negara yang menganut

desentralisasi mengandung arti bahwa  urusan pemerintahan itu terdiri

atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya

ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintahan daerah,

10 Abu Daud Busro, Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010, Cet. Ke-7, 2010), h. 64.
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yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur

dan mengurus urusan rumah tangga daerah.11

Dalam beberapa kajian tentang hukum pemerintahan daerah dapat

kita jumpai bahwa pemerintahan daerah dengan bentuk otonomi yang

dekat dengan pengertian swatantra. Istilah otonomi (autonomy) secara

etimologi berasal dari kata Yunani, autos yang berarti sendiri dan

nomous yang berarti hukum atau peraturan. Dalam Encyclopedia of

Social Science dikatakan bahwa otonomi adalah the legal self sufficiency

of social body its actual independence. Artinya bahwa otonomi

bercirikan legal self sufficiecy dan actual independence. Dalam buku

Sarundajang merujuk literatur Belanda dikatakan bahwa otonomi berarti

pemerintahan sendiri (zelfregeling) yang oleh Van Vollenhoven dibagi

atas zelfwetgeving (membuat undang-undang sendiri), zulfuitvoering

(melaksanakan sendiri), zelfrechtpraak (mengadili sendiri), dan

zelfpolitie (menindaki sendiri).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemerintahan daerah

adalah kewenangan, sedangkan daerah adalah suatu wilayah/area. Jadi

pemerintahan daerah, bentuk otonomi daerah adalah wewenang pada

suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan

wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Dan pengertian lebih luas lagi

adalah wewenang pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan

mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri

11 Ridwan HR, Hukum Administarasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.
Ke-11, 2014), h. 17.
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mulai dari ekonomi, politik dan pengaturan perimbangan keuangan

termasuk pengaturan sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan

tradisi, adat istiadat daerah lingkungannya.12

Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan

desentralisasi yaitu :

1. Tujuan politik dan tujuan administratif. Tujuan politik akan

memposisikan pemerintahan daerah sebagai medium pendidikan

politik bagi masyarakat ditingkat lokal dan secara agregat akan

berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk

mempercepat terwujudnya civil society.

2. Tujuan administratif akan memposisikan pemerintahan daerah

sebagai unit pemerintahan ditingkat lokal yang berfungsi untuk

menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan

ekonomis.13 Pelayanan yang disediakan pemerintahan daerah

kepada masyarakat ada yang bersifat regulative (pengaturan)

seperti mewajibkan penduduk untuk mempunyai KTP, KK, IMB.

Sedangkan bentuk pelayanan lainnya adalah yang bersifat

penyediaan public goods yaitu barang-barang untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat sepertu jalan, pasar, rumah sakit, terminal.

Apapun barang dan regulasi yang disediakan oleh pemerintah

daerah haruslah menjawab kebutuhan rill warganya. Tanpa itu

12 Abu Samah, Ali Bi Embi, Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia,
(Pekanbaru: Suska press, 2016), h. 1.

13 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
Cet. Ke-10, 2015), h. 331.
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pemerintah daerah akan kesulitan dalam memberikan

akuntabilitas atas legitimasi yang telah diberikan warga kepada

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat.

Dari tujuan politis dan administratif diatas, maka misi utama dari

keberadaan pemerintah daerah adalah bagaimana

mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan

publik secara efektif, efisien dan ekonomis serta melalui cara-cara

yang demokratis.14

Sejak terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada

Presiden B.J. Habibi, terdapat perubahan kekuasaan yang sangat

mendasar dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Perubahan tersebut dimulai dengan pembentukan Undang-undang Nomor

22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, yang disahkan dan

diundangkan pada tanggal 7 mei 1999.15

Pemerintah daerah Provinisi, daerah Kabupaten, dan Kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan.16 Setiap daerah dipimpin oleh kepala

pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk Provinsi disebut

Gubernur, Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota.

Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-

14 Ibid., h. 11.
15 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: PT. Kanisius, Cet.

Ke-18, 2017), h. 179.
16 Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
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masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, Kabupaten disebut

Wakil Bupati, dan Kota disebut Wakil Walikota.

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala

daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.17 Kepala

daerah dipilih berdasarkan sistem demokratis, yaitu pelaksanaan

pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dipilih langsung oleh rakyat.

Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Saat era orde baru pemilihan kepala daerah baik itu Gubernur,

Bupati, dan Walikota dilakukan pemilihan secara tidak langsung oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akan tetapi seiring

berjalannya waktu, pemilihan yang dilakukan secara tidak langsung

tersebut mendapat penolakan dari masyarakat, karena dianggap tidak

demokratis, dan penuh dengan kepentingan yang bersifat politis.18

Sejak runtuhnya era orde baru dan memasuki era reformasi yaitu

masa-masa dilakukannya perubahan terhadap suatu sistem hukum dan

saat itu juga dilakukannya amandemen terhadap konstitusi Negara

Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, bahkan

amandemen terhadap konstitusi tersebut dilakukan sebanyak empat kali

dalam kurun waktu yang berdekatan. Karena adanya kesungguhan dan

semangat terhadap perubahan sistem hukum yang lebih demokratis dan

menjujung tinggi hak asasi manusia, salah satu hasil dari pada era

17 Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
18 Abdul Latif, Hasbi Ali, Politik Hukum, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cet. Ke-1,

2010), h. 98.
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reformasi yaitu dirubahnya sistem dan bentuk lembaga negara Angkatan

Bersenjata (ABRI) yang mengamanatkan pemisahan lembaga TNI dan

POLRI, serta menentukan peran dan fungsi masing-masing lembaga yang

diatur dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Pemisahan

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

juga dwifungsi kewenangan yang diterapkan saat era orde baru yang

mana ABRI memiliki dua tugas yaitu yang pertama menjaga keamanan

dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur Negara.19 Perubahan

UUD 1945 mengenai TNI dan POLRI sebagaimana tercantum dalam

Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), ketentuan ini juga menegaskan adanya

pemisahan antara TNI dan POLRI dalam menjalankan tugas.20 Namun

saat refomasi, kewenangan memegang kekuasaan dan mengatur negara

tersebut sudah dihapuskan.

Lalu tak lama kemudian diberlakukanlah pemilihan kepala daerah

baik itu terhadap Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara langsung

oleh rakyat, dan hal itu dimulai saat tahun 2005 yaitu awal mula

dilakukannya pemilihan kepala derah secara langsung oleh rakyat.

Proses akan dilakukannya pemilihan kepala daerah, khususnya

pemilihan Gubernur, itu ditandai dengan akan habisnya masa bakti

daripada Gubernur yang sedang menjabat. Dan terdapat pula dibeberapa

daerah Provinsi, Gubernur yang masa jabatannya sudah habis terlebih

19 Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet.
Ke-1, 2011), h. 110.

20 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
Cet. Ke-10, 2015), h. 252.
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dahulu sebelum terpilihnya Gubernur yang baru. Dalam hal ini jika

mengacu kepada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi

Undang-undang. Pasal 201 ayat (10) : “Untuk mengisi kekosongan

jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari

jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”21

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, Pasal 19 ayat (1): Jabatan Pimpinan Tinggi

terdiri atas:

a. Jabatan pimpinan tinggi utama

b. Jabatan pimpinan tinggi madya

c. Jabatan pimpinan tinggu pratama

Yang dimaksud dengan “jabatan pimpinan tinggi madya” meliputi

sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama,

sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal

lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal,

inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat

presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden,

21 Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota.
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kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah

provinsi, dan jabatan lainya yang setara.22

Lantas ketika Penjabat Gubernur di isi oleh Perwira tinggi

kepolisian, apakah sudah sesuai dengan yang dimaksud Undang-undang

Nomor 10 Tahun 2016 atau tidak. Namun itulah yang terjadi saat

kontestasi politik pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilakukan pada

tahun 2018, pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Mochammad

Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Senin (18/06/2018),

mendapat sorotan. Penunjukan mantan Kapolda Metro Jaya sebagai

Penjabat Kepala Daerah itu dinilai melanggar perundang-undangan,

sehingga fraksi Demokrat di DPR RI mendorong terbentuknya Panitia

khusus (Pansus) Hak angket untuk mengoreksi kebijakan mendagri

Tjahjo Kumolo.23

Alasan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo tentang penunjukan

aparat jenderal kepolisian yang menjadi Penjabat Gubernur, dikarenakan

Jawa Barat memiliki potensi tingkat kerawanan yang cukup tinggi saat

penyelenggaraan pemilihan Gubernur berdasarkan Data Bawaslu tentang

Indeks Kerawanan Pemilu.24

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 juga

menyatakan bahwa; “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat

22 Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
23Tirto.id, Pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat melanggar UU ?,

Diakses pada 19 Februari 2019 dari https://tirto.id/pengangkatan-iriawan-sebagai-pj-gubernur-
jawa-barat-melanggar-uu-cMyF.

24 Kumparan, 8 Alasan Menolak Polisi dan TNI menjadi Pj Gubernur, Diakses pada 20
Februari 2019 dari https://kumparan.com/@kumparannews/8-alasan-menolak-polisi-dan-tni-
menjadi-pj-gubernur.
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Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas

melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta, menegakkan

hukum”.25. Dan dipertegas dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian disebutkan bahwa “anggota

kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar

kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas

kepolisian”.26 Dari pasal tersebut dapat dilihat tidak ada tugas dari

Kepolisian untuk menjalankan roda pemerintahan, dan adanya larangan

Kepolisian menduduki jabatan diluar Kepolisian. Sehingga apabila aparat

kepolisian diturut sertakan dalam mengisi jabatan Penjabat Gubernur

maka dapat dikatakan kebijakan tersebut inkonstitusional karena

bertentangan dengan Undang-undang yang ada.

Pengangkatan Perwira tinggi Polri sebagai penjabat Gubernur tidak

hanya menjadikan suatu perbuatan tersebut inkonstitusioanl, akan tetapi

juga memunculkan stigma masyarakat tentang dwifungsi ABRI yang

pernah terjadi di masa silam, dan hal ini akan menjadi permasalahan

yang serius jika peristiwa ini terus diberlangsungkan dan dijadikan

preseden oleh pemerintah untuk dijadikan dasar untuk melakukan sebuah

perbuatan hukum yang sama dimasa mendatang.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk

membahas dan mengkaji Analisis yuridis Undang-undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, walikota, studi

25 Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
26 Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.
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kewenangan Menteri dalam negeri dalam pengangkatan Perwira Tinggi

Polri sebagai Penjabat Gubernur.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan

dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai Analisis yuridis

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,

bupati, walikota, studi kewenangan Menteri dalam negeri dalam

pengangkatan Perwira Tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis

merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengangkatan Penjabat Gubernur berdasarkan Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2016 ?

2. Bagaimanakah kewenangan Menteri dalam negeri dalam pengangkatan

Penjabat Gubernur berdasarkan Undang-undang 10 Tahun 2016 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :
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a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengangkatan Penjabat Gubernur

berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

b. Untuk mengetahui kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam

pengangkatan Penjabat Gubernur berdasarkan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu :

a. Secara teoritis27

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam

ilmu hukum.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi

penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

b. Secara praktis

1) Sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir guna

memperoleh gelar sarjana hukum.

2) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu

hukum.

3) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi tentang kewenangan Menteri Dalam

Negeri dalam pengangkatan penjabat gubernur.

27 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 30.
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4) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam

memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan

dan perumusan suatu aturan yang jelas, khususnya dalam

hal kewenangan Menteri Dalam Negeri mengangkat

penjabat gubernur.

E. Metodologi Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka

perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

Metedologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan.28

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu

penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma.

Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai

asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian

hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktriner, yaitu

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan

yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Atau bisa juga disebut

dengan penelitian perpustakaan atau dokumen, karena penelitian ini

28 Hajar, Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, (Pekanbaru: Suska
Press, Cet. Ke-1, 2015), h. 7-9.
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banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di

perpustakaan. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai

literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan peneliti.29 Dan

penelitian ini bersifat deskriptif, sebagaimana yang di ungkapkan oleh

Zainuddin Ali bahwa deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori

hukum yang menjadi objek penelitian.30

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis dalam

penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Adalah pendekatan terhadap struktur norma dalam wujud tata

urutan hierarki peraturan perundang-undangan dengan

memperhatikan keberadaan norma tersebut dalam peraturan

perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (Statute

Approach), digunakan untuk melihat permasalahan bagaimana

pengangkatan Penjabat Gubernur berdasarkan peraturan

perundang undangan.31

b. Pendekatan Konseptual

Adalah pendekatan terhadap sumber hukum sekunder yang

memberikan berbagai informasi tentang konsep yang akan di

teliti. Dalam pendekatan konseptual (Conceptual Approach) ini

29 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.
51.

30 Zainuddin Ali, Metodelogi Penelitian Hukum, (Palu: Sinar Grafika, 2009), h. 51.
31 Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Prenada

Media Group, 2015), h. 66.
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peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran para ahli

Hukum Tata Negara terkait pengangkatan Penjabat Gubernur

berdasarkan peraturan perundang undangan.

c. Pendekatan Sejarah

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri aturan

hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum

tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya

dengan masa kini yang digunakan untuk melihat makna esensial

dari pada kewenangan Mendagri dalam pengangkatan Penjabat

Gubernur.32

2. Bahan Hukum dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang

utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di

dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan

hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau

diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.33 Dalam

penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum utamanya adalah data

sekunder sebagai sumber/bahan informasi dalam sebuah penelitian.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membaca

buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan

masalah yang diteliti. Dan data sekunder ini merupakan data yang

32 I Made Pasek Diantha, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori
Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 156-160.

33 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 2013), h. 15-16.
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diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (Library Research) berupa

peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya

ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah

penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum

metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu

pengkajian informasi tertulis (Library Research) mengenai hukum yang

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta

dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap

bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi dokumenter

merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen,

baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun

dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan

berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel

yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis,

sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam

mengemukakan pendapat atau pandangan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk menafsirkan atau

memaknai suatu bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam

penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif

merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan
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memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas

temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas

dari data, dan bukan kuantitas.34

Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik itu bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan

dianalisis secara deskriptif  untuk memperoleh gambaran suatu keadaan

pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu

suatu metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dari

suatu yang umum ke suatu yang khusus. Dan Bahan-bahan hukum

tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis.

Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan

hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari bahan

hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif

kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya

mengenai fakta-fakta tertentu.

34 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 33.
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BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Ilmu pengetahuan Perundang-undangan yang merupakan terjemahan

dari Gesetzgebungwissenschaft adalah suatu cabang ilmu baru, yang mula-

mula berkembang di Eropa Barat, terutama di negara-negara yang

berbahasa Jerman. Gesetzgebungwissenschaft dicetuskan oleh Burkhardt

krems (1979) dan Werner Maihofer (1981).35 Menurut Bukhardt Krems:

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungwissenschaft)

adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara, yang

merupakan ilmu yang berisifat interdisipliner, (interdiszipliner

Wissnscaft von der staatclichen reschtsetzung).36

Menurut D.W.P Ruiter, dalam kepustakaan di Eropa Kontinental, yang

dimaksud peraturan perundang-undangan atau wet in materiele zin

mengandung tiga unsur:

a. Norma hukum (rechtsnorm).

b. Berlaku keluar (naar buiten werken).

c. Bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid in ruime zin).

35 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, (Kanisius, Cet. Ke-16, 2015), h. 7.
36 Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar-dasar dan

Teknik penyusunannya, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-1, 2008), h. 2.
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Ketiga unsur norma tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai

berikut:

a. Norma hukum

Sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat

berupa:

1. Perintah(gebod).

2. Larangan (verbod).

3. Pengizinan (toestemming).

4. Pembebasan (vrijstelling).

b. Norma berlaku keluar

Ruiter berpendapat bahwa, di dalam peraturan perundang-

undangan terdapat tradisi yang hendak membatasi berlakunya

norma hanya bagi mereka yang tidak termasuk dalam organisasi

pemerintahan. Norma hanya ditujukan kepada rakyat, baik dalam

hubungan antar sesamanya, maupun antara rakyat dan pemerintah.

Norma yang mengatur hubungan antar bagian-bagian organisasi

pemerintahan dianggap bukan norma yang sebenarnya, dan hanya

dianggap norma organisasi. Oleh karena itu, norma hukum dalam

peraturan perundang-undangan selalu disebut “berlaku keluar”.

c. Norma bersifat umum dalam arti luas

Dalam hal ini terdapat pembedaan antara norma yang umum

(algemeen) dan yang individual (individueel), hal ini dilihat dari

anderessat (alamat) yang dituju, yaitu ditujukan kepada “setiap
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orang” atau kepada “orang tertentu”, serta antara norma yang

asbtrak (abstract) dan yang konkret (concreet) jika dilihat dari hal

yang diaturnya, apakah mengatur peristiwa-peristiwa yang tidak

tertentu atau mengatur peristiwa-peristiwa yang tertentu.37

Menurut A. Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan disini

diartikan setiap peraturan dan ketatapan atau keputusan dalam bentuk

tertulis yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh alat-alat perlengkapan negara

yang berwenang, dan mengikat umum.38

Ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan merupakan ilmu

yang berhubungan dengan ilmu politik, dan ilmu sosiologi, secara garis

besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Teori Perundang-undangan (Gesetzgebungstheorie), yang

berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atas

pengertian-pengertian (begripsvorning dan bergripsevheldering),

dan bersifat kognitif (erklarungsorientiert).

2. Ilmu Perundang-undangan (Gesetzgebungslehre), yang berorientasi

pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan

perundang-undangan, yang bersifat normatif (handlungsorientiert).

Istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau

gesetzgebung) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian

37 Op. Cit., h. 35.
38 Alwi Wahyudi, Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca

Reformasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, 2013), h. 301.
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yang berbeda. Dalam kamus umum yang berlaku, istilah legislation dapat

diartikan dengan perundang-undangan dan perbuatan udang-undang.

istilah wetgeving diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-

undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara. Sedangkan

istilah Gesetzgebung diterjemahkan dengan pengertian perundang-

undangan.39

Ilmu hukum (rechtswetenschap) membedakan antara undang-undang

dalam arti materil (wet in materiele zin) dan undang-undang dalam arti

formil (wet in formale zin). Dalam arti materil, undang-undang adalah

setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi

aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Jadi, yang

dimaksud dengan undang-undang dalam pengertian ini adalah seluruh

peraturan perundang-undangan yang diakui dalam sistem hukum

ketatanegaraan dan tidak hanya berupa undang-undang.40

Dalam arti formil, undang-undang adalah keputusan tertulis yang

dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang, yang bersifat atau

mengikat secara umum. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia,

undang-undang dalam arti ini merupakan produk hukum yang dibuat

bersama antara Presiden dan DPR. Jadi yang dimaksud undang-undang

dari sudut pandang ini berupa undang-undang saja, bukan jenis peraturan

39 Aziz Syamsuddin, Proses dan Teknik Penyusun Undang-undang, (Jakarta Timur: Sinar
Grafika, Cet. Ke-1, 2013), h. 19.

40 Op. Cit., h. 40.
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perundang-undangan lainnya. Seperti Peraturan Presiden, Peraturan

Pemerintah, dan sebagainya.

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan

adalah sebagai berikut:

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan

jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang

bersifat atau mengikuti umum.41

2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-

ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu

tatanan.

3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau

abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada

objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.

4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda,

peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan wet in

materele zin, atau sering juga disebut dengan algemeen

verbindende voorschrift yang meliputi antara lain: de supra-

nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AmvB, de

Ministeriele verondening, de gemeentelijke raadsverordeningen,

de provinciale staten verordeningen.

41 Op. Cit., h. 302.
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Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, dirumuskan pula tentang kedua

pengertian tersebut dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2, yang dirumuskan

sebagai berikut:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan

Peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

penetapan, dan pengundangan.

2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk

atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan.42

2. Asas Pembentukan Perundang-undangan

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan

hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu

peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan

melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan akan tetap saja ada

dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.43 Asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau

42 Pasal 1, ayat 1, dan 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

43 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-8, 2014), h.
45.
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suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.44

Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan

perundang-undangan negara, Burkhardt Krems menyebutkannya dengan

istilah staatsliche rechtssetzung, sehingga pembentukan peraturan itu

menyangkut:

1. Isi peraturan (inhalt der regelung).

2. Bentuk dan susunan peraturan (forn der regelung).

3. Metoda pembentukan peraturan (methode der ausarbeitung der

regelung).

4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (verfahren der ausar

beitung der regelung).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka asas bagi pembentukan

peraturan perundang-undangan negara akan meliputi asas-asas hukum

yang berkaitan dengan itu.

Selain itu Paul scholten mengemukakan bahwa, sebuah asas hukum

(rechts beginsel) bukanlah sebuah aturan hukum (rechtsregel). Untuk

dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu

umum. Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi

atau pengelompokkan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena itu terlebih

dulu perlu dibentuk isi yang lebih kongkrit. Dengan perkataan lain, asas

44 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, (Kanisius, Cet. Ke-16, 2015), h.
252.
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hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengeti tanpa

asas-asas tersebut. Menurut Van Eikema Hommes:

“asas-asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma

hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar

umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.”45

Dalam bukunya yang berjudul “Het wetsbegrip en beginselen van

behoorlijke regelgeving” I.C van der Vlie membagi asas-asas dalam

pembentukan peraturan negara yang baik kedalam asas formal dan

material.

Asas-asas yang formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas.

2. Asas organ/lembaga yang tepat.

3. Asas perlunya pengaturan.

4. Asas dapatnya dilaksanakan.

5. Asas konsensus.46

Asas-asas yang material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar.

2. Asas tentang dapat dikenali.

3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum.

45 Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar-dasar dan
Teknik Penyusunannya, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-1, 2008), h. 24.

46 Ibid., h. 27.
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4. Asas kepastian hukum.

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Sedangkan A.Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan

peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai

berikut:

1. Cita hukum Indonesia.

2. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar

sistem konstitusi.

3. Asas-asas lainnya.47

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan

asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung utnuk

membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

patut tersebut kedalam:

Asas-asas formal, dengan perician :

1. Asas tujuan yang jelas.

2. Asas perlunya pengaturan.

3. Asas organ/lembaga yang tepat.

4. Asas materi muatan yang tepat.

5. Asas dapatnya dilaksanakan.

6. Asas dapatnya dikenali.48

47Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo, Cet. Ke-4, 2013), h. 24.
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Asas-asas material, dengan perincian :

1. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental

negara.

2. Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara.

3. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum.

4. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan

sistem konstitusi.

Asas pembentukan Peraturan perundang-undangan juga dirumuskan

dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

Pasal 5 : “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus

dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang baik yang meliputi :

a. Kejelasan tujuan.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

d. Dapat dilaksanakan.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

f. Kejelasan rumusan.

48 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, (Kanisius, Cet. Ke-15, 2013), h.
230.
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g. Keterbukaan.49

Asas-asas yang dimaksudkan dalam Pasal 5 diberikan penjelasannya

dalam penjelasan Pasal 5 sebagai berikut:

a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang

hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah

bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat

oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan

yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat

dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh

lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah

bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai

dengan jenis, dan hierarki peraturan perundang-undangannya.

d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan

peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas

peraturan perundangan-undangan tersebut di dalam masyarakat,

baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

49 Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
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e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap

peraturan perundangan-undangan dibuat karena memang benar-

benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan

peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilhan kata atau

terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti,

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam

pelaksanaanya.

g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan

peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan,

penyusunan, dan pembahasan bersifat transparansi dan terbuka,

dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan

dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.50

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan

peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dirumuskan

dalam Pasal 6 sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) : “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan

mengandung asas” :

50 Penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
peraturan perundang-undangan.
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a. Pengayoman.

b. Kemanusiaan.

c. Kebangsaan.

d. Kekeluargaan.

e. Kenusantaraan.

f. Bhineka tunggal ika.

g. Keadilan.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

i. Ketertiban dan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.51

Pasal 6 ayat (2) : “Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Peraturan Perundang tertentu dapat berisi asas lain sesuai

dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan.52

Apa yang dimaksudkan dengan asas-asas yang berlaku dalam materi

muatan Peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan dalam

penjelasan pasal 6 sebagaimana berikut:

a. Yang dimaksud dengan “Asas pengayoman” adalah bahwa setiap

peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan

perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

51 Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

52 Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
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b. Yang dimaksud dengan  “Asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap

materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak-hak asasi

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan

penduduk indonesia secara proporsional.

c. Yang dimaksud dengan  “Asas kebangsaan” adalah bahwa setiap

materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik

(kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

d. Yang dimaksud dengan  “Asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap

materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan musyawarah untuk mecapai mufakat dalam setiap

pengambilan keputusan.53

e. Yang dimaksud dengan  “Asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap

materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah indonesia, dan materi

muatan peraturan perundang-undangan  yang dibuat di daerah

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan

pancasila.

f. Yang dimaksud dengan  “Asas bhinneka tunggal ika” adalah

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus

53 Alwi Wahyudi, Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca
Reformasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, 2013), h. 312.
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memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan,

kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut

masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegera.

g. Yang dimaksud dengan  “Asas keadilan” adalah bahwa setiap

materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga

negara tanpa kecuali.

h. Yang dimaksud dengan  “Asas kesamaan kedudukan dalam hukum

dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku,

ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Yang dimaksud dengan  “Asas ketertiban dan kepastian hukum”

adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan

harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui

jaringan adanya kepastian hukum.

j. Yang dimaksud dengan  “Asas keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,
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keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, dan

masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.54

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan” antara lain:

a. Dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman

tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak

bersalah.

b. Dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara

lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.55

Selain kedua ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut,

pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus berpedoman,

serta bersumber dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang merumuskan sebagai berikut:

 Pasal 2 : Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum

negara.56

54 Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

55 Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

56 Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
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 Pasal 3 ayat (1) : Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 merupakan hukum dasar dalam pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.57

Kedua pasal tersebut sebenarnya dapat dipahami atau dimaknai agar

setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai Pancasila

sebagai cita hukum (rechtsidee) dan norma dasar negara.

3. Sumber Peraturan Perundang-undangan

Utrecht mengatakan, bahwa kebanyakan para ahli memberikan istilah

sumber hukum berdasarkan sudut pandang kelimuannya:

1. Sumber hukum bila ditinjau dari sudut pandang ahli sejarah memiliki

arti: (1) Sumber hukum dalam arti pengenalan hukum, (2) Sumber

hukum dalam arti sumber dari mana pembentuk ikatan hukum

memperoleh bahan dan dalam arti sistem-sistem hukum dari mana

tumbuh hukum positif suatu negara. Sumber hukum ini berfungsi

untuk menyelidiki perkembangan hukum dari masa ke masa sehingga

akan dikehatui perkembangan, pertumbuhan, dan perubahan-

perubahan antara hukum yang berlaku di suatu negara.

2. Sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli filsafat. Menurut ahli

filsafat sumber hukum diartikan sebagai: (1) Sumber untuk

menentukan isi hukum, apakah isi hukum itu sudah benar, adil

sebagaimana mestinya ataukah masih terdapat kepincangan dan tidak

57 Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
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ada rasa keadilan. (2) Sumber untuk mengetahui kekuatan mengikat

hukum, yaitu untuk mengetahui mengapa orang taat kepada hukum.

3. Sumber hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi dan antropolog

budaya. Menurut ahli ini yang dianggap sebagai sumber hukum ialah

keadaan masyarakat itu sendiri dengan segala lembaga sosial yang ada

di dalamnya, bagaimana kehidupan sosial budayanya suatu lembaga-

lembaga sosial di dalamnya.

4. Sumber hukum ditinjau dari sudut pandang keagamaan (religius).

Menurut sudut pandang agama, yang merupakan sumber hukum ialah

kitab suci atau ajaran agama itu.

5. Sumber hukum ditinjau dari sudut ahli ekonomi, yang menjadi sumber

hukum ialah apa yang tampak di lapangan ekonomi. Pada ranah ini

hukum dikondisikan  oleh faktor ekonomi (selain juga faktor-faktor

lain seperti politik, budaya, dan sosial). Begitu faktor ini berubah,

hukum pun harus berubah pula.58

Istilah sumber hukum mempunyai arti yang bermacam-macam, namun

demikian menurut Utrecht, mengenai sumber hukum dapat dibagi dalam

arti “formil” dan “materil”. Sumber hukum dalam arti formil adalah

sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Karena bentuknya itu

menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Di sinilah

suatu kaidah memperoleh kualifikasi sebagai kaidah hukum yang

selanjutnya untuk menetapkan suatu kaidah hukum itu diperlukan suatu

58 Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT. Prenada Media Grup, Cet. Ke-1, 2011), h. 28.
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badan yang berwenang. Sehingga sumber hukum formal juga diartikan

sebagai tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh

kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang

menyebabkan peraturan hukum itu secara formal berlaku.59

Sumber hukum formal ialah tempat darimana dapat ditemukan atau

diperoleh aturan-aturan hukum yang berlaku yang mempunyai kekuatan

mengikat masyarakat dan pemerintah sehingga ditaati. Sumber hukum

fomal menurut Van Apeldoorn adalah dari mana timbulnya hukum yang

berlaku (yang mengikat hakim dan penduduk).60

Dengan demikian sumber hukum formal ini merupakan pemberian

bentuk pernyataan bahwa sumber hukum materil dinyatakan berlaku. Dan

ini berarti bahwa sumber hukum materil bisa berlaku jika sudah diberi

bentuk atau dinyatakan berlaku dengan hukum formal. Oleh sebab itu,

sumber hukum formal dapat juga diartikan sebagai tempat

diketemukannya hukum positif, maupun dalam arti asalnya hukum positif,

keduanya merupakan sebab yang langsung (causa efficiens) bagi

berlakunya hukum. Sehingga sumber hukum formal disebut juga sebagai

sumber belakunya hukum. Sedangkan sumber hukum materil adalah

faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum

(terutama terhadap pembuatan undang-undang), atau faktor-faktor yang

59 Moh. Kusnadi, Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. Sastra Hudaya, Cet. Ke-5, 1983), h.
45.

60 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cet.
Ke-3, 2015), h. 41.
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ikut mempengaruhi materi, isi dari aturan-aturan hukum, atau tempat

darimana materi hukum itu diambil.61 Menurut Utrecht:

“Sumber hukum material adalah perasaan hukum (keyakinan hukum)

individu dan pendapat umum (public opinion) yang menjadi determinan

material pembentuk hukum yang menentukan isi kaidah hukum.”62

Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu

pembentukan hukum. Sehingga menurut Sudikno Mertokusumo, sumber

hukum materil dapat diartikan dalam beberapa arti, yaitu:

1. Sebagai asas hukum.

2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan pada

hukum yang sekarang berlaku.

3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara

formal kepada peraturan hukum.

4. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum.

5. Sebagai sumber terjadinya hukum.

Dengan demikian, menurut Joeniarto sumber hukum dapat dibedakan

dalam dua pengertian, Pertama, sumber hukum dalam pengertian sebagai

asalnya hukum positif, yang wujudnya berupa keputusan dari yang

berwenang. Kedua, sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat

diketemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif,

61 Ellydar Chaidir, Sudi Fahmi, Hukum Perbandingan Konstitusi, (Yogyakarta: Total
Media, Cet. Ke-1, 2010), h. 79.

62 Op. Cit., h. 41.
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yang wujudnya berupa peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan entah

itu tertulis atau tidak tertulis.

Kalau kita hubungkan sumber hukum dalam pengertian yang pertama

dengan pengertian yang kedua, maka akan terlihat bahwa sumber hukum

dalam pengertian yang pertama, mempersoalkan tentang sebab timbulnya

hukum positif. Sedangkan dalam pengertian yang kedua, mempersoalkan

tentang dimana diketemukan hukum positif setelah dinyatakan berlaku dan

untuk sewaktu-waktu selanjutnya pada saat dibutuhkan diketahui

kepastian hukumnya. Ketiga, apabila perkataan sumber hukum

dihubungkan dengan filsafat, sejarah, dan juga masyarakat, sehingga kita

mendapatkan sumber hukum filosofis, sumber hukum historis, dan sumber

hukum sosiologis.63

Faktor kemasyarakatan (Sosiologis), adalah hal-hal yang nyata hidup

dalam masyarakat yang tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan

masyarakat. Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi

pembentukan hukum adalah:

1. Kebiasaan atau adat istiadat yang telah mentradisi dan terus

berkembang dalam masyarakat yang ditaati sebagai aturan tingkah

laku tetap.

2. Keyakinan tentang agama/kepercayaan dan kesusilaan.

63 Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar-dasar dan
Teknik Penyusunannya, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-1, 2008),  h. 19.
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3. Kesadaran hukum, perasaan hukum dan keyakinan hukum dalam

masyarakat.

4. Tata hukum negara-negara lain, misalnya materi hukum perdata,

hukum dagang, hukum perdata internasional diambil dari negara-

negara yang lebih maju.

5. Sumber hukum formal, yang sudah ada sekarang ini dapat dijadikan

bahan untuk menentukan isi hukum yang akan datang (ius

constituendum).64

4. Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen

mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (stufentheorie),

dimana ia berpendapat bahwa;

“Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam
suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah
berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma
yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang
lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu hipotesis dan
fiktif, yaitu norma dasar (grundnorm)”.

Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma

perundang-undangan tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang

lebih tinggi lagi.65

Tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat

sebagai norma dasar (grundnorm) yang merupakan gantungan bagi norma-

64 Umar Said Sugiarto., Loc.Cit.
65 Ellydar Chaidir, Sudi Fahmi, Hukum Perbandingan Konstitusi, (Yogyakarta: Total

Media, Cet. Ke-1, 2010), h. 81.
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norma yang berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan

sebagai “pre-supposed”. Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini

di ilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang

mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua

wajah (das dopelte rechtsantlitz). Menurut Adolf Merkl:

“Suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber pada norma yang

diatasnya, tetapi ia kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber

bagi norma hukum dibawahnya sehingga suatu norma hukum itu

mempunyai masa berlaku (rechtkracht)”.66

Oleh karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma

hukum yang berada diatasnya sehingga apabila norma hukum yang berada

di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma hukum yang berada

dibawahnya tercabut atau terhapus pula. Berdasarkan teori Adolf Merkl

tersebut, dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan

bahwa:

“Suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma

yang diatasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber

dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.”67

Teori Hans Kelsen ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh salah

satu muridnya, yakni Hans Nawiasky. Di dalam bukunya berjudul

Allgemeine Rechtslehre, Hans Nawiasky menyatakan bahwa:

66 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, (Kanisius, Cet. Ke-16, 2015), h.41.
67 Ibid, h. 42.
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“Suatu norma hukum tidak saja selalu berlapas dan berjenjang, dimana
norma yang di bawah berlaku dan mengacu pada norma di atasnya,
sedangkan norma yang lebih tinggi berlaku dan bersumber pada norma
yang lebih tinggi lagi, tetapi juga norma hukum itu berkelompok-
kelompok. Norma-norma hukum itu ialah: norma hukum fundamental
negara (staatsfundamentalnorm), aturan dasar atau aturan pokok negara
(staatsgrundgesetz), undang-undang formal (formell gesetz), dan aturan
pelaksana dan aturan otonom (verordnung und autonome satzung)”.

Dalam suatu negara dimana norma dasarnya (grundnorm) ini seringkali

disebut juga “staatsfundamentalnorm”, staatsfundamentalnorm suatu

negara merupakan suatu landasan filosofis yang mengandung kaidah-

kaidah dasar bagi peraturan negara itu lebih lanjut. Aturan dasar

(grundgesetze) merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok,

bersifat dasar, dan biasanya merupakan landasan luas bagi tata hukum

yang lebih terperinci lagi. Sebagaimana norma dasar suatu negara

(staatsfundamentalnorm) memberikan landasan bagi aturan dasar yang

merupakan tatanan suatu negara dalam bentuk undang-undang dasar

(konstitusi) maka aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan

landasan bagi hukum perundang-undangan (gesetzesrech) yang berlaku

dalam negara. Sama halnya dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagai

perundang-undangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi

semua peraturan perundangan yang ada dibawahnya.68

Isi penting pokok bagi aturan dasar selain garis-garis besar atau pokok-

pokok kebijaksanaan negara juga terutama aturan-aturan untuk

memperlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma-norma

68 Soehino, Hukum Tata Negara Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia,
(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet. Ke-2, 2005), h. 203.
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hukum peraturan perundang-undangan, atau dengan perkataan lain

menggariskan tata cara membentuk peraturan perundang-undangan yang

mengikat umum. Apabila pada aturan dasar masih kita jumpai aturan-

aturan umum yang bersifat garis-garis besar, maka ada pada undang-

undang (formall gesetz) dimana kita dapati norma-norma hukum yang

lebih mengikat. Memang baru pada sistem Undang-undang inilah kita

memperoleh suatu tata norma hukum yang “verbindlich” secara nyata.

Berdasarkan uraian diatas dengan menggunakan pembagian norma

hukum Hans Nawiasky, sebagaimana telah dituangkan ke dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, maka tata susunan norma hukum yang terbangun

adalah : norma dasar (grundnorm), yakni pancasila terdapat dalam Pasal 2:

“Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”.69

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah Pancasila

menempati kategori norma dasar negara atau sering dikenal dengan

“staatsfundamentalnorm”, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara, karena itu pancasila

merupakan alat penguji untuk setiap peraturan hukum yang berlaku,

apakah ia bertentangan atau tidak dengan Pancasila, sehingga peraturan

hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku.70 Karena

69 Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peaturan
Perundang-undangan.

70 Moh. Kusnadi, Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. Sastra Hudaya, Cet. Ke-5, 1983), h.
46.



46

Pancasila sebagai norma dasar negara maka biasanya ini mengandung cita

negara (staatsidee) yang mau dicita-citakan sebagaimana tertuang didalam

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita negara yang tertuang di

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kemudian diwujudkan

di dalam norma aturan dasar negara, yang biasanya mengandung aturan-

aturan pokok negara dalam mencapai “cita negara” sebagaimana tertuang

di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 71

Karena Undang-undang dasar mengatur tentang hal-hal pokok saja

maka diperlukan pengaturan lebih lanjut yang tertuang di dalam peraturan

perundang-undangan lainnya. Berdasarkan Pasal 7 tentang Jenis, Hierarki,

dan Materi Muatan Perundang-undangan.

1. Jenis, dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang.

d. Peraturan Pemerintah.

e. Peraturan Presiden.

f. Peraturan Daerah/Provinsi.

71 Op. Cit., h. 59.
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g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.72

Dengan dibentuknya tata urutan perundang-undangan, maka segala

peraturan dalam hierarki perundang-undangan yang bertentangan dengan

peraturan diatasnya, tidak bisa dilaksanakan, dan batal demi hukum.73 Tata

urutan (hierarki) perundang-undangan perlu diatur untuk menciptakan

keteraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Dalam beberapa kajian tentang hukum pemerintahan daerah dapat kita

jumpai bahwa pemerintahan daerah dengan bentuk otonomi yang dekat

dengan pengertian swatantra. Istilah otonomi (autonomy) secara etimologi

berasa dari kata Yunani, autos yang berarti sendiri dan nomous yang

berarti hukum atau peraturan. Dalam Encyclopedia of social science

dikatakan bahwa otonomi adalah the legal sufficiency of social body its

actual independence, artinya bahwa otonomi bercirikan legal self

sufficiecy dan actual independence. Dalam buku Sarundajang merujuk

literatur Belanda dikatakan bahwa otonomi berarti pemerintahan sendiri

(zelfregeling) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas zelfwetgeving

72 Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

73 A. Ubaedillah, Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,
(Jakarta: Prenamadia Group, Cet. Ke-10, 2013),  h. 116.
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(membuat undang-undang sendiri), zelfutvoering (melaksanakan sendiri),

zelfrechtpraak (mengadili sendiri), dan zelfpolitie (menindaki sendiri).74

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemerintahan adalah

kewenangan, sedangkan daerah adalah suatu wilayah/area. Jadi

pemerintahan daerah adalah wewenang pada suatu wilayah/daerah yang

mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu

sendiri, dan pengertian lebih luas lagi adalah wewenang pada suatu

wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan

wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik dan

pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya,

dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah

lingkungannya.75

Memasuki era reformasi, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar

1945 diubah dan ditambah Pasal 18 terdiri dari 7 ayat dan penambahan

beberapa Pasal yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B. Pasal 18 yang baru

dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam NKRI

yang meliputi daerah Provinsi dan dalam daerah Provinsi terdapat daerah

Kabupaten dan Kota.76

Secara konsepsional maupun hukum, pasal-pasal baru pemerintahan

daerah dalam Undang-Undang Dasar memuat berbagai paradigma baru

74 Abu Samah, Ali B Embi, Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia,
(Pekanbaru: Suska Pres, 2016), h. 1.

75 Ibid, h.2.
76 Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia,  (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2011),

h. 167.
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dan arah politik Pemerintahan daerah yang baru pula. Hal tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip daerah mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan asas pembantuan (Pasal 18 ayat 2) ketentuan ini

menegaskan bahwa pemerintahan otonom dalam NKRI. Dalam

pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonom (termasuk tugas

pembantuan). Prinsip baru dalam Pasal 18 lebih sesuai dengan

gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu

pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur

pemerintahan yang sentralisasi dalam pemerintahan daerah. Gubernur,

Bupati dan Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi

daerah.

2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat 5), daerah

berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi

pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang

diselenggarakan pusat.

3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat 2)

4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya, (Pasal 18B ayat 2), yang dimaksud

masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum

(rechtsgemeenschaft) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat

seperti desa, marga, nagari, gampong, meusanah, huta, negorij dan

lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat yang
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bersifat teritorial atau geneologis, yang memiliki kekayaan sendiri,

memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum

lainnya dan dapat bertindak kedalam dan keluar sebagai satu kesatuan

hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka

sendiri. Kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tapi

dihormati artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama

pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan

kota.

5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang

bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat 1).

6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan

umum (Pasal 18 ayat 3). Gubernur, Bupati/Walikota masing-masing

sebagai kepala pemerintahan dipilih secara demokratis.

7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras

dan adil (Pasal 18A ayat 2). Hubungan iu berupa wewenang,

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan

sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras.77

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah, “Pemerintahan Daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

77 Ibid., h.169.
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prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.78

2. Sejarah Pemerintahan Daerah

Ditelaah dari sejarah pembentukan Undang-undang Dasar 1945, dapat

dikatakan bahwa Moh. Yamin adalah orang pertama yang membahas

masalah Pemerintahan Daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei

1945. Dalam sidang itu Moh. Yamin, mengatakan : “Negeri, desa dan

segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme

dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah,

antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai

Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam,

pangreh praja”.79

Pada kesempatan itu pula Moh. Yamin melampirkan suatu rancangan

sementara perumusan Undang-undang Dasar yang memuat tentang

pemerintahan daerah, yang berbunyi: “Pembagian daerah indonesia atas

daerah yang besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya

ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat

dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak

asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.80

Seperti halnya Yamin, Soepomo selaku ketua panitia kecil

perancang Undang-undang Dasar dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli

78 Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
79 Ni’matul huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada,

Cet. Ke-10, 2015), h. 301.
80 Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: PT. Refika

Aditama, Cet. Ke-1, 2011), h. 193.
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1945, juga menyampaikan suatu keterangan, yang antara lain mengatakan:

“Tentang daerah, kita menyetujui bentuk persatuan, unie, oleh karena itu

dibawah pemerintahan pusat, dibawah negara tidak ada negara lagi.

Tidak onderstaat, akan tetapi hanya Daerah. Bentuknya daerah itu dan

bagaimana bentuk pemerintahan daerah, ditetapkan dalam undang-

undang. Beginilah bunyi pasal 16: pembagian daerah indonesia atas

daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya

ditetapkan dalam undang-undang dengan memandang dan mengingat

dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak

asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.81

Hatta menafsirkan “dengan memandang dan mengingati dasar

permusyawaratan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara,

dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”, dengan

menyatakan sebagai berikut. “Bagian kalimat yang akhir ini, dalam

Undang-Undang Dasar, menyatakan bahwa hak melakukan pemerintahan

sendiri bagi segenap bagian rakyat menjadi sendi kerakyatan Indonesia.

Diakui hak tiap-tiap bagian untuk menentukan diri sendiri dalam

lingkungan rakyat yang satu, supaya hidup jiwa rakyat seluruhnya dan

tersusun tenaga pembangunan masyarakat dalam segala golongan untuk

kesejahteraan republik Indonesia dan kemakmuran penduduknya”.82

Hak melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam

sebuah negara kesatuan (eenheidstaat) tidak lain berarti otonomi, yaitu hak

81 Ibid., h. 194.
82 Op. Cit., h. 306.
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untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dengan demikian,

makin kuat alasan bahwa pemerintahan dalam susunan daerah besar dan

kecil menurut pasal 19 tidak lain dari pemerintahan yang disusun atas

dasar otonomi.83

Perlu dikemukakan bahwa dalam negara kesatuan, dimana sesuai

dengan asasnya, seluruh kekuasaan publik dimiliki oleh pusat, masih

mungkin dipergunakan dua sistem pemerintahan, yaitu: 84

a. Sistem kepegawaian Sentralistik, dimana territorium negara dibagi-

bagikan atas sejumlah “daerah administratif” besar, sedang dan kecil,

yang dikepalai oleh pegawai sentral yang diangkat, dikeluarkan atau

dipindahkan oleh pemerintah pusat, digaji dari kas negara dan yang

semata-mata bertugas menjalankan peraturan-peraturan pusat menurut

instruksi-instruksi pemerintahan pusat.

b. Sistem Desentralisasi, dimana teritorium negara terbagi atas sejumlah

daerah-daerah otonom besar, sedang dan kecil, yaitu persekutuan-

persekutuan hukum publik dengan organ-organ pemerintahan dan

pegawai-pegawai sendiri, dengan kas-kas daerah sendiri. Berdasarkan

konstitusi, persekutuan-persekutuan hukum itu diberi otonomi dan

medebewind, dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pusat

lain.85

Mengenai daerah-daerah otonom di Indonesia perlu dikemukakan

beberapa pemandangan umum yang perlu dipelajari dulu sebelum

83 Ibid., h. 307.
84 Op. Cit., h. 195.
85 Ibid., h. 196.
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mempelajari sejarah perkembangan desentralisasi di Indonesia dan

keadaan dilapangan itu pada waktu sekarang.86 Dalam wilayah Hindia

Belanda terwujud dua macam persekutuan hukum publik bawahan.

Yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia sendiri:

1. Swapraja-swapraja.

2. Desa, Wanua, Nagari, dan lain-lain.

3. Subak.

Yang diwujudkan oleh pemerintah pusat hindia-belanda berdasarkan

Regeringsreglement, khususnya berdasarkan pasal-pasal baru yang

dimasukkan kedalam naskahnya dengan:

1. Desentralisawet 1903.

2. Wet Op de Bestuurshervoming 1922.

Dalam Direct Gebied berdasarkan Pasal 128 ind. Staatsregeling, Desa,

Wanua, Nagari dan lain-lain diakui dan dengan peraturan-peraturan pusat

diatur susunan pemerintahan otonomi dan medebewindnya, sekadar belum

diatur dalam hukum adatnya sendiri. Disamping itu berdasarkan

Decentralisatie wet dan Bestuurshervormingswet diwujudkan daerah-

daerah otonom lain dan Waterschappen.

Kedudukan swapradja-swapradja sebagai daerah-daerah otonom dalam

wilayah Hindia Belanda bukan berdasarkan peraturan-peraturan pusat,

akan tetapi berdasarkan kontrak atau Korte Verklaring dengan

Zelfbestuursregelen. Pembagian daerahnya atas persekutuan-persekutuan

86 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet ke-2,
2011), h. 139.
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hukum publik bawahan (Desa, Wanua, Nagari, Subak), hal mengatur

susunan pemerintahan dan otonomi dan mendebiwind-nya diserahkan

kepada swapraja itu sendiri.87

Pasca Proklamasi peraturan perundang-undangan yang pertama kali

yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1945. Ditetapkannya Undang-undang ini merupakan hasil

dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa

kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonial. Undang-undang

ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan

pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Undang-undang

ini ditetapkannya tiga jenis daerah otonom, yaitu kepresidenan, kabupaten,

dan kota. Periode berlakunya Undang-undang ini sangat terbatas. Sehingga

dalam kurun waktu tiga tahun belum ada peraturan pemerintah yang

mengatur mengenai penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah.

Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 22

Tahun 1948.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan

tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Perjalanan sejarah

otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk

perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan

tersebut pada satu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah

di Indonesia dari masa ke masa. Akan tetapi, di sisi lain hal ini bisa pula

87 Ibid., h. 197.
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dipahami sebagai bagian dari “Eksperimen politik” penguasa dalam

menjalankan kekuasaannya. Periode otonomi daerah Indonesia pasca

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa

Undang-undang Tentang Pemerintahan daerah, yaitu Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1957 (sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku

seragam untuk seluruh Indonesia), Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965

(yang menganut sistem otonomi seluas-luasnya), dan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1974.

Undang-undang yang disebutkan terakhir mengatur pokok-pokok

penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di

daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah

bukan lagi “otonomi yang riil dan seluas-luasnya”, pandangan otonomi

daerah yang seluas-luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran

yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi

kepada daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam GBHN

yang berorientasi pada pembangunan dalam arti luas, undang-undang ini

berumur paling panjang, yaitu 25 tahun.88

Setelah pemerintahan orde baru mengakhiri masa pemerintahannya

pada masa tanggal 20 Mei 1998 melalui suatu gerakan reformasi, disusul

dengan percepatan pemilu ditahun 1999.89 UUD 1945 yang selama

pemerintahan Orde baru disakralkan dan tidak dapat diubah oleh MPR

88 A. Ubaedillah, Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani
(Jakarta: Prenamadia Group, Cet. Ke-10, 2013), h. 180.

89 Ibid., h. 181.
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sekalipun, pada tanggal 19 Oktober 1999 untuk pertama kalinya UUD

1945 dilakukan perubahan oleh MPR, melalui sidang umum MPR tahun

1999 ada sembilan pasal yang diubah.90

Kemudian pada tangal 18 Agustus tahun 2000, MPR melalui sidang

tahunan menyetujui untuk melakukan perubahan kedua terhadap UUD

1945. Ketentuan didalam pasal 18 diubah dan ditambah menjadi berbunyi

sebagai berikut.

Pasal 18 :

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang

tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan

daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan.

3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih

melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, bupati, walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis.

90 Op. Cit., h. 321.



58

5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai

urusan pemerintah.

6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan.

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur

dalam undang-undang.91

Karena terjadi perubahan terhadap pasal 18 UUD 1945, maka

penjelasan UUD 1945 yang selama ini “ikut-ikutan” menjadi acuan dalam

mengatur pemerintahan daerah tidak berlaku lagi.92 Dengan demikian,

satu-satunya sumber konstitusional pemerintah daerah adalah pasal 18,

pasal 18A, dan pasal 18B. Selain meniadakan kerancuan, penghapusan

penjelasan pasal 18 sekaligus juga sebagai penataan tatanan UUD baik dari

sejarah pembuatan penjelasan (dibuat kemudian) maupun meniadakan

“keganjilan” bahkan “anomali” selain tidak lazim UUD memiliki

penjelasan, juga selama ini penjelasan dianggap sebagai sumber hukum di

samping (bukan sederajat dengan) ketentuan batang tubuh UUD.93

Perubahan pasal 18 ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas

pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah

kabupaten dan kota. Ketentuan pasal 18 ayat 1 ini mempunyai keterkaitan

91 Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
92 Op. Cit., h. 323.
93 Ibid., h. 324.
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erat dengan ketentuan pasal 25A mengenai wilayah negara kesatuan

republik Indonesia. Istilah “dibagi atas” dalam ketentuan pasal 18 ayat 1

bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Istilah itu langsung

menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan dimana kedaulatan

negara berada ditangan pusat. Hal ini konsisten dengan kesepakatan untuk

tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda dengan istilah

“terdiri atas” yang lebih menunjukkan substansi federalisme karena istilah

itu menunjukkan letak kedaulatan berada ditangan negara-negara bagian.

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah

didasarkan tigas asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah

setidaknya dalam UU No. 5 Tahun 1974, UU No.22 Tahun 1999 dan UU

No.32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No.9 Tahun 2015

mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan UUD

1945 pasal 18 ayat 2, ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi,

daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini

menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan

otonomi dalam negara kesatuan republik indonesia. Dalam pemerintahan

daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan).

Prinsip baru dalam pasal 18 lebih sesuai dengan gagasan daerah

membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri

didaerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi
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dalam pemerintahan daerah. Gubernur, bupati, dan walikota semata-mata

sebagai penyelenggara otonomi di daerah.94

Kenyataannya UU Pemda pada prinsipnya telah melakukan perubahan

yang mendasar pada penyelenggaraan pemerintah daerah yang

mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar

dalam UU Pemda adalah mendorong kreativitas, meningkatakan peran

serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, serta

mekanisme pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis.95

Otonomi dalam konteks hubungan hierarki dikaitkan dengan

pembagian kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai: Penyerahan

kepada atau membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara penuh baik

mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya (wewenang mengatur

dan mengurus asas dan cara menjalankannya).96

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut diatas, intisari (hakikat)

pengertian otonomi daerah secara singkat dirumuskan oleh Philipus M.

Hadjon, bahwa hakikat otonomi daerah: berasal dari unsur kebebasan

(bukan kemerdekaan: independence; onafhankelijkheid) otonomi

merupakan subsistem dari negara kesatuan.97

Bentuk dan susunan pemerintahan daerah adalah penyelenggaran

urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas

94 Ibid., h. 328.
95 Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, Hukum tata usaha negara dan hukum acara

peradilan tata usaha negara, ( Jakarta: PT. Prenada Media Grup, Cet. Ke-1, 2011), h. 215.
96 Ibid., h. 216.
97 Ibid., h. 217.
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otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.98 Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,

kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 UU Pemda, yang meliputi bidang: politik luar

negeri, pertahanan, keamanan, yutisi, moneter dan fiskal nasional, dan

agama.99 Tujuannya dari pada adanya otonomi daerah tersebut untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing

daerah.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah

lainnya (Pasal 2 ayat (4) UU Pemda). Pemerintahan daerah kabupaten/kota

terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten/kota.

(Pasal 3 ayat (1-b) UU Pemda).

3. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Pemerintahan daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

98 Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.
99 Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

daerah.
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prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.”100

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disebutkan beberapa asas

pemerintahan daerah, yaitu :

1. Otonomi daerah.

Bagir Manan sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon,

merumuskan pengertian otonomi daerah sebagai kebebasan dan

kemandirian (vrijheid en zelfstandigheid) satuan pemerintahan yang

lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagaian urusan

pemerintahan.101 Berdasarkan rumusan tersebut, intisari (hakikat)

pengertian otonomi daerah secara singkat dirumuskan oleh Philpis

M.hadjon, bahwa hakikat otonomi daerah berasal dari unsur kebebasan

(bukan kemerdekaan, independence, onafhankelijkheid) otonomi

merupakan subsistem dari negara kesatuan.

Pengertian otonomi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu “Hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”102 Sedangkan pengertian

100 Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.

101 Op. Cit., h. 216.
102 Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah.
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“Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan

daerah berdasarkan otonomi daerah.”103

2. Desentralisasi.

Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah

negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan

tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Philipus M. Hadjon,

mengemukakan;

“Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata
dilakukan oleh pemerintahan pusat, dilakukan juga oleh satuan-
satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan
teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang
lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri
sebagian urusan pemerintahan”.104

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,

“Desentralisasi adalah penyerahan urusan oleh pemerintahan oleh

pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas

otonomi.”105

Dilihat dari segi pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi

atau otonomi itu menunjukkan hal-hal berikut:

1. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam

memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat.

2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan

efiktif dan lebih efisien.

103 Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.

104 Ibid., h. 211.
105 Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah.
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3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.

4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral

yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

3. Dekonsentrasi.

Danuredjo mengemukakan bahwa dekonsentrasi berarti

pelimpahan wewenang dari organ-organ tinggi kepada organ-organ

bawahan setempat dan administrasi106. Menurut Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014, “Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di

wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota

sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.”

Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Segi wewenang, asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari

pemerintah pusat kepada pejabat pejabat di daerah untuk

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di

daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat

atasan kepada tingkat bawahannya.

2. Segi pembentuk pemerintah, berarti membentuk pemerintah lokal

administratif di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.

106 Titik Triwulan, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara, (Jakarta: PT. Prenada Media Grup, Cet. Ke-1, 2011), h. 200.
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3. Segi pembagian wilayah, asas ini membagi wilayah negara menjadi

daerah-daerah pemerintahan lokal administratif atau akan membagi

wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administratif.

4. Tugas Pembantuan (medebewind).

Secara etimologis tugas pembantuan merupakan terjemahan dari

bahasa Belanda medebewind yang berasal dari kata mede = serta, turut,

sedangkan bewind = berkuasa atau memerintah. Medebewind

merupakan pelaksanaan peraturan yang disusun oleh alat perlengkapan

yang lebih tinggi, oleh yang rendah. 107 Secara Tugas pembantuan

(medebewind) yang mengandung arti kewenangan pemerintah daerah

menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau

pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya, kewenangan ini

mengenai tugas melaksanakan sendiri (zulfiutvoering) atas biaya dan

tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang

bersangkutan. Menurut Abu Bakar Busra dan Abu Daud Busroh,

adalah:

“Tugas pemerintah daerah untuk turut serta dalam melaksanakan

urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau

pemerinah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban

mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, “Tugas pembantuan adalah penugasan dari

107 Azmi Fendri, Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, (Depok:
PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-1, 2016), h. 65.
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pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau

dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah provinsi.”108

4. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Setelah pemerintahan orde baru mengakhiri masa pemerintahannya

pada masa tanggal 20 Mei 1998 melalui suatu gerakan reformasi,

disusul dengan percepatan pemilu ditahun 1999.109 Setelah itu berujung

pada tuntutan amandemen terhadap konstitusi menuju demokrasi.110

UUD 1945 yang selama pemerintahan Orde baru disakralkan dan tidak

dapat diubah oleh MPR sekalipun, pada tanggal 19 Oktober 1999 untuk

pertama kalinya UUD 1945 dilakukan perubahan oleh MPR, melalui

sidang umum MPR tahun 1999 ada sembilan pasal yang diubah.111

Kemudian pada tangal 18 Agustus tahun 2000, MPR melalui

sidang tahunan menyetujui untuk melakukan perubahan kedua terhadap

UUD 1945. Ketentuan didalam pasal 18 diubah dan ditambah menjadi

berbunyi sebagai berikut.

Pasal 18 :

108 Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia,  (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2011),
h. 178.

109 A. Ubaedillah, Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani
(Jakarta: Prenamadia Group, Cet. Ke-10, 2013), h. 181.

110 Agus Riwanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, (Yogyakarta:
Thafa Media, Cet. Ke-1, 2016), h. 30.

111 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet ke-2,
2011), h. 321.
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1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, bupati, walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis.

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan

sebagai urusan pemerintah pusat.

6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan.

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur

dalam undang-undang.112

112 Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945.
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Dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar

1945, maka akan terjadi pula perubahan terhadap peraturan perundang-

undangan yang ada dibawahnya. Dikarenakan Undang-Undang Dasar

1945 Sebagai aturan dasar (grundgesetze) merupakan aturan-aturan yang

masih bersifat pokok, bersifat dasar, dan biasanya merupakan landasan

luas bagi tata hukum yang lebih terperinci lagi. Sehingga peraturan

perundang-undangan yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan

dengan aturan dasar tersebut.

Setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar

1945, aturan mengenai pemerintahan daerahpun turut berubah. Aturan

yang mengatur mengenai pemerintahan daerah setelah dilakukanya

amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004, lalu seiring perkembangan zaman

Undang-undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan keadaan, ketata negaraan, dan ditambah dengan adanya

tuntutan penyelengaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Maka lahirlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

C. Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Secara teoritis pemilu dianggap tahap paling awal dari berbagai

rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Adanya proses
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pemilu dalam negara demokratis yang dilakukan secara teratur dalam

menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih, merupakan salah

satu elemen dalam demokrasi sebagai suatu gagasan politik.113 Dengan

pemilu itulah pengisian badan-badan atau organ-organ negara dimulai.

Baik itu organ lembaga perwakilan seperti DPR, MPR, DPD.114 Begitu

juga organ negara yang melaksanakan pemerintahan, yakni Presiden dan

Wakil Presiden.115 Sehubungan dengan hal ini Reinholf Zippelius

mengemukakan bahwa pemilihan umum harus secara efektif menentukan

siapa-siapa yang memimpin negara dan arah kebijaksanaan apa yang

mereka ambil, serta bahwa dalam demokrasi pendapat umum memainkan

peranan penting.

Salah satu fungsi Pemilu dalam negara demokratis tidak lain adalah

menentukan kepemimpinan nasional secara konstitusional. Dalam bentuk

dan jenis sistem pemerintahan apapun, pemilu menduduki posisi yang

sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut.116 Didalam

sistem presidensil murni, pada umumnya pemilu diselenggarakan

sebanyak dua kali, yaitu untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk

di parlemen, dan juga untuk menentukan Presiden. Sehubungan dengan hal

ini menurut Henry B. Mayo:

113 Sarja, Negara Hukum Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Thafa Media, Cet. Ke-1, 2016),
h. 28.

114 Abu Daud Busro, Ilmu Negara, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. Ke-7, 2010), h. 157.
115 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma

Pustaka, Cet. Ke-5, 2015), h. 228.
116 Ibid., h. 239.
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“Dengan adanya pemilihan umum maka salah satu nilai demokrasi

dapat terwujud, artinya terjadinya perpindahan kekuasaan negara dari

pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai.”

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,

“Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.”117

2. Bentuk-bentuk Pemilu

a. Pemilihan Umum

Istilah demokrasi pertama kali dikemukakan pada pertengahan abad

ke-5 M di Athena.118 Secara etimologi, kata demokrasi (dari bahasa

yunani) adalah bentukan dari dua kata demos (rakyat) dan cratein atau

cratos (kekuasaan dan kedaulatan).119 Perpaduan kata demos dan cratein

atau cratos membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum

sebagai bentuk pemerintahan rakyat (government of the people) dimana

kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat dan dilakukan secara langsung

117 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
118 Beni Ahmad Saebani, Perbandingan Hukum Tata Negara, (Bandung: CV Pustaka

setia, Cet. Ke-1, 2016), h. 80.
119 Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2011), h.

206.
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oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan

yang berlangsung secara bebas. Secara substansial demokrasi adalah

seperti yang pernah dikatakan oleh abraham lincoln “suatu pemerintahan

dari, oleh, dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi yang digambarkan oleh

Hendry B.Mayo;

“Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang
menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas
oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam
pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan pada prinsip-prinsip
politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan”.120

Pemilu adalah isntrumen untuk memilih wakil rakyat dan wakil

daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan

memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal

1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, “Pemilihan Umum

adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan

Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.”121

120 A.Ubaedillah, Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,
(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Cet Ke-10, 2013), h. 67.

121 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
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Sehingga pelaksanaan pemilu adalah rentetan kegiatan pemilihan

anggota Dewan Perwakilam Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Daerah. Sehingga dibutuhkan pula pengaturan

penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk:

a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.

b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.

c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.

d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam

pengaturan pemilu.

e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.122

Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat

merupakan salah satu sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat guna

menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis. Undang-Undang

Dasar 1945 secara jelas telah menegaskan, pemilihan umum

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap dan mandiri (Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar

1945).

Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dikarenakan masa

jabatan dari pada pejabat negara diatur oleh Undang-undang yaitu selama

5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali pada jabatan yang

122 Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
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sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Berdasarkan Pasal 22E Undang-

Undang Dasar 1945 yang disebutkan diatas bahwa “pemilihan umum

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat

nasional” sehingga dalam pelaksanaan pemilu, baik itu berkenaan dengan

hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU). Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak

pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

Tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi:

a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan

pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

c. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.

d. Penetapan peserta pemilu.

e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

f. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

g. Masa kampanye pemilu.

h. Masa tenang.

i. Pemungutan dan penghitungan suara.

j. Penetapan hasil pemilu.

k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
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Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan diseluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah

pemilihan. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di usulkan dari

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum

sebelum pelaksanaan pemilihan umum.123 Sehingga untuk maju menjadi

calon Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa maju secara Independen atau

tanpa adanya dukungan dari partai politik.

Sedangkan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi,

DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka,

dan untuk peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota adalah partai politik. Partai politik peserta pemilu

merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU).

Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem

distrik berwakil banyak. Peserta Pemilihan Umum untuk DPD adalah

perseorangan. Sehingga untuk maju menjadi calon anggota DPD adalah

orang yang tidak berasal dari partai politik.

b. Pemilihan Kepala Daerah

Saat era Orde baru pemilihan kepala daerah, baik itu Gubernur,

Bupati, dan Walikota dilakukan pemilihan secara tidak langsung oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akan tetapi seiring

123 Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
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berjalannya waktu, pemilihan yang dilakukan secara tidak langsung

tersebut mendapat penolakan dari masyarakat, karena dianggap tidak

demokratis, dan penuh dengan kepentingan yang bersifat politis.124 Saat

reformasi, pemilihan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, pemilihan

umum dalam era reformasi dilakukan dengan usaha untuk mengurangi

praktik-praktik yang dianggap tidak demokratis pada masa Orde baru.

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,

undang-undang memandang bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara.

Pertama, pemilihan oleh DPRD, kedua, pemilihan secara langsung oleh

rakyat. Pasal 62 undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan

kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dipertegas kembali dalam

Pasal 293 undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD

dan DPRD dengan tidak mencantumkan tugas dan wewenang DPRD

untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian,

makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 adalah

pemilihan yang dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat, sebagaimana

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.125

Seiring dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia

yang memungkinkan dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara

124 Abdul Latif, Hasbi Ali, Politik Hukum, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cet. Ke-1,
2010), h. 98.

125 Ibid., h. 236.
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langsung sebagaimana diatur dalam pasal 22E diatas, maka pada tahun

2005 untuk pertama kalinya dilakukan pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.126 Seiring guna

mengimplementasikan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

“Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis.127

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, selain dimaksudkan untuk

menyelaraskan dengan pemilihan Presiden secara langsung juga dilandasi

semangat yang kuat untuk mengoreksi apa yang terjadi selama periode

berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah Khusunya untuk mengurangi terjadinya politik uang. Selain itu,

seperti yang diungkapkan Warsito Utomo, semestinya pemilihan kepala

daerah secara langsung juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi

dan kesadaran masyarakat daerah untuk menggunakan haknya serta

membatasi kekuasaan dan kewenangan Badan Legislatif di daerah.128

Untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang

dilaksanakan secara demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18

ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, maka kedaultan rakyat, serta

126 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet ke-2,
2011), h. 108.

127 Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
128 A. Ubaedillah, Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani

(Jakarta: Prenamadia Group, Cet. Ke-10, 2013), h. 191.
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demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, wajib dihormati

sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota.

Adapun pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang dipilih langsung

oleh rakyat diselenggarakan oleh alat perlengkapan negara, Sebagaimana

manusia yang memiliki alat pelengkap untuk bergerak dan bekerja, maka

negara sebagai suatu organisasi juga memiliki alat pelengkapan. Alat

pelengkapan ini untuk merealisasikan tujuan dan keinginan-keinginan

negara (staatswill).129

Berkaitan dengan hal itu, dalam penyelenggaraan suatu pemilihan

kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota diperlukan adanya suatu

lembaga yang bersifat mandiri (independen). Dalam hal ini Komisi

Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga  yang bertugas

menjalankan fungsi negara yaitu melaksanakan pemilihan umum, untuk

pemilihan Gubernur diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Provinsi, sedangkan untuk pemilihan Bupati/Walikota

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota,

yang organnya tidak bersumber langsung pada konstitusi. Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menyatakan bahwa, pemilihan kepala daerah secara langsung

diselenggarakan oleh lembaga yang dinilai independen yaitu Komisi

129 Novendri M. Nggilu, Hukum dan Teori Konstitusi, (Jogjakarta: UII Press, Cet. Ke-1,
2015), h. 52.
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Pemilihan Umum (KPU), Khususnya dalam Bab IV mengatur mengenai

penyelenggaraan pemilihan pada Pasal 8 dinyatakan: “penyelenggaraan

pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/Kota.”

Sebagai lembaga independen KPUD harus bebas dari intervensi

lembaga negara manapun dalam penyelenggaraan pemilihan kepala

daerah. Ketentuan tersebut cukup logis dengan memandang bahwa amat

sulit mencapai tujuan tersebut apabila KPUD harus bertanggung jawab

kepada lembaga lain semisal DPRD. Sebab, DPRD merupakan unsur-

unsur partai politik yang menjadi peserta dalam kompetisi pilkada.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung

pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan

yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat),130 transparan, dan bertanggung

jawab. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara

langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi

lokal, yakni tidak sekadar distribusi kekuasaan antartingkat pemerintahan

secara vertikal.131

Kenyataan itu dapat dipahami, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1

ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Pemilihan Kepala Daerah,

“pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut

pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan keaudalatan rakyat

130 Ibid., h. 237.
131 Ibid., h. 238.
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di wiliyah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan pancasila dan UUD

1945”

Pemilihan kepala daerah baik itu pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diberlangsungkan

sejak tahun 2005. Adapun Masa jabatan Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah

selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih

kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.132

3. Asas-asas Pemilu

Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum, menyatakan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.”

Maksud dari asas-asas tersebut adalah:

1. Langsung adalah seseorang pemilih memberikan suaranya tanpa

perantara orang lain sehingga terhindar dari kemungkinan

manipulasi kehendak oleh perantara, siapapun perantara itu. Hal ini

berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk  memberikan

suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya,

tanpa perantara. Berkaitan dengan hal ini, penyimpangan asas

tersebut bisa saja dilakukan jikalau ternyata pemilih mempunyai

keterbatasan fisik pada saat akan melakukan pemberian suara.

132 Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
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2. Umum artinya setiap warga negara tanpa memandang latar

belakang. Apakah kaya atau miskin, apapun suku, ras, dan

agamanya. Apapun warna (kastanya), apapun jenis kelaminnya,

apapun tingkat pendidikannya, dimanapun tempat tinggalnya

(dalam, atau luar negeri, dikota atau tempat terpencil), cacat tubuh

apapun yang disandangnya, apapun status perkawinannya, apapun

jenis pekerjaannya (kecuali TNI/POLRI), sepanjang telah

memenuhi persyaratan objektif seperti umur minimal, tidak hilang

ingatan, hak pilihnya tidak sedang dicabut berdasarkan putusan

pengadilan, dan tidak sedang menjalani hukuman penjara lima

tahun atau lebih, memiliki hak pilih dan dipilih. Dalam Undang-

Undang Dasar 1945 hal ini tegas-tegas tertuang d dalam pasal 27

ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjujung hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecualinya.

Berdasarkan asas umum inilah, maka pengaturan seluruh proses

penyelenggaraan pemilu khsusunya yang menyangkut tata cara

pendaftaran pemilih dan pemungutan suara harus memungkinkan

semua warga negara yang berhak dapat mempergunakan hak

pilihnya.

3. Bebas artinya mengandung dua dimensi, yakni bebas untuk, dan

bebas dari. Bebas untuk maksudnya setiap warga negara yang

berhak memilih mempunyai kebebasan menyatakan pendapat,
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aspirasi dan pilihannya, serta bebas untuk menghadiri, mendegar,

atau tidak menghadiri atau tidak mendengarkan suatu kampanye

partai politik. Sedangkan bebas dari , megandung maksud bahwa

setiap warga negara harus terbebas dari intimidasi, dan paksaan

dalam bentuk apapun, serta bebas dari perlakuan sewenang-wenang

dari pihak manapun dalam menentukan pilihannya. Bagi partai

politik peserta pemilu, asas bebas ini juga mengandung maksud

bebas untuk menyatakan pendapat secara lisan maupun tertulis,

bebas berkumpul dan berserikat, serta bebas dari intimidasi,

paksaan, dan perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun.

Bebas yang dipergunakan oleh partai politik tentunya harus tetap

dalam koridor sistem moral dan etik bangsa indonesia. Hal ini perlu

dipahami karena pada umumnya partai politik jika sudah

dibebaskan melakukan tindakan apapun, cenderung anarkis dan

berbau premanisme.

4. Rahasia merupakan asas yang merujuk pada situasi dimana setiap

pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh siapapun.

Kalaupun ada orang lain yang mengetahui pilihan seseorang, maka

hal itu semata-mata hanya terjadi karena persetujuan dari pemilih

yang bersangkutan, misalnya seseorang yang memerlukan bantuan

orang lain pada waktu memberikan suara, karena umur lanjut atau

menyandang cacat tertentu. Asas rahasia ini juga tidak berlaku

apabila atas dasar kesadaran sendiri pemilih menyatakan pilihannya
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kepada orang lain, asalkan pernyataan atau pemberitahuan itu tidak

bermaksud memperngaruhi pilihan orang lain. Oleh sebab itu

penyelenggara pemilu harus menentukan tata cara pemberian suara,

agar tidak memungkinkan orang lain mengetahui apa pilihan yang

diambil oleh setiap orang.

5. Jujur berarti setiap tindakan pelaksanaan pemilu harus sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan

etika dan moralitas masyarakat, serta bebas dari praktrek-praktek

intimidasi, paksaan, manipulasi, penipuan, pembelian suara dan

korupsi. Hal ini tidak hanya berlaku bagi penyelenggaraan pemilu

(KPU), tetapi juga bagi peserta pemilu (Partai Politik), kandidat,

pemantau pemilu, para pemilih dan penegak hukum. Asas

kejujuran ini juga diperuntukkan kepada lembaga-lembaga survey

yang mulai marak menjelang pemilu terutama pada saat mereka

melaksanakan quick count (hitung cepat). Asas kejujuran ini begitu

penting sehingga tidak saja peserta pemilu mengutus wakilnya

untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara, tetapi juga dibuka

kesempatan yang luas bagi lembaga pemantau pemilu dari luar

negeri, dan bagi para pemilih untuk memantau atau menyaksikan

seluruh proses pelaksanaan pemilu.

6. Adil yaitu setiap warga negara berhak memilih dan dipilih, setiap

partai politik peserta pemilu atau kandidat dan setiap daerah,

diperlakukan sama dan setara oleh setiap unsur penyelenggara
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pemilu, seperti KPU, Panwas dan instansi penegak hukum. Asas

adil ini juga berarti melakukan proses yang sama untuk kasus yang

sama, menjamin hasil yang sama untuk kasus yang sama, dan

berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kasus mendapat

kesempatan yang sama untuk didengar versinya mengenai kasus

tersebut. Agar setiap warga negara yang berhak memilih memiliki

kesempatan dan sarana yang sama untuk mempengaruhi hasil

pemilu, dan agar setiap partai politik peserta pemilu dan/atau

kandidat memiliki kesempatan dan sarana yang sama untuk

berkompetisi mendapat simpati pemilih, maka adil juga berarti

secara aktif ditempuh upaya pencegahan dominasi seseorang atau

perusahaan yang kaya terhadap suatu partai atau kandidat, dan

mencegah keberpihakan pemerintah dan birokrasi sipil dan tentara

kepad salah satu partai politik/kandidat. Tentang dana kampanye,

misalnya merupakan upaya untuk menjamin asas adil tersebut.

Dari asas-asas pemilu tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa

asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) dipergunakan pada

saat pemungutan suara. Sedangkan asas jujur dan adil (Jurdil)

dipergunakan untuk seluruh rangkaian proses pentahapan

penyelenggaraan pemilu, yang meliputi:

a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

b. Pendaftaran peserta pemilu.

c. Penetapan peserta pemilu.
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d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

kabupaten, kota.

f. Masa kampanye.

g. Masa tenang.

h. Pemungutan dan penghitungan suara.

i. Penetapan hasil pemilu.

j. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/kota.
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BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Teori Analisis Yuridis

Analisis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

penyelidikan terhadap suatu peristiwa, untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya. Atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.95

Sedangkan Yuridis berasal dari kata Yuridisch, berdasarkan Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menurut hukum, secara hukum.

Yuridis merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan yuridis lebih

banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau

landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum.

Negara melalui peraturan perundang-undangannya yang mengatur

berbagai hal, peraturan perundang-undangan inilah yang disebut sebagai

yuridis.96

Sehigga dapat disimpulkan Analisis Yuridis adalah suatu kegiatan

penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum dengan cara menguraikan

dan menelaah suatu pokok peristiwa hukum dengan menggunakan aspek

95 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
96 Zildni Ilman Akmaluddin, Contoh arti yuridis formal, Diakses pada 10 Oktober 2019

dari https://guruppkn.com/contoh-yuridis-formal.
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aspek hukum guna memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti

secara keseluruhan.

B. Teori Organisasi Jabatan

Pengertian Pejabat yang ditetapkan oleh Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah “Pegawai Pemerintah yang memegang jabatan

tertentu”.97 Dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

pejabat adalah seseorang yang mengemban jabatan disuatu instansi atau

bidang tertentu yang mempunyai kewenangan atas apa yang dilakukannya.

Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan.

Menurut Logemann:

“Dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang
berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi
adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara
keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah
organisasi jabatan”.

Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang

dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.

Menurut Bagir Manan, jabatan adalah:

“Lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang

secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu

organisasi.”98

97 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
98 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet.

Ke-11, 2014), h. 70.
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Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu

organisasi. Selanjutnya dikutip dari Utrecht menyatakan bahwa:

“Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan

dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Tiap jabatan

adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan

organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara.”

Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan

berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain jabatan

adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan

guna kepentingan negara. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang

jabatan dapat berganti-ganti. F.C.M.A. Michiels mengatakan yakni jabatan

itu tetap, para pejabat berganti-ganti (sebagai akibat pemilihan atau

pengangkatan) sebagai contoh, jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri,

Gubernur, dan lain-lain relatif bersifat tetap, sementara pemegang jabatan

atau pejabatnya sudah berganti-ganti.99

Dalam Hukum Administrasi yang menempatkan organ atau jabatan

pemerintah sebagai salah satu objek kajian utama, mengenal karakteristik

jabatan pemerintahan merupakan sesuatu yang tak terelakkan.100 P. Nicolai

dan kawan-kawan menyebutkan beberapa ciri atau karakteristik yang

terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan, yaitu :

99 Ibid., h. 71.
100 Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara

Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT. Prenada Media Grup, Cet. Ke-1, 2011), h. 11.
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a. Organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung

jawab sendiri, yang dalam pengertian modern diletakkan sebagai

pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab

pemerintah sendiri dihadapan Hakim. Organ pemerintah adalah

pemikul kewajiban tanggung jawab.

b. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan

norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak

sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada

keberatan, banding, atau perlawanan.

c. Disamping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat

tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat.

d. Pada prinsipnya organ pemerintah tidak memiliki harta kekayaan

sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan

hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya. Jabatan

Bupati atau Walikota adalah organ-organ dari badan umum

“Kabupaten”. Berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang

dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya. Oleh

karena itu, jika ada putusan hakim yang berupa denda atau uang paksa

(dwangsom) yang dibebankan pada organ pemerintah, atau hukuman

ganti kerugian dari kerusakan, maka kewajiban membayar dan ganti

kerugian itu dibebankan kepada badan hukum (sebagai pemegang

harta kekayaan).101

101 Ibid., h. 75.
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Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban

atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan

tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan hanyalah fiksi, Perbuatan hukum

jabatan dilakukan melalui perwakilan (vertegenwoordiging), yaitu pejabat

(ambtsdrager). Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Menurut E.

Utrecht:

“Oleh karena diwakili pejabat, maka jabatan itu berjalan. Yang

menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah

pejabat, jabatan bertindak dengan perantara pejabatnya.

Kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan dijalankan

oleh manusia. Tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk

menjalankan fungsi organ tersebut, yaitu para pejabat. Berdasarkan

ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang, karena

pejabat tidak memiliki wewenang. Yang memiliki dan dilekati wewenang

adalah jabatan. Dalam kaitan ini, Logemenn mengatakan:

“Berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan

kewajiban, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan

kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat”.

Antara jabatan dengan pejabat memiliki hubungan yang erat, namun

diantara keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah

dan diatur dengan hukum yang berbeda. Jabatan dan pejabat diatur dan

tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh Hukum Tata Negara
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dan Hukum Administrasi Negara.102 Sedangkan pejabat diatur dan tunduk

pada hukum kepegawaian. Di samping itu, pejabat menampilkan dirinya

dalam dua kepribadian yaitu selaku pribadi dan selaku personifikasi dari

organ, yang berarti selain diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian

juga tunduk pada hukum keperdataan, khusus dalam kapasitasnya selaku

individu atau pribadi (privepersoon). Dalam Hukum Administrasi Negara,

tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah.

Hukum Administrasi Negara menjaga agar kewenangan pemerintah

berada pada batas-batasnya.103 Dengan demikian, kedudukan hukum

pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil

(vertegenwoordiger) dari jabatan pemerintahan.

Keluasan dan keragaman kegiatan administrasi negara ini seiring

sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut

pengaturan dan keterlibatan administrasi negara. Karena itu jabatan-

jabatan pemerintahan selaku penyelenggara kegiatan pemerintah dan

kemasyarakatan juga banyak dan beragam, bahkan dalam praktiknya

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tidak semata-mata dijalankan oleh

jabatan pemerintahan yang telah dikenal secara konvensional seperti

instansi-instansi pemerintah, tetapi juga oleh badan-badan swasta. Ukuran

untuk dapat disebut Badan atau Pejabat TUN adalah fungsi yang

dilaksanakan, bukan nama sehari-hari, bukan pula kedudukan

102 Chainnur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1,
2000), h. 103.

103 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2011), h. 127.
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strukturalnya dalam salah satu lingkungan kekuasaan dalam negara.

Selanjutnya Indroharto mengelompokkan organ pemerintahan atau tata

usaha negara itu sebagai berikut:

a. Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada dibawah Presiden

sebagai kepala eksekutif.

b. Instansi-instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungan

kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

melaksanakan urusan pemerintahan.

c. Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan

maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

d. Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pihak pemerintah

dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

e. Lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan dari sistem perizinan melaksanakan tugas

pemerintahan.

Secara lebih terperinci SF. Marbun menyebutkan kelompok atau

Badan atau Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau

tugas pemerintahan, yakni sebagai berikut:

a. Mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif mulai dari Presiden

sebagai Kepala Pemerintahan (termasuk pembantu-pembantunya di

Pusat, seperti Wakil Presiden, para menteri dan Lembaga-lembaga

non-departemen).



92

b. Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yaitu Kepala

Daerah Tingkat I (termasuk Sekretaris Daerah tingkat I dan Dinas-

dinas Daerah tingkat I), Kepala Daerah tingkat II (termasuk Sekretaris

Daerah tingkat II dan Dinas-dinas tingkat II) dan Pemerintahan Desa.

c. Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi, seperti

Gubernur (termasuk Sekretaris Wilayah, dan Kanwil), Bupati

(Sekretaris Wilayah dan Kandep-kandep), Walikotamadya, Walikota

Administratif, Camat, serta Lurah.

d. Pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa

atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik yang diatur atas dasar

hukum publik maupun hukum privat.

e. Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atau izin dari

pemerintah.

f. Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah, misalnya

sekolah-sekolah swasta.

g. Yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah.

h. Pihak ketiga atau Koperasi yang didirikan dan diawasi oleh

pemerintah.

i. Pihak ketiga atau Bank-bank yang didirikan dan diawasi oleh

pemerintah.

j. Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan

pemerintah (Persero), seperti BUMN yang memperoleh atribusi

wewenang, PLN, Pos, dan Giro, PAM, Telkom, Garuda, dan lain-lain.
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k. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung

serta Panitera dalam lingkungan peradilan.

l. Sekretariat pada Lembaga Tinggi Negara (MPR) dan Lembaga-

lembaga Tinggi Negara serta Sekretariat pada DPRD.

Jabatan pemerintahan dan pejabat mendapatkan tugas dan wewenang

berdasarkan hukum publik, sehingga dalam menjalankan berbagai

aktivitasnya tunduk pada ketentuan hukum publik, khususnya Hukum

Administrasi Negara. Begitu pula ketika timbul persoalan hukum atau

sengketa, maka penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan Hukum

Administrasi Negara.

C. Teori Kewenangan

Berdasarkan ajaran hukum (rechtsleer) keperdataan dikenal istilah

subjek hukum, yaitu de drager van de rechten en plichten atau pendukung

hak dan kewajiban, yang teridiri dari manusia (natuurlijk persoon) dan

badan hukum (rechspersoon).104 Badan hukum ini terdiri dari dua bagian

yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik.105 Menurut Chidir Ali,

ada tiga kriteria untuk menentukan status  badan hukum publik, yaitu:

“Pertama dilihat dari pendiriannya, badan hukum itu diadakan dengan
konstruksi hukum publik yang didirikan  oleh penguasa dengan
Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Kedua, lingkungan
kerjanya, yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan publik. Ketiga,
badan hukum tersebut diberi wewenang publik seperti membuat

104 Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2000),
h. 124.

105 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cet.
Ke-3, 2015), h. 137.
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keputusan atau peraturan yang mengikat umum. Termasuk dalam
kategori badan hukum publik yaitu, negara, provinsi, kabupaten.”106

Kriteria yang dikemukakan oleh Chidir Ali ini perlu digaris bawahi

pada saat badan hukum publik itu melakukan perbuatan-perbuatan publik

seperti membuat peraturan (regeling), mengeluarkan kebijakan (beleid),

menetapkan rencana (het plan), dan keputusan (beschikking),

kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan, sebagai

jabatan ia diserahi kewenangan publik yang diatur dan tunduk pada hukum

publik.107 H.D Stout mengatakan bahwa:

“Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi

pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-

aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang

pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik.”

Lebih lanjut H.D Stout, dengan menyitir pendapat Goorden

mengatakan bahwa wewenang adalah “keseluruhan hak dan kewajiban

yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada

subjek hukum publik” menurut F.P.C.L Tonnaer:

“Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai

kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu,

dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga

negara.”

106 Ibid, h.138.
107 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet.

Ke-11, 2014), h. 72.
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Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata

Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan

kewenangan ini, sehingga F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya

sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

Negara. Menurut Bagir Manan, dalam hukum, wewenang sekaligus berarti

hak dan kewajiban (rechten en plichten).

H.D. Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan

bahwa het beginsel van wetmatigheid yakni prinsip keabsahan

pemerintahan, mengandung tigas aspek, yakni aspek negatif (het negatieve

ascpect), aspek formal positif (het formeel-posieve aspect), dan aspek

materiil positif (het materieel positieve aspect).

Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh

bertentangan dengan Undang-undang. tindakan pemerintahan adalah tidak

sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi. Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya

memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan

Undang-undang. Aspek materiil positif menentukan bahwa undang-

undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal

ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-
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undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya

oleh undang-undang.108

Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan

kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan

kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu

kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.109 Dengan demikian,

substansi asas legalitas adalah wewenang. Disamping itu menurut H.D

Stout, “asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan

hukum warga negara terhadap pemerintah”. Pemerintah hanya dapat

melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada

undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi warga negara.

Dalam negara hukum demokratis, tindakan pemerintah harus mendapatkan

legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam Undang-undang.

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan

mandat.110

1. Atribusi, Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian

wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptkan suatu

wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang

108 Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT. Prenada Media Grup, Cet. Ke-1, 2011),  h. 288.

109 Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo., Loc.Cit.
110 Ibid., h. 291.
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kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu

dibedakan antara:

a. Yang berkedudukan sebagai original legislator dinegara kita di

tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR

bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-

undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah

yang melahirkan Peraturan Daerah (Perda).

b. Yang bertindak sebagai delegeted legislator, seperti Presiden yang

berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan

Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang

pemerintahan kepada badan atau Jabatan Tata Usaha Negara

tertentu.

2. Delegasi, Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang

telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah

memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan

atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu

didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.111 Dalam pemberian/

pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus

dipenuhi, yaitu:

a. Delegasi harus definitif, artinya delegans (yang memberi

/melimpahkan wewenang) tidak lagi menggunakan sendiri

wewenang yang telah dilimpahkan itu.

111 Op.Cit., h. 101.
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b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kala ada ketentuan

itu dalam peraturan perundang-undangan.

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki

kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans

berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaaan

wewenang tersebut.

e. Peraturan kebijakan (beleidsreglen), artinya delegans memberikan

instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

3. Mandat, pada mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru

maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang

satu kepada yang lain. Dengan kata lain pejabat penerima mandat

(mandataris) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat

(mandans). Di dalam pemberian mandat, pejabat yang memberi

mandat (mandans) menunjuk pejabat lain (mandataris) untuk bertindak

atas nama mandans. Adapaun tanggung jawab kewenangan atas dasar

mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada

penerima mandat.112

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D Van Wijk/ Williem

Konjinenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

112 Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan
Pelayanan Publik, (Bandung: Penerbit Nuansa, Cet. Ke-3, 2012), h. 139.
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a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat

Undang-undang kepada organ pemerintahan.

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ

pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tampak bahwa wewenang

yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan

perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh

kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu

peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang

dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang

sudah ada, dengan tanggung jawab intens, dan ekstern pelaksanaan

wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima

wewenang (atributaris). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang,

yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada

pejabat lainnya.113 Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi

delegasi (delegans), tetapi beralih pada penerima delegasi (delegetaris).

Sementara pada mandat, penerima mandat (mandataris), hanya bertindak

untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans). Tanggung jawab akhir

keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat

(mandans).

113 Azmi Fendri, Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, (Depok:
PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-1, 2016), h. 95.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisa terhadap penelitian tentang Analisis

Yuridis Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota. Studi Kewenangan Menteri Dalam

Negeri dalam Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai Penjabat

Gubernur. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah (Gubernur)

yang dikarenakan Pasal 73 ayat (1) huruf c (diberhentikan), dan ayat

(2) huruf a (berakhir masa jabatan) Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014, yaitu diberhentikan karena berakhirnya masa jabatan, dan

apabila pada saat yang bersamaan belum terpilihnya Kepala daerah

yang baru saat berakhirnya masa jabatan tersebut, berdasarkan Pasal

201 ayat (10) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 “Untuk mengisi

kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang

berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan

Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Yang dimaksud dengan “Jabatan Pimpinan Tinggi Madya”

berdasarkan Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Aparatur

Sipil Negara (ASN) meliputi sekretaris jenderal kementerian,

sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal
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kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga

nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur

utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden,

kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala

sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi,

dan jabatan lainya yang setara.

Sehingga yang dapat menjadi Penjabat Gubernur berdasarkan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota, adalah jabatan-jabatan yang disebutkan didalam

Penjelasan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jabatan lainnya yang setara, yang

mana itu harus dimaknai dengan jabatan sipil lainnya.

2. Dalam urusan pemerintahan dalam negeri, Presiden dibantu oleh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang mana salah satu tugasnya

yaitu turut serta dalam pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan

umum, otonomi daerah. Sehingga dalam hal terjadinya kekosongan

jabatan Gubernur, menjadi salah satu urusan Menteri Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri berwenang mengusulkan nama-nama yang

menjadi calon Penjabat Gubernur untuk diangkat oleh Presiden,

Sebagai Pejabat Negara, Presiden diberikan kewenangan oleh

peraturan perundang-undangan untuk membuat kebijakan yang bersifat

administratif, dalam hal pengangkatan Penjabat Gubernur, Presiden

menetapkan instrumen hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres).
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Mendagri sebagai pembantu Presiden juga diberikan kewenangan

untuk melantik Penjabat Gubernur atas nama Presiden.

Menteri Dalam Negeri dalam menjalankan kewenangannya harus

berdasarkan asas legalitas yaitu tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kebijakan Menteri

Dalam Negeri dalam pengangkatan Perwira tinggi Polri Sebagai

Penjabat Gubernur adalah inkonstitusional, karena Kepolisian

bukanlah bagian daripada jabatan Pimpinan Tinggi Madya sehingga

bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berdasarkan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian juga dilarang

menduduki jabatan diluar Kepolisian kecuali sudah mengundurkan diri

terlebih dahulu atau pensiun dari dinas kepolisian.

B. Saran

Adapun saran penulis setelah melakukan analisa terhadap penelitian

tentang Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Studi Kewenangan Menteri

Dalam Negeri dalam Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai Penjabat

Gubernur, adalah sebagai berikut:

Sebagai Pejabat Pemerintahan, Menteri Dalam Negeri hendaknya

mengambil kebijakan berdasarkan asas legalitas yaitu mengambil
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kebijakan berdasarkan aturan perundang-undangan serta tidak mengambil

kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga

kebijakan tersebut konstitusional dan dapat diterima oleh masyarakat.

Agar dapat diselenggarakannya pemerintahan yang baik, pemerintah juga

dituntut untuk memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik,

yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, yang mana

salah satunya itu asas kepastian hukum, Asas kepentingan umum, Asas

Profesionalitas, dan Asas akuntabilitas.
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