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Dari Redaksi 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan 
Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Tahun 2016. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah 
berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-
kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Tahun 2016 memuat 
10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian. 

Diawali dengan artikel yang membahas mengenai polemik seputar praktek rangkap jabatan 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan dalam artikel ini bukan hanya terbatas pada 
persoalan belum banyak aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan 
tersebut, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan. Artikel selanjutnya mengulas mengenai proses pelaksanaan pesta demokrasi di 
Indonesia. Hal-hal yang disoroti dalam artikel ini yaitu terkait permasalahan dalam pelaksanaan 
pemilihan umum di Indonesia antara lain adalah biaya yang mahal, golongan putih (golput), dan 
penetapan daftar pemilih tetap.

Tema-tema mengenai Pemerintahan Daerah juga masih menjadi tema favorit dalam Jurnal 
kali ini. Diantaranya yaitu mengenai dinamika pengaturan pertambangan minerba di Indonesia, 
kewenangan pusat dan daerah di bidang pertambangan minerba dalam perspektif hak menguasai 
negara, serta implikasi pengambilalihan kewenangan pertambangan minerba oleh pusat dari daerah 
kabupaten/kota, pola distribusi urusan Pemerintah Daerah pasca berlakunya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian kewenangan pada Desa dalam 
konteks otonomi daerah, serta pembahasan mengenai dilematika organisasi dan tata kerja Badan 
Pelayanan Izin Terpadu di Kota Padang Sidempuan.

Selanjutnya, dibahas pula mengenai perlunya adanya pengadilan khusus yang menyelesaikan 
perkara pertanahan di Indonesia. Hal yang mendorong pemikiran ini yaitu dikarenakan fakta yang 
ada saat ini, penanganan kasus pertanahan oleh peradilan umum banyak yang tak kunjung rampung, 
sedangkan asas penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sama sekali tidak 
tergunakan, dan cenderung hanya menjadi semboyan mahluk kasat mata, kasat telinga.

Jurnal kali ini juga memuat artikel yang membahas mengenai pembakaran hutan, dengan 
menyorotinya dari sisi kebijakan pemerintah. Dalam artikel ini, dibahas mengenai perlunya penerapan 
konsep zero burning policy dalam pembukaan lahan di Indonesia sebagaimana yang dikenal dalam 
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, dengan menyesuaikan dengan kondisi negara 
dan lingkungan saat ini. Terdapat pula tulisan yang mengulas mengenai penggunaan diskresi dalam 
pembentukan produk hukum, dimana artikel ini mencoba menggali lebih dalam materi-materi yang 
secara khusus mengupas tentang diskresi dalam upaya melakukan peninjauan yuridis penggunaan 
asas diskresi dalam kaitannya dengan pembentukan produk hukum di Indonesia. Kajian di bidang 
perbankan diwakili oleh tulisan yang membahas mengenai kekuatan hukum peraturan mediasi 
sengketa perbankan dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Tahun 2016 redaksi mengucapkan 
terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak  Prof. Dr. Galang 
Asmara, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Maruarar Siahaan dan Ibu Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.  
yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari).

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia 
serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

Salam, Redaksi
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UDC 342.59
Charity, May Lim
Irony Practices of the Double Duty in the 
Indonesian State System
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 1. 
In the reformation era along with the issues and 
change dynamics becomes the important moment to 
bring the issue on good governance up. The polemic 
on double duty in forms of government in Indonesia 
still carried out a debate over. Not only legislation on 
double duty, but also ethics, moral and bureaucracy 
culture in government implementation process are 
still limited. Double duty from any perspective (moral, 
ethics, and good governance principles) basically is 
forbidden. Even laws and regulations on double duty 
are rare; the shy culture ethics in government should 
be emerged.

Keywords : double duty, governance ethics.

UDC 342.59
Charity, May Lim
Ironi Praktik Rangkap Jabatan dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.1. 
Era reformasi dengan segenap isu dan dinamika 
perubahannya juga menjadi momentum krusial 
dilontarkannya isu tentang bagaimana mewujudkan 
tata pemerintahan yang baik (good governance). 
Polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks 
praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih 
menjadi topik yang terus diperdebatkan. Bukan 
hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya 
aturan perundang-undangan yang mengatur 
perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut 
etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan. Rangkap jabatan 
dilihat perspektif apapun (moral, etika, asas-
asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik)  pada dasarya dilarang. Kendati belum 
banyak peraturan perundang-undangan mengatur 
perihal rangkap jabatan, sudah seyogyanya 
prinsip etika pemerintahan budaya malu di dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan harus 
dikedepankan.

Kata kunci: rangkap jabatan, etika pemerintahan. 

UDC 342.82
Sibarani, Sabungan
Dinamika Pemilihan Legislatif
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.1.  
Proses pelaksanaan pesta demokrasi yakni 
pemilihan umum, pemerintah telah membentuk 
lembaga khusus yang menangani pelaksanaan 
pemilihan umum baik administratif maupun 
teknis. Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah 
bagaimana dinamika pemilu dan kedewasaan 
berpolitik di Indonesia? bagaimana kepekaan 
gender dalam politik di Indonesia dan bagaimana 
adanya sinyalemen yang mengatakan keputusan MK 
melemahkan politik perempuan? Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode penelitian normatif, 
yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mampu 
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan 
dari sisi normatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan 
umum Indonesia antara lain adalah biaya yang 
mahal, golongan putih (golput), dan penetapan daftar 
pemilih tetap. Mengamati perkembangan dinamika 
politik dari mulai jauh hari sebelum pemilu legislatif  
sampai dengan proses menuju  pemilu, memang 
banyak terjadi dinamika, baik proses yang baik 
ataupun bahkan proses yang buruk. Tampaknya 
masih tidak mudah untuk memasukkan perspektif 
gender dalam setiap perumusan kebijakan publik. 

UDC 342.82
Sibarani, Sabungan
Legislative Elections Dynamics
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 1. 
Elections as the implementation of democtratic party 
urge the government to establish a special institution 
responsible for the election both administratively 
and technically. The problem of this research is how 
the dynamics of electoral and political maturity in 
Indonesia are, how gender sensitivity in politics 
in Indonesia is, and how the indication of the said 
decision of the Court weakens women’s politic is. The 
method used is normative research method, a scientific 
research procedures that are able to find the truth 
based on scientific logic of normative side. The results 
showed that the problems in the implementation 
of the Indonesian elections are expensive, white 
group (abstentions), and the determination of the 
final voters list. Observing the development of the 
political dynamics of start well before the legislative 
elections until the process leading to the election, it is 
a lot going on dynamics, both the good or even bad 
process. Apparently it is still not easy to incorporate 
a gender perspective in all public policy formulation. 
Gender perspective carried to all parts of the nation. 
The decision of the Constitutional Court has affirmed 
that the electoral system used is proportional list 
of candidates for pure open, no longer semi-open. 
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UDC 342.59
Putri, Nabilla Desyalika dan Wicaksono, Dian Agung
Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan 
di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 
oleh Pemerintah Pusat
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.1.  
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa 
konsekuensi pengambilalihan kewenangan di bidang 
pertambangan mineral dan batubara (minerba) 
oleh Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota yang semula memiliki kewenangan 
untuk memberikan izin usaha pertambangan di 
wilayahnya. Permasalahan penelitian meliputi 
dinamika pengaturan pertambangan minerba di 
Indonesia, kewenangan pusat dan daerah di bidang 
pertambangan minerba dalam perspektif hak 
menguasai negara, serta implikasi pengambilalihan 
kewenangan pertambangan minerba oleh pusat dari 
daerah kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
konseptual dan perundangan. Beberapa implikasi 
terdapat pada disharmonisasi antara UU Minerba 
2009 dengan UU Pemda 2014, kewenangan antara 
pusat dan daerah, hubungan keuangan antara pusat 
dan daerah, serta hubungan pengawasan antara 
pusat dan daerah.

Kata Kunci: kewenangan,  pertambangan      mineral  
                   dan      batubara,   UU      Pemerintahan 
                   Daerah. 

UDC 342.59
Putri, Nabilla Desyalika and Wicaksono, Dian Agung
Legislation Implication of the Takeover Authority 
in Mineral and Coal Mining by the Central 
Government
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 1. 
The enactment of Law Number 23 of 2014 on Regional 
Government brings the consequence of the takeover 
authority in matter of mineral and coal mine by the central 
government over the regency/municipal government 
which originally had authority to grant mining permit in 
its territory. Research problems include the dynamics 
settings of mineral and coal mining in Indonesia, the 
central and regional authorities in the field of mineral 
and coal mining in right of state control perspective, as 
well as the implications of the takeover of mineral and 
coal mining by the central authority over the regency/
municipality. This research is a normative research 
using the conceptual and legislation approach. Some 
of the implications are in disharmony between the Law 
on Mining of 2009 with Regional Government Law of 
2014, between central and regional authorities, the 
financial relationship between central and regional, as 
well as the relationship between central and regional 
control.

Keywords:  authority,  mineral   and    coal     mining,  
      Regional Government Law.

Oleh karena itu pencerahan mengenai perspektif 
gender yang dilakukan kepada semua komponen 
bangsa. Keputusan MK tersebut telah menegaskan 
sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional 
daftar calon terbuka murni, tidak lagi semi terbuka. 
Harus ada peningkatan kualitas kinerja dari aparatur 
pemerintah dari segala aspek yang berkaitan dengan 
sistem politik dan penegakan hukum.

Kata kunci :  pemilihan umum, legislatif.

UDC 347.998
Rajab Achmadudin
Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan 
Pengadilan Khusus Pertanahan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.1.  
Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pada 
pokoknya mengandung makna bahwa tanah milik 
bangsa Indonesia didelegasikan kekuasaanya 
kepada negara, akan tetapi harus difungsikan 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Adapun dalam pelaksanaannya amanat dalam 
konstitusi tersebut tidaklah terealisasi dengan baik. 

UDC 347.998
Rajab Achmadudin
Juridical Review the Importance of the 
Establishment of the Special Court of Land
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 1. 
Article 33 section (1) of 1945 Constitution of the 
Republic of Indonesia in principle means that the land 
belongs to indonesian people delegated his powers to 
the state, but they have to be functioned optimal to 
welfare of the people.In its implementation the message 
in the constitution has not be realized well.A number 
of problems seemed to appear in dispute resolution 

There should be an increase in the quality of the 
performance of government officials of all aspects 
relating to the political system and law enforcement.

Keywords:  elections, legislative.
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Berbagai masalah justru cenderung muncul dalam 
penyelesaian sengketa pertanahan. Prediksi akan 
persoalan tanah yang dianggap mampu diselesaikan 
oleh peradilan umum justru berbanding 180 derajat 
pada praktiknya. Asas penyelesaian sengketa secara 
sederhana, cepat, dan biaya ringan sama sekali tidak 
tergunakan, dan cenderung hanya menjadi semboyan 
mahluk kasat mata, kasat telinga. Fakta yang ada 
saat ini mengenai problem penanganan kasus 
pertanahan yang mencengangkan penyelesaiannya 
yang tak kunjung rampung oleh peradilan umum. 
Atas dasar ini maka muncullah gagasan bahwa perlu 
adanya pengadilan khusus yang menyelesaikan 
perkara pertanahan di Indonesia agar konsepsi 
tanah yang diformulasikan dalam UUD NRI Tahun 
1945 dapat terwujud dengan segera.
Kata kunci: Tanah,   Kesejahteraan,     pengadilan 
                   khusus. 

UDC 342.25
Aritonang, Dinoroy Marganda
Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pasca 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.1.  
Kebijakan penyelenggaraan desentraliasi mengalami 
banyak perubahan sejak dimulainya pada tahun 
1999 melalui UU No. 22/1999. Sejak tahun 
2004, hingga selama kurang lebih 11 (sebelas) 
tahun pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan 
berdasarkan mandat dalam UU No. 32/2004. 
Persoalan dalam pelaksanaan UU tersebut pada 
dasarnya masih banyak yang belum terselesaikan. 
Namun pada tahun 2014, terbitlah regulasi baru 
yaitu UU No. 23/2014 yang mengatur mengenai 
pelaksanaan desentralisasi untuk menggantikan 
UU No. 32/2004. Lahirnya UU baru bukan tanpa 
masalah, setidaknya dapat  dilihat dalam aspek 
teknis dan yuridis normatif. Beberapa persoalan 
tersebut, yaitu: kerancuan dalam beberapa pasal 
yang mengatur mengenai pembagian urusan 
pemerintahan kepada daerah, adanya urusan wajib 
bagi daerah namun tidak terkait dengan pelayanan 
publik, dan diberikannya urusan pilihan kepada 
daerah namun sifatnya wajib. Oleh karena itu, salah 
satu upaya yang kiranya dapat dilakukan  adalah 
dengan segera mengubah ketentuan UU tersebut 
agar tidak terjadi lagi kerancuan serta dengan segera 
menyesuaikan beragam peraturan pelaksanaan 
yang masih berlaku sejak UU No. 32/2004.
Kata kunci: desentralisasi,       jenis,           urusan,  
       pemerintahan daerah. 

UDC 342.25
Aritonang, Dinoroy Marganda
Distribution Patern of Local Government Tasks 
After the Implementation of Law Number 23 of 
2014 on Local Government
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 1. 
Decentralization policy has been so much changing 
ever since it has been democratically implemented in 
1999 through Law Number 22 of 1999. However, since 
2004, until approximately eleven years implemented, 
decentralization programs were conducted according 
to the Law Number 32 of 2004. But basically there 
are so many problems arising from the implementation 
of the law which have never been resolved. And in 
2014, government and DPRD have regulated a new 
policy concerning the decentralization program through 
Law Number 23 of 2014 and it finally replaces the 
Law Number 32 of 2004. The emergence of the law 
is not without problems. At least, we can predict it 
from technical and legal normative aspects. Those 
problems such as the ambiguity of some norms in the 
law concerning the distribution of regional government 
tasks, the obligatory function of regional government 
which does not have any direct relation to the basic 
public services, and the optional or discretionary 
function of regional government which basically 
becomes obligatory one. For those matters, at least a 
solution in order to minimize the ambiguity of the law 
is by revising the norms and adjusting the inferior 
regulations according to the new Law.

Keywords: decentralization,       type,     competences,  
      regional government.

land.A prediction problem in land considered to be 
incapable of settled by judicial common it to 180 degrees 
in practice.The principle of dispute resolution simple, 
fast, and the cost of light not at all used effectively and 
tend to be just a creature watchword naked eyes, head 
of the ear.The fact that exists when this is about the 
problem the handling of land mind-bending resolution 
that never completed by judicial common. Based on 
this then came the idea that there should have been 
specialty court judge land in Indonesia that conception 
land formulated in Constitution od Indonesia of 1945 
can be immediately.
Keywords: land, welfare, special court.
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UDC 342.52
Kurniawaty, Yuniar
Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk 
Hukum 
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.1.  
Agar dapat menjalankan tugas penyelenggaraan 
kesejahteraan umum, maka administrasi negara 
memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak 
atas inisiatif dan kebijaksanaannya sendiri, terutama 
dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul 
tiba-tiba dan yang peraturannya belum ada, yaitu 
belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang 
diserahi fungsi legislatif. Dalam hukum administrasi 
negara disebut dengan “pouvoir discrectionnaire” 
atau “freies ermessen” atau asas diskresi, yang 
mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas, 
yaitu terhadap  tindakan yang akan dilakukan 
dan kebebasan untuk memilih melakukan atau 
tidak tindakan tersebut. Adanya “freies Ermessen” 
mempunyai konsekuensi sendiri dibidang 
perundang-undangan, yakni adanya penyerahan 
kekuasaaan legislatif kepada pemerintah, sehingga 
dalam keadaan tertentu dan/atau dalam porsi dan 
tingkat tertentu pemerintah dapat mengeluarkan 
peraturan perundang-undangan (produk legislasi) 
tanpa persetujuan lebih dulu dari parlemen. 
Dengan adanya freies ermessen ini berarti bahwa 
sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan 
pembentuk undang-undang dipindahkan ke dalam 
tangan pemerintah/administrasi negara, sebagai 
badan eksekutif. Artikel ini mencoba menggali 
lebih dalam materi-materi yang secara khusus 
mengupas tentang diskresi dalam upaya melakukan 
peninjauan yuridis penggunaan asas diskresi dalam 
kaitannya dengan pembentukan produk hukum di 
Indonesia.
Kata kunci: kekuasaan     legislatif,         kekuasaan 
                   eksekutif,  asas  diskresi. 

UDC 342.52
Kurniawaty, Yuniar
The Use of Discretion in the Formation of  Legal 
Product
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 1. 
In order to perform the task of the general welfare, 
nation administration needs freedom to act by it’s 
own  initiative and wisdom, especially to resolves 
the urgent matters that suddenly appear where the 
regulation have not been made by the state agencies 
who hold the authority on the legislation function. In 
the law of state administration, it’s called “pouvoir 
discrectionnaire” or “freies ermessen” or discretion, 
which contain a large obligations and powers to 
determine what action to be taken and the freedom 
to do or not to do the action. The Freies Ermessen 
has it’s own consequences on legislative field, there 
is a submission of legislative power to government, 
so in certain state and/or in certain portion and level 
government can issue a legislation product without 
the consent of parliament. With the implementation 
of Freies Ermessen means that some authority that 
held by legislatives body transfered to the hands of 
government/state administration as an executive 
body. This article try to dig up more the content about 
discretion in effort to review in a juridical manner 
the implementation of discretion in relation to the 
formation of legal product in Indonesia.

Keywords: legislative   powers,    executive   powers,  
         discretion.

UDC 347.734
Usman, Rachmadi
Kekuatan Hukum Peraturan Mediasi Sengketa 
Perbankan dalam Sistem Peraturan Perundang-
Undangan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.1.  
Dalam rangka mengisi kekosongan hukum 
pengaturan penyelesaian sengketa perbankan, 
kelembagaan mediasi sengketa perbankan diatur 
dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/
PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 10/1/PBI/2008. Hal ini dikarenakan secara 
eksplisit dalam legislasi perbankan tidak terdapat 
aturan hukum yang menjadi rujukan dalam 
pembentukan kelembagaan mediasi sengketa 
perbankan. Pengaturan kelembagaan mediasi 
sengketa perbankan ini sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, yang menegaskan bahwa penyelesaian 

UDC 347.734
Usman, Rachmadi
The Force of Law of the Mediation Dispute 
Banking Regulation in Legislation System 
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 1. 
In order to fill the legal vacuum dispute settlement 
arrangements banking, institutional banking dispute 
mediation stipulated in Bank Indonesia Regulation 
Number 8/5/PBI/2006 on Banking Mediation as 
amended by Bank Indonesia Regulation Number 10/1/
PBI/2008. This is because explicitly in the banking 
legislation there is no rule of law that a reference in the 
formation of institutional banking dispute mediation. 
Institutional arrangements mediation banking dispute 
is in accordance with Law Number 8 of 1999 on 
Consumer Protection and Law Number 30 of 1999 
on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, 
which confirms that the settlement of business 
disputes (consumers) can be done out of court through 
negotiation, conciliation, mediation and arbitration, 
in addition to through the courts. Banking dispute 
mediation is an alternative dispute resolution in the 
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sengketa bisnis (konsumen) dapat dilakukan di luar 
pengadilan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, 
dan arbitrase, di samping melalui jalur pengadilan. 
Mediasi sengketa perbankan merupakan alternatif 
lain dalam penyelesaian sengketa di bidang perbankan 
antara nasabah dan bank. Menurut sistem peraturan 
perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia 
tidak termasuk dalam jenis dan hierarki tata urutan 
peraturan perundang-undangan. Namun demikian, 
Peraturan Bank Indonesia tetap diakui eksistensinya 
dalam sistem peraturan perundang-undangan 
sebagai suatu peraturan khusus. Keberadaan 
dan kekuatan hukum Peraturan Bank Indonesia 
tersebut diakui, karena dibentuk berdasarkan 
kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang 
diperintahkan oleh undang-undang yang menjadi 
dasar kewenangannya dalam membuat peraturan. 
Kata kunci:   kekuatan  hukum,  peraturan mediasi  
        perbankan,         sistem        peraturan 
                    perundang-undangan. 

UDC 342.25
Pakaya, Jefri S.
Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks 
Otonomi Daerah
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.1.  
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya 
kepada Desa adalah urusan pemerintahan 
yang secara langsung dapat meningkatkan 
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. dalam 
melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa, 
Pemerintahan Desa memerlukan kewenangan 
dalam penyelenggaraannya, baik itu kewenangan 
yang bersifat asal usul maupun kewenangan 
atributif. Dimana kewenangan-kewenangan tersebut 
bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan 
partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan 
potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama 
guna mewujudkan tujuan otonomi daerah.
Kata kunci : kewenangan desa, otonomi daerah. 

UDC 342.25
Pakaya, Jefri S.
The Providing of Authority to Village in the 
Context of Regional Autonomy
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 1. 
Government affairs under the authority of the Regency 
/ Municipality submitted to the village setting is the 
government affairs that can directly improve service 
and community empowerment. In carrying out the 
implementation of Village Administration, Rural 
Development, Rural Development community, and 
community empowerment village, Village Government 
in its implementation requires authority, be it the 
authority that is both the origin and authority of 
the attributive. Where the powers to encourage the 
initiative, movement, and the participation of the 
village community to the development potential and 
assets for the common welfare village in order to 
realize the  objectives of regional Autonomy .

Keywords : village authority, regional autonomy.

UDC 349.6
Rahmat, Fahmawati dan Fadli, Muhammad
Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan 
Lahan di Indonesia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.1.  
Pembakaran hutan yang terjadi di Indonesia 
membawa dampak negatif pada negara Indonesia 
dan negara tetangga. Padahal berbagai kebijakan 
Pemerintah melarang pembakaran hutan baik untuk 
tujuan pembukaan lahan maupun untuk mencegah 
kerusakan dan pencemaran lingkungan. Akan tetapi 
sanksi pidana selama ini belum mampu menekan 
dampak negatif dari pembakaran hutan. Hukuman 
yang diberikan kepada pelaku tidak sebanding 
dengan dampak negatif dari pembakaran hutan yang 

UDC 349.6
Rahmat, Fahmawati and Fadli, Muhammad
Zero Burning Policy Reformulation in Indonesia 
Land Clearing)
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 1. 
Forest fire that occurred in Indonesia has a negative 
impact for Indonesian and neighboring countries. 
Though various government policy prohibits the 
burning of forests both for the purposes of land 
clearing as well as to prevent environmental damage 
and pollution. However, criminal sanctions have 
been unable to suppress the negative impact of forest 
fires, The punishment given to the perpetrator is not 
comparable to the negative impacts of forest fires that 
occur. Article 69 paragraph (2) of Law No. 32 of 2009 

banking sector between the customer and the bank. 
According to the laws and regulations system, Bank 
Indonesia Regulation is not included in the sort order 
types and hierarchy of legislation. Nevertheless, Bank 
Indonesia Regulation is still recognized its existence in 
the system of legislation as a special regulation. The 
existence and legal force Bank Indonesia Regulation 
is recognized, because it is formed by the authority 
possessed by Bank Indonesia which was ordered by 
the law on which to base their authority in making 
rules.

Keywords: the  force  of  law,   mediation   regulations  
                  banking, legislation system.



terjadi. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup masih memberikan ruang untuk 
melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. 
Rumusan Pasal ini dijadikan dasar bagi sekelompok 
orang atau golongan untuk melakukan pembakaran. 
Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan 
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Hal ini 
terbukti dengan banyaknya pembakaran hutan yang 
pada akhirnya tidak dapat dikendalikan. Pemerintah 
sudah seharusnya menerapkan konsep zero burning 
policy dalam pembukaan lahan sebagaimana yang 
dikenal dalam ASEAN Agreement on Transboundary 
Haze Pollution dengan menyesuaikan  kondisi negara 
dan lingkungan saat ini sehingga tidak lagi tanpa 
memberikan ruang melakukan pembakaran hutan 
serta mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan menghapus Pasal 69 ayat 
(2), sehingga tidak ada celah untuk melakukan 
pembakaran hutan dan memberikan kepastian 
hukum dan memberikan sanksi bagi pihak yang 
melakukan pelanggaran. 
Kata kunci: kebijakan, pembukaan lahan, 
                   pembakaran hutan. 

on Environmental Protection and Management still 
leave room for clearing land by burning. The formulation 
of this article which is then used as the basis for 
a group of people or groups to commit arson. Land 
clearing by burning the forest is no longer appropriate 
to current conditions. This is evidenced by the many 
forest fires that ultimately can not be controlled. The 
government should apply the concept of zero burning 
policy in clearing land, as it is known in the ASEAN 
Agreement on Transboundary Haze Pollution by 
adjusting the conditions of the state and the current 
environment with no further without giving room did 
the burning of forests and review of Law No. 32 of  
2009 on Environmental Protection and Management 
and deleting Article 69 paragraph (2), so there is no gap 
for the burning of forests and provide legal certainty for 
to provide sanctions for those who commit violations.
Keywords : policy, land clearing, forest fire.

UDC 342.59
Nababan, Budi S.P.
Dilematik Perubahan Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang 
Sidempuan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.1.  
Salah satu sumber pembiayaan pembangunan 
nasional diperoleh dari investasi. Maka untuk 
mendorong pertumbuhan iklim investasi dan usaha 
yang baik Pemerintah melahirkan Peraturan Presiden 
Nomor 97 Tahun 2014 yang memerintahkan agar 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 
daerah diubah menjadi Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun ternyata ini 
akan menjadi dilema bagi Kota Padang Sidempuan, 
sebab kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur 
unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian belum 
ada pengaturannya. Dengan mengkaji secara yuridis 
normatif terhadap penataan perangkat daerah, Penulis 
menyimpulkan jika Daerah Kabupaten/Kota memang 
berwenang untuk mengubah PTSP namun belum 
final sebab peraturan pemerintah yang diamanatkan 
oleh Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 belum ada, karena itu Penulis mendorong agar 
Pemerintah segera melahirkan peraturan pemerintah 
pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Kata kunci: Kota Padang Sidempuan, Pelayanan 
                   Terpadu Satu Pintu, Perubahan. 

UDC 342.59
Nababan, Budi S.P.
Dilemmatic on Transformation Organization 
and Working Procedures of Integrated Licensing 
Services Board of the Padang Sidempuan City
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 1. 
One of the sources of national development funding 
comes from investments. To encourage the growth 
of the investment climate and a good effort the 
Government brings the Presidential Regulation 
Number 97 of 2014 which ordered One Stop Integrated 
Service Offices in regionals transformed into One Stop 
Integrated Services and Investment Board. But it turns 
out that the command will be a dilemma for the Padang 
Sidempuan city, because positing, organization, duties 
and functions, the work, echelon, workload, work 
unit nomenclature, as well as coaching and yet no 
control settings. By examining the normative legally 
against device setup areas, the authors conclude if the 
Kabupaten/Kota is indeed authorized to make changes 
but not final PTSP because government regulations 
that mandated by Article 232 of the Lawt Number 23 
of 2014 there yet, therefore the author encourages the 
Government soon gave birth to a surrogate government 
regulations the Government Regulation Number 41 of 
2007 about the Organization of The Device Area.

Keywords: Padang Sidempuan city, one stop integrated  
     service, transformation.
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IRONI PRAKTIK RANGKAP JABATAN DALAM 
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

(IRONY PRACTICES OF THE DOUBLE DUTY IN THE
INDONESIAN STATE SYSTEM)

May Lim Charity 
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM

Jln. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Indonesia
E-mail : charity_maylim@yahoo.com

(Naskah diterima 23/10/2015, direvisi 28/03/2016, disetujui 31/03/2016)

Abstrak
Era reformasi dengan segenap isu dan dinamika perubahannya juga menjadi momentum krusial dilontarkannya 
isu tentang bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Polemik seputar 
rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus 
diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang 
mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan. Rangkap jabatan dilihat perspektif apapun (moral, etika, asas-asas umum 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik)  pada dasarya dilarang. Kendati belum banyak peraturan perundang-
undangan mengatur perihal rangkap jabatan, sudah seyogyanya prinsip etika pemerintahan budaya malu di 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan.

Kata kunci: Rangkap Jabatan; Etika Pemerintahan

Abstract
In the reformation era along with the issues and change dynamics becomes the important moment to bring the 
issue on good governance up. The polemic on double duty in forms of government in Indonesia still carried out a 
debate over. Not only legislation on double duty, but also ethics, moral and bureaucracy culture in government 
implementation process are still limited. Double duty from any perspective (moral, ethics, and good governance 
principles) basically is forbidden. Even laws and regulations on double duty are rare; the shy culture ethics in 
government should be emerged.

Keywords : double duty, governance ethics.

A. Pendahuluan
Polemik seputar rangkap jabatan dalam 

konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia 
memang masih menjadi topik yang terus 
diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada 
persoalan belum banyaknya aturan perundang-
undangan yang mengatur perihal rangkap 
jabatan, tetapi juga menyangkut etika 
moral dan kultur birokrasi di dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut 
dikarenakan rangkap jabatan kerap memberikan 
dampak yang luas pada perubahan budaya kerja 
di dalam sistem birokrasi. Rangkap jabatan 
berpotensi melahirkan konflik kepentingan yang 
mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. 

Manuel Luis Quezón mantan Presiden 
Persemakmuran Filipina (1878) pernah 
menyatakan “My loyality to party end when 
my loyality to country begins” yang artinya, 
kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika 
kesetiaan kepada negara dimulai. Pernyataan 
seperti ini sejatinya pernah juga dilontarkan 
pada saat pelantikan  para Menteri Kabinet 
Indonesia Bersatu 2009–2014, Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat 
mengingatkan agar para menteri memberikan 
loyalitasnya kepada negara. Para menteri sudah 
menjadi milik negara dan bukan lagi hanya 
menjadi kader partai politik (parpol). Pernyataan 
tersebut sejatinya menegaskan adanya keinginan 
Presiden SBY agar jabatan sebagai ketua umum 
dan pengurus partai politik dapat dtanggalkan 
setelah menjadi menteri untuk menghindari 
kemungkinan adanya pemanfaatan sumber daya 
negara oleh menteri untuk kepentingan parpol 
dan kelompoknya. Namun yang terlihat justru 
sebaliknya, di era pemerintahan Presiden SBY 
rangkap jabatan pejabat publik justru menjadi 
pemandangan yang seakan dianggap lazim dan 
wajar. 

Setidaknya tercatat beberapa menteri 
kabinet Presiden SBY diisi oleh sejumlah ketua 
umum partai politik seperti Suryadharma Ali 
dari PPP, Muhaimin Iskandar dari PKB, Hatta 
Rajasa dari PAN, hingga sebelumnya Abu Rizal 
Bakrie dari Partai Golkar. Bahkan SBY sendiri 
selaku Presiden dalam waktu bersamaan sempat 
merangkap empat jabatan sekaligus, yaitu Ketua 
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Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis 
Tinggi, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai 
Demokrat, sehingga sontak memicu reaksi 
negatif publik yang begitu massif.

Berbeda dengan era pemerintahan SBY, era 
Presiden Joko Widodo tidak lagi dijumpai ketua 
umum partai yang duduk menjadi pemimpin 
di lembaga kementerian, sebagaimana yang 
lazim terjadi di era pemerintahan sebelumnya. 
Bahkan tercatat satu satunya pejabat publik 
yang menduduki posisi di lembaga negara dan 
merupakan ketua umum partai politik adalah 
Zulkiflie Hasan selaku Ketua Umum Partai 
Amanat Nasional. Di satu sisi Zulkifli Hasan 
menjadi ketua umum partai, sementara pada 
sisi yang lain ia juga menjadi ketua MPR

Kendati tidak ada lagi ketua umum 
partai politik yang menjadi menteri, namun 
isu rangkap jabatan sempat juga mewarnai 
kabinet Presiden Joko Widodo. Puan Maharani, 
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan, Cahyo Kumolo Menteri 
Dalam Negeri dan Pramono Anung  Sekretaris 
Kabinet serta Luhut Panjaitan sebagai Menteri 
Koordinator Politik Hukum dan Keamanan 
sempat disebut-sebut telah melakukan rangkap 
jabatan. Sebelum dilantik menjadi Menteri 
Negara, baik Puan Maharani, Cahyo Kumolo 
maupun Pramono Anung merupakan anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi 
PDI Perjuangan. Selain ketiganya, Luhut 
Panjaitan juga sempat rangkap jabatan sebagai 
Kepala Staf Kepresidenan. Tulisan ini hendak 
membahas rangkap jabatan publik dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia dengan melihat 
pelbagai praktik dan regulasi yang ada kaitanya 
dengan upaya membangun kultur birokrasi 
yang mengedepankan etika pemerintahan dan 
profesionalitas.

B. Pembahasan
B.1.Jabatan Publik dalam Sistem Birokrasi di 

Indonesia 

Secara etimologis istilah pejabat publik 
terdiri dari dua suku kata yakni pejabat dan 

publik. Merujuk pada pengertian Kamus Besar 
Bahasa Indonsia, kata pejabat memiliki arti 
pegawai pemerintah yang memegang jabatan 
penting (unsur) pimpinan, dan “publik” 
memiliki arti orang banyak atau umum. 
Sementara kata “jabatan” diartikan sebagai 
pekerjaan atau tugas di pemerintahan atau 
organisasi.1 Miftah Thoha, mengklasifikasikan 
jabatan ke dalam 3 jenis yakni jabatan karier 
birokrasi, jabatan negara dan jabatan politik.2 
Sementara Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa 
“para pejabat” merupakan political appointee 
sedangkan pejabat negeri merupakan 
administrative appointee. Para pejabat negara 
itu karena pertimbangan yang bersifat politik, 
sedangkan para pejabat negeri itu dipilih murni 
karena alasan administratif.3

Menurut Miftah Thoha, sejak era reformasi 
baik jabatan karier birokrasi, jabatan negara, 
maupun jabatan politik sebenarnya tidak pernah 
diklasifikasikan secara tuntas di dalam sistem 
administrasi negara Indonesia. Oleh karena 
itu, tata hubungan di antara ketiganya pun 
menjadi tidak jelas. Pemimpin partai politik yang 
dipilih rakyat atau ditunjuk oleh yang terpilih 
menjadi pejabat negara tak jelas seberapa jauh 
hubungannya dengan partai politiknya. Apalagi 
terkait seberapa jauh pula hubungannya dengan 
penggunaan fasilitas negara, termasuk anggaran 
dan pegawainya yang menyertai jabatan itu.4

Istilah jabatan politik sebenarnya baru 
dikenal setelah era reformasi, karena banyak 
jabatan itu berasal dari kekuatan partai politik. 
Meskipun sebenarnya jabatan politik sudah 
ada dalam pemerintahan Orde Baru karena 
waktu itu sudah ada dua partai politik dan satu 
golongan. Hanya saja Presiden Soeharto saat 
itu tidak suka jika di dalam pemerintahannya 
dibantu partai politik dan yang membantu 
pemerintahannya adalah kekuatan politik yang 
disebut golongan kekaryaan (Golkar). Maka, 
semua jabatan politik yang diduduki Golongan 
Karya pada saat itu dinamakan pejabat negara. 
Jabatan rangkap seperti ini disamarkan sejak 
Orde Baru.5 Di zaman pemerintahan Orde Baru, 
hanya dikenal dua macam jabatan, yakni jabatan 

1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Jakarta. Balai Pustaka. Cetakan ke 2. Hal.198
2 Menurut Miftah Thoha, pengklasifikasian jabatan di dalam sistem administrasi negara sejak era reformasi tidak pernah tuntas akibat 
dari hal tersebut menjadikan tata hubungan di antara ketiganya juga tidak jelas, misalnya pemimpin partai politik yang dipilih rakyat 
atau ditunjuk oleh yang terpilih menjadi pejabat negara tak jelas seberapa jauh hubungannya dengan partai politiknya. Apalagi terkait 
seberapa jauh pula hubungannya dengan penggunaan fasilitas negara, termasuk anggaran dan pegawainya yang menyertai jabatan itu 
Miftah Thoha, “Deparpolisasi Pemerintah”
3 Menurut Miftah Thoha, pengklasifikasian jabatan di dalam sistem administrasi negara sejak era reformasi tidak pernah tuntas akibat 
dari hal tersebut menjadikan tata hubungan di antara ketiganya juga tidak jelas, misalnya pemimpin partai politik yang dipilih rakyat 
atau ditunjuk oleh yang terpilih menjadi pejabat negara tak jelas seberapa jauh hubungannya dengan partai politiknya. Apalagi terkait 
seberapa jauh pula hubungannya dengan penggunaan fasilitas negara, termasuk anggaran dan pegawainya yang menyertai jabatan itu 
Miftah Thoha, “Deparpolisasi Pemerintah”
http://nasional.kompas.com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah
http://nasional.kompas.com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah
4 Menurut Jimly Semua pejabat yang diangkat karena pertimbangan politik haruslah bersumber dan dalam rangka pelaksanaan 
prinsip kedaulatan rakyat. Karena rakyatlah yang pada pokoknya memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam bidang politik 
kenegaraan. Pejabat yang diangkat atas pertimbangan yang demikian itulah yang biasa disebut sebagai pejabat yang dipilih atau elected 
official. Lihat Jimly Asshiddiqie,  Perihal Undang-Undang. (Jakarta: Rajawali Persada, :2010), hal.373
5 Miftah Thoha” Jabatan Negara dan Jabatan Politik” Opini Harian Kompas April 2014 diunduh  http://opinikompas.blogspot.
co.id/2014/04/jabatan-negara-dan-jabatan-politik.html



Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ....(May Lim Charity )

3

negara, yang pejabatnya disebut pejabat negara, 
dan jabatan karier birokrasi, yang pejabatnya 
disebut PNS atau pejabat eselon. Namun 
demikian, di era Orde Baru jabatan politik dapat 
dipersamakan dengan jabatan negara (pejabat 
negara).6 Menurut Bagir Manan pengertian 
pejabat politik berbeda secara substansial 
dengan istilah pejabat publik, karena jabatan 
publik tidak selalu diisi melalui proses pemilihan 
umum atau layaknya mekanisme pemilihan 
pejabat melalui proses politik. Namun dapat juga 
diisi melalui pengangkatan dengan model dan 
prosedur tertentu.7 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme memberikan 
makna istilah “pejabat negara” sebagai pejabat 
negara yang menjalankan fungsi eksekutif, 
legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain 
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.8 
Sementara definisi lain terdapat dalam Undang - 
undang No. 99 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian, di dalam Pasal 1 ayat (4) 
menyebutkan bahwa “pejabat negara” adalah 
pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/
tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam 
UUD 1945 dan pejabat negara yang ditentukan 
oleh undang-undang.

Pada dasarnya istilah pejabat publik, pejabat 
negara dan pejabat politik memang memiliki 
perbedaan makna satu dengan yang lainnya. 
Pejabat publik lebih luas dari kedua istilah 
sebelumnya. Karena, tidak selalu seseorang yang 
diangkat melalui proses politik melalui pemilihan 
umum (pejabat politik) dapat dikategorikan 
sebagai “pejabat negara”. Hal tersebut dapat 
dicontohkan dengan kedudukan anggota DPRD 
dan Bupati yang tidak dikategorikan sebagai 
pejabat negara. Namun ada pejabat negara 
yang diangkat tidak melalui proses politik yang 
sebagaimana lazimnya dikenal melalui proses 
pemilu, seperti pejabat komisi negara. Lebih tepat 
jika istilah “pejabat publik” digunakan dengan 
tujuan untuk mengakomodasi semua jenis 
jabatan publik yang lain. Hal inilah yang menjadi 
salah satu sebab mengapa kemudian istilah 
”pejabat publik” menjadi lebih populer dipakai 
oleh berbagai kalangan.9

Era reformasi dengan segenap isu 
dan dinamika perubahannya juga menjadi 
momentum krusial dilontarkannya isu tentang 
bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang 
baik (good governance), salah satu di antaranya 
adalah upaya melakukan reformasi birokrasi. 
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025 ditetapkan bahwa 
“Pembangunan aparatur negara dilakukan 
melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan 
profesionalisme aparatur negara dan untuk 
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di 
pusat maupun di daerah”. Dorongan terhadap 
reformasi birokrasi tidak terlepas dari adanya 
persepsi masyarakat yang masih menganggap 
bahwa kinerja birokrasi seringkali dikonotasikan 
dengan berbagai citra negatif yang melekat seperti 
rendahnya kualitas pelayanan publik, perilaku 
korup, rendahnya profesionalisme sehingga kerap 
membuat masyarakat enggan dengan birokrasi. 
Padahal seorang birokrat (penyelenggara negara) 
mempunyai peran yang sangat penting di dalam 
proses penyelenggaraan negara dalam rangka 
mewujudkan tujuan negara. Jika merujuk pada 
konsepsi briokrasi ideal yang rasional, maka 
upaya menciptakan individu pejabat yang secara 
personal bebas dan tidak bebas menggunakan 
jabatannya untuk keperluan dan kepentingan 
pribadi, golongan ter masuk keluarganya adalah 
sebuah keharusan, termasuk bebes dari segala 
tuntutan dan kepentingan politik.

Dalam pandangan Weber tipe ideal sebuah 
birokrasi dijelaskan bahwa suatu birokrasi atau 
administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti 
dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-
cara yang rasional. Tipe ideal itu menurutnya 
bisa dipergunakan untuk membandingkan 
birokrasi antara organisasi yang satu dengan 
organisasi yang lain. Menurut Max Weber tipe 
ideal birokrasi yang rasional dilakukan dalam 
cara-cara antara lain bahwa individu pejabat 
secara personal bebas, akan tetapi dibatasi 
oleh jabatannya manakala ia menjalankan 
tugas-tugas atau kepentingan individual dalam 
jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan 
jabatannya untuk keperluan dan kepentingan 
pribadinya termasuk keluarganya. Selain itu 
setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan 
menjalankan jabatannya dan resources 
instansinya untuk kepentingan pribadi dan 

6 Miftah Thoha seperti dikutip Moch Iqbal, Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik, (Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah 
Agung, 2014), hal. 42.
7 Bagi Manan menyatakan bahwa lingkungan jabatan dalam organisasi negara dapat dibedakan dengan berbagai cara, yaitu:(i) 
Dibedakan antara jabatan alat kelengkapan negara(jabatan organ negara, jebatan lembaga negara), dan jabatan penyelenggara administrasi 
negara;(ii) Dibedakan antara jabatan politik dan bukan politik (iii) Dibedakan antara jabatan yang secara langsung bertanggung jawab 
dan berada dalam kendali atau pengawasan publik dan yang tidak langsung bertanggung jawab dan tidak langsung berada dalam 
pengawasan atau kendali publik, (iv) Dibedakan pula antara jabatan yang secara langsungmelakukan pelayanan umum dan tidak 
secaralangsung melakukan pelayanan umum. Bagir Manan seperti dikutip Moch Iqbal, Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik, hal. 42-
43.
8 Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
9 Moch Iqbal, Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik, (Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2014), hal. 44-45.
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keluarganya. Pejabat juga berada di bawah 
pengendalian dan pengawasan suatu sistem 
yang dijalankan secara disiplin.10

Guy Peters dan Jon Pierre, editor dari 
buku hasil penelitiannya, Politicization of the 
Civil Service pada akhir tahun 1999, menyebut 
bahwa beberapa dasawarsa terakhir ini sektor 
pemerintahan telah menjadi arena yang dikuasai 
politisi. Hal ini berarti bahwa para pejabat dan 
pegawai pemerintahan harus memberikan 
perhatian yang lebih besar sebagai pelayan-
pelayan politik kepada jabatan-jabatan politik 
yang memimpinnya.11 Kehadiran partai politik 
di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 
memang menjadi sebuah keniscayaan. Namun 
demikian kebutuhan menciptakan sistem 
birokrasi pemerintahan yang netral, profesional, 
dan mantap juga menjadi sebuah keharusan. 
Keduanya menjadi kebutuhan yang esensial 
dan mestinya mendapat perhatian lebih utama 
sebelum hal lainnya diperbaiki. 

Dalam kajian administrasi negara perdebatan 
seputar hubungan politik dan birokrasi memang 
manjadi perdebatan klasik, untuk melihat 
seberapa kuat pengaruh politik di dalam 
memberikan warna, corak dan kultur kinerja 
birokrasi. Kajian ini memang telah menjadi kajian 
beberapa ilmuwan administrasi publik. Woodrow 
Wilson misalnya, dalam tulisannya yang berjudul 
The Study of Administration, berpendapat bahwa 
politik dan administrasi seharusnya dipisah, 
karena keduanya memiliki tugas yang berbeda. 
Pemisahan tersebut dimaksudkan agar birokrasi 
publik dapat bekerja secara profesional melayani 
kepentingan umum (public interest) tanpa 
dibebani isu-isu politik. Pendapat ini diperkuat 
oleh Frank J Goodnow yang menyebut bahwa 
ada dua fungsi yang berbeda dari pemerintahan 
Pertama, fungsi politik, fungsi ini menyangkut 
pembuatan kebijakan atau pengekspresian 
kemauan negara. Kedua, fungsi administrasi 
yang menyangkut pelaksanaan dari kebijakan 
yang telah dibuat.12

Era refomasi dengan segenap euforia di 
dalamnya telah menimbulkan perubahan 
struktur politik termasuk dengan munculnya 
sistem multi partai. Dalam pandangan Miftah 
Thoha, pemerintahan yang dihasilkan oleh 
sistem politik multi partai diperkirakan tidak 
akan ada lagi single majority yang menguasai 
pemerintahan. Paling tidak akan terjadi 
pemerintahan koalisi atau gotong royong di 
antara beberapa partai politik pemenang pemilu 
seperti sekarang ini. Oleh karena itu sistem 
seperti ini akan berpengaruh terhadap struktur 
dan kultur kelembagaan birokrasi pemerintah.13 

Kehadiran partai politik di dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan kendati memang 
tidak terhindarkan  namun pada dasarnya 
berdampak pada kultur kinerja birokrasi. 
Di dalam birokrasi pemerintahan terdapat 
suatu sistem jabatan yang sudah terbina dan 
tersusun untuk menjalankan suatu manajemen 
pemerintahan. Jabatan itu kita kenal sebagai 
jabatan karier birokrasi pemerintah. Suatu 
jabatan yang didapatkan karena ia diangkat oleh 
pejabat yang berwenang dan dibatasi oleh usia 
pensiun. Jabatan itu, setelah datangnya orang-
orang parpol memimpin pemerintahan, berada 
di bawah atau sebagai subordinasi dari jabatan 
politik. Upaya melakukan reformasi birokrasi 
selama ini belum pernah ditata dan disusun 
sebagai suatu sistem tata hubungan yang baik 
antara jabatan dari orang-orang politik dan 
jabatan dari orang-orang karier birokrasi di dalam 
pemerintahan. Hubungan yang berlaku selama 
ini adalah hubungan antara kekuasaan (power) 
dari pejabat yang memimpin dengan pejabat yang 
dipimpin. Dengan kata lain hubungan antara 
parpol yang merasa menguasai pemerintahan 
atau sumber daya suatu departemen pemerintah 
dengan parpolnya. 14

Telah menjadi pengalaman pahit di Indonesia 
dimana rezim Orde Baru yang hegemonik 
menjadikan birokrasi sebagai “kendaraan” 
politik dengan berbagai kekuatan yang menyertai 

10 Menurut Max Weber bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional tersebut dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut: Pertama, individu 
pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual 
dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. 
Kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan 
dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Ketiga, tugas dan fungsi masing-masing 
jabatan dalam hiearki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. Keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus 
dijalankan. Uraian tugas (job description) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang 
harus dijalankan sesuai dengan kontrak. Kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut 
dilakukan melalui ujian yang kompetitif. Keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan 
tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai 
dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. Ketujuh, terdapat struktur pengembangan karier yang 
jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang obyektif. Kedelapan, setiap pejabat sama 
sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Kesembilan, 
setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Lihat   Ali Abdul Wakhid, 
“Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia” Jurnal Jurnal TAPIs Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011, 
hal. 128-129 lihat juga Miftah Thoha, Perspektif Perilaku Birokrasi. (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal.75. 
11 Guy Peters dan Jon Pierre seperti dikutip  Miftah Thoha” Jabatan Negara dan Jabatan Politik” diunduh di  http://opinikompas.
blogspot.co.id/2014/04/jabatan-negara-dan-jabatan-politik.html
12 Rosma Nababan, “Administrasi Publik dalam Wujud Birokrasi Pemerintahan” hal. 5.
13 Miftah Thoha, “Reformasi Birokrasi Pemerintah” Makalah disampaikan dalam Seminar Good Goverance di Bappenas, tanggal 24 
Oktober 2002, hal. 2-3.
14 Miftah Thoha, “Deparpolisasi Pemerintah” opini harian Kompas Harian Kompas edisi Kamis (16/4/2015) http://nasional.kompas.
com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah 
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seperti militer, dan state-corperatism yang 
hegemonik. Seperti pendapat Mohtar Mas’oud 
yang menyatakan bahwa dalam prakteknya 
birokrasi Orde Baru, tidak lebih merupakan 
implikasi dari konsep-konsp “bureaucratic 
polity”, “bureaucratic authoritarianism”, state-
corporatism”, dan technocratic-state”. dalam 
konsep bureaucratic polity.15 Fred W. Riggs 
(1994:62) mencoba menjelaskan bahwa birokrasi 
menjadi arena utama permainan politik yang 
dipertaruhkan dalam permainan itu seringkali 
adalah kepentingan pribadi, bukan kepentingan 
publik, Sehingga birokrasi “encapsulated” dan 
tidak tanggap terhadap kepentingan di luar 
dirinya atau terjadi imunitas birokrasi terhadap 
tuntutan masyarakat.16

B.2.Potensi Konflik Kepentingan dalam 
Rangkap Jabatan
Di dalam literatur ilmu politik disebutkan 

bahwa partai politik merupakan suatu organisasi 
sosial yang distinctive, yang tujuan utamanya 
adalah menempatkan calon-calon pemimpinnya 
pada jabatan pemerintahan seperti presiden, 
menteri, gubernur, bupati dan wali kota. Syarat 
minimal dari suatu parpol dilihat dari aspek 
peranan politiknya adalah merancang calon-
calon pejabat dari partainya untuk menduduki 
jabatan di dalam pemerintahan, dan mendulang 
suara yang mendukungnya.17 Dari perspektif 
ini, kehadiran pejabat politik di dalam tatanan 
administrasi pemerintahan tidak bisa dihindari. 
Bahkan, menurut Guy Peters dan Jon Pierre 
editor dari buku hasil penelitiannya Politicization 
of the Civil Service menyatakan bahwa beberapa 
dasawarsa terakhir ini sektor pemerintahan 
telah menjadi arena yang dikuasai politisi 
(politicized). Hal ini berarti bahwa para pejabat 
dan pegawai pemerintahan harus memberikan 
perhatian yang lebih besar sebagai pelayan-
pelayan politik kepada jabatan-jabatan politik 
yang memimpinnya. Hubungan keduanya bukan 
hanya sekadar hubungan kekuasaan antara 
yang berkuasa dan yang dikuasai, melainkan 
hubungan yang bureucratic sublation, yakni 
hubungan yang mencerminkan kesejajaran 
dengan pejabat politik co-equality with executive.18

Fenomena rangkap jabatan kerap menjadi 
objek kritikan masyarakat terlebih ditujukan 
kepada sejumlah kasus yang pernah terjadi di 

era Orde Baru. Rangkap jabatan antara jabatan 
pimpinan parpol dan pejabat negara (pejabat 
politik) telah lama dikeluhkan, karena rangkap 
jabatan dengan pola seperti ini kerap dijadikan 
mesin politik, mesin dana bagi kepentingan 
partai atau kelompoknya sendiri. Menurut 
Miftah Thoha, selain kurang patut dan tidak etis, 
rangkap jabatan itu merupakan saluran untuk 
berbuat menyimpang atau berkecamuknya 
konflik kepentingan, seperti layaknya 
bercampurnya perkara yang hak dan yang batil. 
Penggunaan fasilitas negara tidak mungkin 
bisa dihindarkan oleh pejabat tersebut, baik 
besar maupun kecil, disadari atau tidak, ketika 
pejabat tersebut melakukan tugas aktivitas yang 
sulit dibedakan antara tugas negara atau tugas 
partainya.19 

Konsep konflik kepentingan dalam sistem 
hukum administrasi dan hukum pidana 
di Indonesia memang belum cukup kuat 
mengakar. Bahkan sejarah pemerintahan 
Indonesia membuktikan bahwa praktik konflik 
kepentingan merupakan suatu hal yang biasa 
dan lazim. Praktik-praktik konflik kepentingan 
dianggap sebagai warisan sejarah dan hal yang 
wajar dalam pemerintahan meskipun hal ini 
dapat memengaruhi kinerja dan keputusan yang 
dibuat oleh seorang pejabat publik. Demikian 
pula kajian mengenai konflik kepentingan dan 
dampaknya terhadap tindak pidana korupsi 
juga masih sangat miskin. Padahal, berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia 
telah meratifikasi United Nation ConventionAnti-
Corruption (UNCAC) yang salah satu pasalnya 
adalah penanganan konflik kepentingan sebagai 
langkah pemberantasan korupsi. 20  

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 
1 ayat 14 disebutkan bahwa Konflik Kepentingan 
adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang 
kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri 
sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan 
Wewenang sehingga dapat mempengaruhi 
netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau 
Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.21 
Konflik kepentingan sendiri dapat diartikan 
sebagai situasi dimana seorang penyelenggara 
negara yang mendapatkan kekuasaan dan 
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan memiliki atau diduga memiliki 

15 Mohtar  Mas’oed, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal.. 81
16 Riggs, Fred W. Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi (Terjemahan). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 
hal. 62
17 Miftah Thoha, “Deparpolisasi Pemerintah” opini harian Kompas Harian Kompas edisi Kamis (16/4/2015) http://nasional.kompas.
com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah
18 Miftah Thoha, “Deparpolisasi Pemerintah” opini harian Kompas Harian Kompas edisi Kamis (16/4/2015) http://nasional.kompas.
com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah
19 Miftah Thoha, “Deparpolisasi Pemerintah” opini harian Kompas Harian Kompas edisi Kamis (16/4/2015) http://nasional.kompas.
com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah
20 Menurut Eko Prasojo, pada umumnya konsep konflik kepentingan memiliki empat unsur, yaitu (1) adanya situasi atau keadaan, 
(2) adanya kepentingan pribadi (baik perseorangan, kelompok maupun institusi), (3)adanya tugas-tugas publik yang dilakukan oleh 
penyelenggara negara, dan (4) dapat memengaruhikinerja tugas-tugas serta tanggungjawab publik. Eko Prasojo, “Rangkap Jabatan dan 
Konflik Kepentingan” Opini Harian Seputar Indonesia 27 Oktober 2009
22 Lihat Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
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kepentingan pribadi atas setiap penggunaan 
wewenang yang dimilikinya sehingga dapat 
mempengaruhi kualitas dan kinerja yang 
seharusnya.22

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang 
sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara 
Negara salah satunya adalah adanya rangkap 
jabatan di beberapa lembaga/ instansi/
perusahaan yang memiliki hubungan langsung 
atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, 
sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu 
jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.23 Jika 
dilihat dari penyebabnya, paling tidak ada lima 
sumber utama terjadinya konflik kepentingan di 
Indonesia, yaitu rangkap jabatan24, hubungan 
afiliasi, penerimaan gratifikasi, kepemilikan 
aset dan penggunaan diskresi yang melebihi 
batas25. Berdasarkan sumber-sumber penyebab 
tersebut, terdapat berbagai jenis pelanggaran 
konflik kepentingan seperti menentukan gaji 
sendiri, pekerjaan sampingan sampai memiliki 
saham di perusahaan yang dapat mengganggu 
objektivitas pengawasan.26

Dalam literatur ilmu politik dengan 
tegas ditekankan bahwa jika pimpinan partai 
dipercaya memegang jabatan sebagai pejabat 
negara, saat itu pula harus selesai hubungan 
politik yang bersangkutan dengan partainya. 
Kesadaran mengenai hal ini merupakan dasar 
pengendalian diri untuk membedakan antara 
milik negara dan milik partai politik. Nanti jika 
jabatan negaranya selesai, dia bisa kembali 
ke jabatan partainya. Semua ini bisa terwujud 
jika semua undang-undang-mulai dari undang-
undang partai politik hingga undang-undang 
pemilu, undang-undang pemilihan presiden 
dan kepala daerah, undang- undang aparatur 

sipil negara, dan undang-undang pemerintahan 
daerah menetapkan secara tegas dilarangnya 
rangkap jabatan tersebut.27

Di Indonesia, terdapat beberapa undang-
undang yang telah mengatur perihal rangkap 
jabatan antara lain Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara,28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah,29 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 
Keolahragaan Nasional (UU SKN).30 Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 
tentang permohonan uji materi yang dilakukan 
Saleh Ismail Mukadar yang menjabat sebagai 
ketua KONI Surabaya Pemohon sekaligus 
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur juga telah 
menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan 
tidak termasuk dalam kategori tindakan 
diskriminatif dan pembatasan HAM.31 Putusan 
MK tersebut kemudian ditindak lanjuti Mendagri 
melalui surat edaran Nomor  800/2398/sj 
tertanggal 26 Juni 2011 yang melarang kepala 
daerah, pejabat publik, termasuk wakil rakyat 
maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi 
olah raga seperti KONI dan Pengurus Induk 
Olahraga.32 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan juga 
melarang anggota BPK untuk merangkap jabatan 
dalam lingkungan lembaga negara yang lain, dan 
badan lain yang mengelola keuangan negara, 
swasta nasional/asing; dan/atau menjadi 
anggota partai politik.33 Demikian pula Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 56 ayat 
1 yang menyatakan pengurus komite olahraga 
nasional, komite olahraga provinsi, dan komite 
olahraga kabupaten / kota bersifat mandiri dan 

22 Komisi Pemberantasan Korupsi, Konflik Kepentingan, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009), hal. 2.
23 Ibid, hal. 3-4.
24 Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/ instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis 
atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Lihat Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Konflik Kepentingan, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009), hal. 4-5.
25 Konflik kepentingan yang disebabkan karena penggunaan diskresi diatur di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Negara
26 Eko Prasojo, “Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan” Opini Harian Seputar Indonesia, Selasa 27 Oktober 2009
27 Miftah Thoha, “Kegagalan Reformasi” Opini Harian Kompas, Selasa 30 Juli 2013
28 Pasal 23, misalnya,melarang rangkap jabatan menteri sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi perusahaan negara 
atau swasta, dan pimpinan organisasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN dan/atau APBD.
29 Pasal 28 melarang rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya dan sebagai anggota DPRD. Demikian juga larangan bagi anggota 
DPRD sebagai pejabat negara lainnya menjadi hakim pada badan peradilan dan sebagai pegawai negeri sipil, menjadi anggota TNI/
Polri,serta pegawai badan usaha milik negara dan daerah yang sebagian atau seluruh anggarannya dibiayai negara.
30 Pasal 40 Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan 
tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
31 Menurut MK Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN)tidak mengatur 
mengenai pembatasan HAM tetapi mengatur tentang larangan rangkap jabatan bagi pejabat struktural dan pejabat publik. Dengan 
larangan rangkap jabatan yang hanya berlaku bagi pejabat struktural dan pejabat publik itu, tidak ada satu pun hak asasi Pemohon 
selaku orang pribadi (natuurlijke persoon) yang dilanggar. Pemohon tidak terpasung haknya untuk memajukan diri secara kolektif, tidak 
kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta tidak diperlakukan secara diskriminatif 
dengan berlakunya Pasal 40 UU SKN Diskriminasi, menurut Mahkamah Konstitusi, adalah memperlakukan secara berbeda terhadap 
hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Jika perlakuan 
terhadap manusia (setiap orang) tidak sama dengan perlakuan terhadap pejabat struktural atau pejabat publik, hal itu bukan merupakan 
perlakuan yang diskriminatif. Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 27/PUU-V/2007
32 Surat edaran tersebut sebagai penegasan atas UU Nomor 03 tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional dan Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Dalam surat edaran itu, kepala daerah juga diingatkan mengenai 
adanya sanksi bagi kepala daerah, pejabat publik, PNS yang akan dijatuhkan jika tetap dengan sengaja merangkap jabatan.
33 Lihat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 
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tidak terkait dengan jabatan struktural dan 
jabatan publik, ayat 2 yang menyatakan dalam 
menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan 
pengurus sebagai mana dimaksud dalam ayat 
(1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi 
pihak manapun untuk menjaga netralitas dan 
menjamin keprovesionalan dalam pengelolaan 
keolahragaan.34 

Penyebab dan modus konflik kepentingan 
dalam hal rangkap jabatan memang belum 
mendapatkan perhatian serius dalam banyak 
peraturan perundang-undangan. Seyogyanya 
setiap pejabat publik tidak lagi merangkap 
jabatan sehingga lebih mengedapankan 
kepentingan rakyat daripada mengutamakan 
kepentingan pribadi dan keluarganya. Melihat 
situsi yang sedemikian rupa, menjadi hal yang 
urgen perlunya memformulasikan norma etika 
penyelenggara negara dalam sebuah kebijakan/
politik hukum negara.

Sebagaimana halnya dengan semua jenis 
organisme, negara termasuk di dalamnya 
pemerintahan, menurut para pakar seperti 
Sondang P. Siagian (1994), Nicholas Henry (1995), 
Amitai Etzioni (1964), “sehat tidaknya suatu 
organisasi sangat ditentukan oleh prestasi yang 
dimiliki oleh para pejabat pimpinannya tentang 
semua segi kehidupan organisasi, termasuk 
tentang justifikasi eksistensinya, perilaku 
dan budayanya, peranan yang dimainkan, 
batas-batas wewenangnya, dan hakikat tugas 
fungsionalnya. Tidak kalah pentingnya adalah 
perilaku dan gaya manajerial yang digunakan 
dalam mengemudikan roda organisasi.35

B.3.Etika Pemerintahan dan Sistem Merit 
dalam Jabatan Publik
Dalam kegiatan birokrasi etika dan 

moral mempunyai fungsi dan peran penting 
dalam tercapainya tujuan pemerintah melalui 
berbagai programnya. Etik sudah cukup lama 
berkembang menjadi wacana yang diperdebatkan 
dalam pelbagai profesi hukum, politik, filsafat, 
administrasi publik, dan sektor-sektor lainnya. 
Pengertian selalu dikaitkan dengan prinsip-
prinsip untuk mengevaluasi suatu perbuatan 
baik atau buruk, benar atau salah. Etik berkaitan 
dengan standar-standar pertimbangan mengenai 
nilai benar dan salah yang harus dijadikan 
pegangan bagi seseorang untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu.36 

Rangkap jabatan pejabat publik, seperti 
presiden, menteri dan kepala daerah memang 

tidak dilarang oleh konstitusi, namun dalam 
konteks penegakan etika bukanlah hal yang 
etis. Di Indonesia persoalan konflik kepentingan 
termasuk rangkap jabatan (jabatan publik dan 
jabatan di partai politik) memang tidak banyak 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, 
karena seringkali dalih yang dikemukakan adalah 
bahwa baik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2008 tentang Kementerian Negara maupun 
ketentuan AD/ART partai politik sejatinya tidak 
melarang adanya rangkap jabatan ketua umum 
atau pengurus parpol sebagai pejabat publik. 

Dalam konsep konflik kepentingan, rangkap 
jabatan menteri sebagai ketua umum dan 
pengurus parpol merupakan potential conflict of 
interest, yaitu suatu konflik kepentingan yang 
belum terjadi, tetapi secara potensial suatu saat 
akan terjadi. Hal ini misalnya dapat dibuktikan 
dengan situasi pada suatu saat, apakah 
kunjungan seorang menteri dalam kampanye 
atau pertemuan parpol bisa dibedakan sebagai 
ketua umum atau pengurus parpol. 37 Selain 
itu rangkap jabatan menteri tentu saja akan 
mengurangi konsentrasi dan komitmen untuk 
menjamin terlaksananya kontrak kinerja dan 
pakta integritas yang sudah ditandatangani 
para menteri karena beban yang juga harus 
ditanggung untuk memajukan program parpol. 
Singkat kata, rangkap jabatan adalah melanggar 
asas larangan konflik kepentingan dan konflik 
kepentingan terbukti di Indonesia menjadi 
sumber penyebab terjadinya korupsi,kolusi, dan 
nepotisme.38

Tuntutan pejabat publik untuk 
menghindarkan diri dari konflik kepentingan, 
secara khusus dalam hal ini menyangkut rangkap 
jabatan, sebenarnya juga merupakan bagian dari 
etika pemerintahan. Jika peraturan perundang-
undangan tidak mengatur suatu hal boleh dan 
tidak boleh atau pantas dan tidak pantasnya 
suatu perbuatan dan/atau keputusan pejabat 
publik, biasanya asas-asas umum pemerintahan 
yang baik (AAUPB) dan etika pemerintahan 
dijadikan sebagai pedoman.39  MPR pernah 
mengeluarkan Ketetapan MPR No.X/MPR/1998 
yang mengamanatkan penyiapan sarana dan 
prasarana, program aksi, dan pembentukan 
peraturan perudang-undangan bagi tumbuh dan 
tegaknya etika usaha, etika profesi, dan etika 
pemerintahan. MPR juga pernah mengeluarkan 
Ketetapan No.VI/MPR/2001 tentang Etika 
Kehidupan Bangsa yang diantaranya 
mengamanatkan perlunya mengaktualisasikan 
etika pemerintahan yang pada intinya menjunjung 

34 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, pasal 56 ayat 1
35 Amitai Etzioni, Modem Organization, (Prentice-Hall Foundations of Modern Sociology Series, 1964.). ,Nicholas Henry, Publik 
Adminintration and Public Affiars, Sixt Edition.  (Prentice-Hall International, 1995 Sondang P Siagian. Patalogi Birokrasi, (Jakarta: Gahlia 
Indonesia. 1994.). Lihat juga Cecep Darmawan, “Citra Birokrasi dan Upaya Pemberdayaannya” dalam Jurnal Mimbar Pendidikan No. 2/
XVIII/1999, hal. 38
36 Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Etika Profesi dan Etika Jabatan Publik”, hal. 1
37 Eko Prasojo, “Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan” Opini Harian Seputar Indonesia, Selasa 27 Oktober 2009
38 Ibid
39 Eko Prasojo, “Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan” Opini Harian Seputar Indonesia, Selasa 27 Oktober 2009
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tinggi integritas berbangsa dan bernegara 
dengan mengedepankan nilai kejujuran, 
amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos 
kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, 
tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta 
martabat diri sebagai warga negara.40

Konsepsi birokrasi ideal rasional ala Weber 
dan Albrow menekankan bahwa setiap pejabat 
seharusnya diseleksi atas dasar kualifikasi 
profesionalitasnya, idealnya hal tersebut 
dilakukan melalui ujian yang kompetitif dan 
posisi yang dalam hirarki sebuah sistem birokrasi 
tersebut diisi oleh orang yang tepat dan mampu, 
the rigth man and the right place. 41 Persyaratan 
tentang pengangkatan pejabat dalam jabatan 
tertentu berdasarkan kualifikasi profesionalitas, 
menurut Thoha cocok untuk kondisi birokrasi 
tertentu, tetapi banyak sekarang tidak bisa 
diterapkan. Hal ini disebabkan banyak pula 
negara yang mengangkat pejabat berdasarkan 
criteria subjektivitas, apalagi ada yang didasarkan 
atas intervensi politik dari kekuatan partai politik 
tertentu. 42 

Di Amerika Serikat, sistem merit digunakan 
untuk mencari seorang ketua House of 
Representative (DPR) dengan tidak menghilangkan 
proses demokrasi dewasanya. Miftah Thoha 
mengatakan, seorang ketua DPR-nya Amerika 
Serikat, tidak bisa diangkat atau dipilih menjadi 
ketua jika jam terbang karier memimpinnya 
belum punya sama sekali. Seseorang yang bisa 
terpilih menjadi ketua House of Representative, 
harus pernah memimpin komisi, memimpin 
fraksi, pernah memangku jabatan pimpinan 
dalam state legislature (DPRD) atau jabatan 
politik di Negara bagian, atau pernah menjadi 
wakil ketua DPR. Begitu halnya dengan seorang 
menteri. Menurut Thoha, menteri di Amerika 
Serikat akan diangkat jika mempunyai catatan 
karier yang jelas, seperti misalnya di dalam DPR 
sebagai lembaga politik perwakilan rakyat, atau 
catatan perkembangan karier kompetensinya. 
Menurutnya, perkembangan system merit 
di AS dipengaruhi secara mendalam oleh 
aspirasi demokrasi dan mobilitas sosial dari 
masyarakatnya, terutama dipengaruhi oleh 
pemikiran mengenai persamaan kesempatan 
(the idea of equality). Memang sistem merit 
untuk jabatan politik di AS sempat mengalami 
perubahan menjadi spoil system di era Andrew 
Jackson, presiden ke-7 Amerika Serikat. Namun, 
karena tuntutan luar biasa masyarakat untuk 
melakukan reformasi administrasi hingga 
puncaknya dengan terbunuhnya presiden 

James Garfield tahun 1881, maka merit system 
kembali diwujudkan melalui Undang-Undang 
yang dikenal dengan Pendleton Federal Service 
Act Tahun 1883 43

Di Indonesia, sistem merit untuk 
kalangan menteri juga pernah diterapkan 
oleh Soekarno-Hatta. Seseorang akan diangkat 
menjadi menteri jika ia professional di bidangnya, 
berilmu, juga berpartai politik. Berilmu disini 
artinya mempunyai kedalaman pengetahuan 
dan keahlian mengenai bidang pekerjaan 
yang bakal dilaksanakan dalam kementerian 
yang dipimpinnya.44 Thoha menyarankan ada 
baiknya keinginan Hatta dalam membangun 
pemerintahan sipil demokratis bisa dipergunakan 
untuk menentukan criteria pengangkatan 
seorang menteri di dalam kabinet presidensial. 
Seorang menteri merupakan jabatan politik dan 
dipilih oleh presiden dengan presetujuan wakil 
rakyat di DPR dari kekuatan politik atau partai 
politik yang ada di dewan. Dasar pemilihannya 
adalah kompetensi, keahlian, berakhlak mulia, 
dan berilmu pengetahuan luas.45

C. Kesimpulan
Rangkap jabatan dilihat perspektif apapun 

(moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik)  pada dasarya dilarang. 
Kendati belum banyak peraturan perundang-
undangan mengatur perihal rangkap jabatan, 
sudah seyogyanya prinsip etika pemerintahan 
budaya malu di dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan harus dikedepankan. Rangkap 
jabatan dengan dalih apapun pada akhirnya 
akan berujung pada potensi terjadinya konflik 
kepentingan yang akan mendorong pada tindak 
pidana korupsi. Ke depan aturan mengenai 
rangkap jabatan harus menjadi mainstreaming 
materi muatan perundang-undangan tertutama 
terkait undang-undang pemilu, undang-undang 
pemilihan presiden dan kepala daerah, undang- 
undang aparatus sipil negara, dan undang-
undang pemerintahan daerah agar secara tegas 
dilarang.

Bagi para politisi yang kebetulan menduduki 
posisi jabatan publik, maka sudah semestinya 
menanggalkan aspirasi politiknya dan harus 
kembali menjunjung tinggi amanah dan nilai-
nilai karakter jabatan yang diemban. Memberikan 
ruang yang terbuka bagi segenap individu 
untuk meraih jabatan apapun juga harus 
menjadi hak setiap individu, tentunya dengan 

40 Eka Martiana Wulansari, “Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang” Jurnal 
Rechtvinding, hal. 4
41 Weber seperti dikutip Miftah Thoha, Birokrasi Politik di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),hal 18.
42 Ibid, hal 18.
43 Miftah Thoha, Birokrasi Politik di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),hal 107.
44 Miftah Thoha, Birokrasi Politik di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),hal 144
45 Ibid, hal
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mengedepankan  nilai-nilai profesionalitas 
atau kompetensi individu dalam memegang 
jabatan sebagai standar formal dan material 
untuk dijadikan acuan dalam menilai kelayakan 
seseorang dalam menjabat sebuah posisi dan 
jabatan tanpa membedakan latar belakang dan 
afiliasi politiknya.
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Abstrak
Proses pelaksanaan pesta demokrasi yakni pemilihan umum, pemerintah telah membentuk lembaga khusus 
yang menangani pelaksanaan pemilihan umum baik administratif maupun teknis. Permasalahan dalam karya 
ilmiah ini adalah bagaimana dinamika pemilu dan kedewasaan berpolitik di Indonesia? bagaimana kepekaan 
gender dalam politik di Indonesia dan bagaimana adanya sinyalemen yang mengatakan keputusan MK 
melemahkan politik perempuan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu 
suatu prosedur penelitian ilmiah yang mampu menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi 
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum Indonesia 
antara lain adalah biaya yang mahal, golongan putih (golput), dan penetapan daftar pemilih tetap. Mengamati 
perkembangan dinamika politik dari mulai jauh hari sebelum pemilu legislatif  sampai dengan proses menuju  
pemilu, memang banyak terjadi dinamika, baik proses yang baik ataupun bahkan proses yang buruk. Tampaknya 
masih tidak mudah untuk memasukkan perspektif gender dalam setiap perumusan kebijakan publik. Oleh 
karena itu pencerahan mengenai perspektif gender yang dilakukan kepada semua komponen bangsa. Keputusan 
MK tersebut telah menegaskan sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional daftar calon terbuka murni, 
tidak lagi semi terbuka. Harus ada peningkatan kualitas kinerja dari aparatur pemerintah dari segala aspek yang 
berkaitan dengan sistem politik dan penegakan hukum.

Kata Kunci :  Pemilihan Umum, Legislatif.

Abstract
Elections as the implementation of democtratic party urge the government to establish a special institution responsible 
for the election both administratively and technically. The problem of this research is how the dynamics of electoral 
and political maturity in Indonesia are, how gender sensitivity in politics in Indonesia is, and how the indication of 
the said decision of the Court weakens women’s politic is. The method used is normative research method, a scientific 
research procedures that are able to find the truth based on scientific logic of normative side. The results showed 
that the problems in the implementation of the Indonesian elections are expensive, white group (abstentions), and 
the determination of the final voters list. Observing the development of the political dynamics of start well before the 
legislative elections until the process leading to the election, it is a lot going on dynamics, both the good or even bad 
process. Apparently it is still not easy to incorporate a gender perspective in all public policy formulation. Gender 
perspective carried to all parts of the nation. The decision of the Constitutional Court has affirmed that the electoral 
system used is proportional list of candidates for pure open, no longer semi-open. There should be an increase in the 
quality of the performance of government officials of all aspects relating to the political system and law enforcement.

Keywords:  elections, legislative.

A. Pendahuluan

Pemilu merupakan sarana pengamalan 
demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada 
demokrasi, tanpa pemilu. Walaupun begitu, 
pemilu bukanlah tujuan. Ia hanya sebagai sarana 
untuk memilih anggota  parlemen dan pemimpin 
eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan 
kita berbangsa dan bernegara adalah antara 
lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana 
tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Secara teknis penyelenggaraan pemilihan 
umum dilakukan oleh komisi pemilihan umum 

sebaga lembaga penyelenggara pemilihan 
umum yang dibentuk pemerintah. Selain KPU, 
kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum 
juga harus mendapatkan dukungan dari 
masyarakat sebagai faktor penting dalam proses 
pemilihan.1

Salah satu proses pelaksanaan pemilihan 
umum salah satunya adalah kampanye. 
Kampanye merupakan proses menarik 
simpatisan pemilu sebagai proses menarik 
perhatian simpatisan untuk mau memilih 
salah satu calon dalam pemilihan umum 

1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 73.
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tersebut. Banyak cara yang dilakukan dalam 
masa kampanye untuk menarik simpatisan 
sebanyak mungkin. Pada umumnya tim sukses 
menggunakan hiburan rakyat sebagai daya tarik 
tersendiri agar semakin banyak simpatisan yang 
datang dengan harapan mereka mau memilih 
calon yang diunggulkan. Akan tetapi cara 
tersebut pada masa sekaran ini kurang begitu 
efektif karena tidak sedikit simpatisan yang 
datang hanya karena hiburannya bukan karena 
ingin memilih calon tersebut.

Dinamika kegiatan kampanye Pemilu 
Legislatif makin panas, pasca pembatalan Pasal 
214 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 yang 
mengatur tentang penetapan anggota legislatif 
terpilih. Sebelum pembatalan kewenangan 
penetapan setelah tidak ada yang mendapatkan 
Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka partai 
punya kewenangan untuk menentukan 
berdasarkan nomor urut Calon Anggota 
Legislatif. Namun sekarang tidak bisa demikian, 
calonlah yang akan menentukan diri sendiri 
untuk dapat menjadi anggota legislatif atau 
tidak, karena hanya mereka yang mendapatkan 
suara terbanyak di partai yang memperoleh kursi 
yang akan duduk menjadi anggota legislatif.

Persaingan calon anggota legislatif tidak 
hanya terjadi antara calon dari partai yang 
berbeda, namun justru sekarang yang muncul 
adalah persaingan antar calon dalam partai 
yang sama. Kaitan dengan peran partai politik 
sekarang ini, partai hanya sekedar kendaraan 
politik bagi orang yang akan menjadi calon 
anggota legislatif. Tanpa ada peran yang dimiliki 
oleh partai tersebut, menyebabkan calon anggota 
legislatif dalam melaksanakan kampanye 
tanpa memperhatikan garis kebijakan partai, 
karena perjuangan yang mereka lakukan hanya 
untuk kepentingannya, yaitu mendapatkan 
suara sebanyak-banyaknya.2 Dalam upaya 
mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya 
dari para pendukungnya, maka calon akan 
menggunakan segala segala dan upaya, bahkan 
kadang menghalalkan segala cara baik cara yang 
halal (diperbolehkan) maupun yang haram (yang 
dilarang).

Cara kampanye yang haram oleh orang 
awam sering disebut dengan istilah kampanye 
kotor/hitam (Black Campaign) yang mana calon 
anggota legislatif melakukan kampanye yang 
dapat merugikan calon lain dan/atau Peserta 
Pemilu lain dengan mengharapkan dirinya atau 
partainya mendapat keuntungan dari kampanye 
kotor tersebut. Kampanye kotor dilakukan 
untuk menjatuhkan calon sehingga calon 

2	 Inu	Kencana	Syafiie,	Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Bandung: Eresco, 1991), hal. 73.
3 Febria Marta Siska, “Dinamika Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Suara 
Terbanyak”, http://febriamartasiska.blogspot.com, diakses 20 April 2015.

tersebut menjadi tidak disenangi temannya, 
pendukungnya. Dengan begitu calon tersebut 
akan dikeluarkan dari partai sehingga karier 
politiknya habis alias tamat.3

Biasanya kampanye kotor hanya didukung 
oleh fakta yang akurasi kebenarannya belum 
terbukti. Media yang dipakai untuk kampanye 
kotor, selain oral, juga bisa melalui selebaran, 
pamlet, maupun sekarang melalui SMS. 
Sedangkan dalam UU Nomor 10/2008 kampanye 
kotor tersebut dilarang sebagaimana tersebut 
dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c, yaitu menghina 
seseorang, agama, suku, ras, golongan calon 
dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Untuk itu, 
yang harus diperhatikan oleh calon anggota 
lagislatif dalam melaksanakan kampanye ada 
beberapa regulasi yang harus diperhatikan dan 
ditaati agar kampanye yang dilakukan tidak 
termasuk kategori kampanye kotor.

Regulasi tersebut khususnya Pasal 84 ayat 
(1) UU Nomor 10/2008 disebutkan pelaksana, 
peserta, dan petugas kampanye dilarang:

1. mempersoalkan dasar Negara Panasila, 
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;

2. melakukan kegiatan yang membahayakan 
keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;

3. menghina seseorang, agama, suku, ras, 
golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu 
yang lain;

4. menghasut dan mengadu domba 
perseorangan ataupun masyarakat;

5. mengganggu ketertiban umum;
6. mengancam untuk melakukan kekerasan 

atau menganjurkan penggunaan kekerasan 
kepada seseorang, sekelompok anggota 
masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang 
lain;

7. merusak dan/atau menghilangkan alat 
peraga kampanye Peserta Pemilu;

8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat 
ibadah, dan tempat pendidikan;

9. membawa atau menggunakan tanda gambar 
dan/atau atribut lain selain dari tanda 
gambar dan/atau aribut Peserta Pemilu 
yang bersangkutan;

10. menjanjikan atau memberi uang/materi 
lainnya kepada peserta kampanye.

Lebih dipertegas lagi dalam Peraturan KPU 
Nomor 19/2008 tentang Kampanye, khususnya 
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3. Bagaimana adanya sinyalemen yang 
mengatakan keputusan MK melemahkan 
politik perempuan?
Jenis penelitian yang digunakan di dalam 

penulisan ini menggunakan  metode penelitian 
hukum normatif, yaitu: mengkaji hukum 
yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah 
yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi 
acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum 
normatif atau kepustakaan mencakup penelitian 
terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, 
taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan 
sejarah hukum.4

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan 
data yang dipergunakan melalui studi 
kepustakaan. Diketahui penelitian hukum 
normatif dibatasi pada penggunaan studi 
dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data 
hukum sekunder. Pengumpulan data tersebut 
dilakukan dengan  mempelajari data mengenai 
hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat 
kabar dan pandangan-pandangan yang relevan 
dengan pokok masalah dan sumber-sumber 
referensi umum (buku literatur) serta referensi 
khusus (dokumen) yang secara langsung 
disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

Setelah data dan bahan hukum 
dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, yaitu 
mengolah data sedemikian rupa sehingga data 
tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam 
kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau 
yang dianggap sama, sehingga memudahkan 
peneliti dalam melakukan analisis. Pengolahan 
data	seperti	itu	disebut	sebagai	klasifikasi.	

Teknik analisis data yang digunakan adalah 
metode analisis deskriptif. Dalam analisis yang 
bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan 
gambaran atau paparan atas subyek dan obyek 
penelitian sebagaimana hasil penelitian yang 
diperolehnya.  

Dalam penelitian hukum normatif, 
pengolahan dan bahan hukum  berwujud 
kegiatan untuk mengadakan sistematisasi 
terhadap data dan bahan hukum tertulis  
dengan cara melakukan seleksi data sekunder 
dilanjutkan	 dengan	 kualifikasi	 dan	 menyusun	
data hasil penelitian tersebut secara sistematis 
dan logis. 

B. Pembahasan 
B.1.Permasalahan yang dihadapi dalam 

pemilihan Umum di Indonesia
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak 

menutup kemungkinan terjadi permasalahan 
dalam kegiatan tersebut meskipun presentasinya 

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat,	 (Jakarta	:	RajaGrafindo	Persada,	2009),	
hlm. 14.

Pasal 10 ayat (2) disebutkan penyampaian materi 
kampanye dilakukan dengan cara:
1. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau 

kalimat yang santun dan pantas ditampilkan 
kepada umum;

2. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan 
umum;

3. mendidik, yaitu memberikan informasi yang 
bermanfaat dan mencerahkan pemilih;

4. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang 
pribadi, kelompok, golongan atau Peserta 
Pemilu lain.
Sedangkan di Pasal 11 diatur tentang 

Pelaksana kampanye dalam menyusun materi 
dan melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, 
harus:
1. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila 

dan UUD 1945;
2. menjaga dan meningkatkan moralitas dan 

nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
3. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
4. meningkatkan kesadaran hukum;
5. memberikan informasi yang benar, 

seimbang, dan bertanggungjawab sebagai 
bagian dari pendidikan politik;

6. menjalin komunikasi politik yang sehat 
antara Peserta Pemilu dan/atau calon 
anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan 
masyarakat sebagai bagian dari membangun 
budaya politik Indonesia yang demokratis 
dan bermartabat.
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 84 

ayat (1) huruf c termasuk tindak pidana Pemilu, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 270 UU Nomor 
10/2008 yang menyebutkan, bahwa “Setiap 
orang dengan sengaja melanggar larangan 
pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, 
b, c, d, e, f, g, h atau i dipidana penjara 6-24 bulan 
dan denda Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)-Rp. 
24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).[5]”

Agar tidak terkena ketentuan pidana di 
atas, maka sebaiknya calon dalam melakukan 
kampanye tidak melakukan kampanye kotor, 
dengan begitu akan memberikan pendidikan 
politik yang baik dan benar bagi pendukungnya.”

Permasalahan yang dihadapi dalam 
penulisan karya ilmiah terkait dengan dinamika 
pemilihan legislatif adalah : 
1. Bagaimana dinamika pemilu dan 

kedewasaan berpolitik di Indonesia?
2. Bagaimana kepekaan gender dalam politik 

di Indonesia?
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sangat kecil. Seperti halnya dalam pproses 
pelaksanaan pemilihan umum juga mengalami 
berbagai permasalahan yang dihadapi. Beberapa 
permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan 
umum tersebut anatara lain:

a. Biaya yang mahal
Diakui bahwa pelaksanaan pemilihan 
umum di Indonesia masih sangat mahal 
hanya untuk menyelenggarakan pesta 
demokrasi tersebut. Hal ini dikarenakan 
proses pemilihan umum di Indonesia masih 
manual. Berbeda dengan Negara   maju 
yang dalam proses pemilihan umum sudah 
menggunakan teknologi canggih sehingga 
pelaksanaannya	 dapat	 lebih	 efisien	 dan	
efektif. Misalnya saja biaya pemilihan umum 
walikota Palangkaraya yang menghabiskan 
dana mencapai total angka Rp. 19,4 miliar 
lebih dengan rincian 10.3 M untuk putaran 
pertama, dan jika terjadi pemungutan suara 
putaran kedua telah disiapkan dana sebesar 
Rp. 5.7 M. Disamping itu, Pemko juga 
telah mempersiapkan anggaran jika terjadi 
Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebesar 
Rp. 3.5 M. “KPU Kota Palangkaraya tidak 
mau berspekulasi jika terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan dalam pelaksanaan nanti, 
sehingga kami mengusulkan agar disiapkan 
anggaran untuk mengantisipasi jika terjadi 
PSU”, demikian Sastriadi Ketua KPU Kota 
Palangka Raya menjelaskan. (sumber: 
pemberitaan KPU kota Palangkaraya, 
18/04/2013).

b. Golput
Golput atau golongan putih merupakan 
permasalahan yang sangat krusial karena 
merupakan permasalahan yang sangat 
sulit dipecahkan. Dari sudut pandang hak 
asasi manusia ini merupakan hal yang 
tidak dilarang oleh pemerintah Indonesia, 
berbeda dengan Negara-negara   maju, warga 
Negara   yang tidak mau menggunakan hak 
pilihnya akan dikenakan sanksi misalnya di 
Negara   Australia dan Cina.
Angka golput dalam pemilihan kepala 
daerah pada beberapa tahun terakhir 
mengalami peningkatan yang cukup tinggi. 
Misalnya saja pada pemilihan Gubernur 
DKI Jakarta dan Sumatra Utara dimana 
angka golput pada pemilukada DKI Jakarta 
mencapai 37% dan pada pemilukada Sumut 
mencapai 63,38% (detiknews.com_Selasa, 
12/03/2013 22:00 WIB, okezone.com_ 
Senin, 25 Februari 2013). Melihat tingginya 
angka golput tersebut maka perlu segera 
dilakukan tindakan untuk menanggulangi 
dan menekan perkembangan angka 
golput oleh masyarakat tersebut. Menurut 
pernyataan mendagri yang penulis kutip 

dari situs pemberitaan online okezone.news, 
menyatakan pilkada sebaiknya digelar pada 
hari kerja. kecenderungan masyarakat dalam 
ikut serta saat hari pencoblosan akan naik, 
jika digelar pada hari biasa yang diliburkan. 
Dia pun beralasan, masyarakat tidak akan 
berpergian pada hari itu.  Kalau hari libur 
banyak yang berlibur. Bagusnya hari yang 
diliburkan seperti beberapa daerah hari 
Rabu atau Kamis. Itu orang tidak kemana-
mana, pungkasnya.

c. Penetapan daftar pemilih tetap
Permasalahan ini biasanya terjadi pada 
pemilih pemula yang belum memiliki KTP 
atau pemilih yang baru pindah dari daerah 
satu ke daerah lain sehingga nama mereka 
tidak tercantum dalam DPT. Persoalan 
ini harus diselesaikan dengan cepat oleh 
pemerintah karena ini dapat menghambat 
hak seseorang untuk dapat berpartisipasi 
dalam pemilu. Salah satu terobosan 
pemerintah untuk mengatasi persoalan ini 
adalah dengan membuat E-KTP Nasional 
yang dapat digunakan di setiap daerah. 
Dengan demikian hak seseorang untuk 
turut serta dalam pesta demokrasi tidak 
akan terhambat lagi.
Setelah masyarakat Indonesia dikejutkan 

dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
terkait dengan Pilgub Jawa Timur, selang 
beberapa hari kemudian dikejutkan kembali 
dengan putusan MK yang membatalkan sistem 
nomor urut sebagaimana diatur dalam UU. No. 
10 Tahun 2008 tentang Pemilu legislatif dan 
digantikan dengan sistem suara terbanyak. 
Tentunya saja, putusan MK ini secara politis 
berdampak secara serius terhadap keterwakilan 
politik perempuan di Parlemen.

Putusan MK tersebut akan mengembalikan 
posisi politik perempuan pada titik mundur 
bahkan nol. Sistem pemilu legislatif sebelumnya 
sudah dirancang sedemikian rupa untuk 
mengakomodir keterwakilan politik perempuan 
sebagai	 wujud	 kebijakan	 affirmative	 action	
(tindakan khusus). Namun dengan lahirnya 
putusan MK tersebut, akan semakin melemahkan 
politik perempuan.

Putusan MK tersebut juga akan berpotensi 
menegasikan salah satu pasal terkait dengan 
sistem zipper, yakni Pasal 55 UU 10/2008 
Pemilu 2009 mengenai affirmative action atau 
tindakan khusus sementara. Namun secara 
yuridis, system zipper ini juga mengandung 
kelemahan. Karena Pasal 55 tersebut tidak 
terkait dengan penetapan calon legislatif (caleg) 
terpilih, melainkan ditujukan atau diberlakukan 
untuk pencalonan yang diajukan parpol dalam 
Pemilu. Sehingga sistem zipper ini pun sangat 
berpotensi gugur.
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5 Endun Abdul Haq. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan. 2009. Optimisme Pemilu 2009. Dalam http://www. 

radarcirebon.com. Diakses Tanggal 16 April 2015.

Gagasan KPU yang saat ini akan membuat 
regulasi baru untuk mendukung zipper system. 
Menurut salah satu anggota KPU, Andi Nurpati, 
KPU tetap akan memasukkan zipper system 
ke dalam peraturan KPU tentang penetapan 
dan penggantian calon terpilih anggota DPR, 
DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini 
untuk mengakomodasi suara perempuan 
agar mendapat kursi ketiga dari tiga kursi 
yang didapatkan partai. Kebijakan itu diambil 
untuk memastikan bahwa partai benar-benar 
memberikan jatah satu kursi dari tiga kursi 
yang didapat untuk perempuan. Penentuan 
perempuan diambil dari caleg perempuan yang 
memperoleh suara terbanyak.

Sampai saat ini kebijakan tersebut memang 
belum memiliki dasar hukum yang kuat. 
Sebelumnya, aturan itu sudah diajukan sebagai 
Perppu untuk payung hukumnya. Langkah KPU 
ini patut di apresiasi untuk menjaga “kebijakan 
affirmative action” tidak terkorbankan. Kebijakan 
KPU ini juga mengingat Pasal 55 UU 10/2008 
Pemilu 2009 mengenai affirmative action atau 
tindakan khusus sementara. Peraturan KPU itu, 
masih sejalan dengan keputusan MK mengenai 
suara terbanyak. Sebab, MK hanya menghapus 
Pasal 214 UU No 10/2008 tentang Nomor Urut. 
Sementara, Pasal 55 mengenai affirmative 
action tidak dihapus. Semangat peraturan ini 
untuk mendongkrak keterwakilan perempuan 
sebanyak 30%. Kalau tidak begini, keterwakilan 
perempuan akan semakin terancam.

Politik Perempuan sebuah Keniscayaan. 
Hingga kini, perkembangan wacana perempuan 
dan politik masih terjebak dalam perdebatan 
tentang partisipasi dan representasi, yang 
mengarah pada indikator normatif kuantatif. 
Kuota 30% untuk reprensentasi politik 
perempuan, adalah salah satu indikator tersebut. 
Sebagai affirmative action (tindakan khusus), 
kuota memang tak boleh melupakan kualitas 
dari representasi tersebut. Tetapi harus disadari 
sungguh-sungguh, tuntutan kuota bersumber 
dari realitas sejarah panjang pendiskriminasian 
terhadap perempuan, melalui proses yang 
sistemik yang tidak akan berakhir hanya dengan 
“menunggu waktu bergulir” tanpa tindakan 
khusus.

Sejauh ini kontribusi kaum perempuan 
terhadap pembentukan institusi demokrasi 
penting lainnya tidak banyak jika tidak ingin 
mengatakan tidak ada. Salah satu sebabnya 
adalah karena kurangnya kemampuan 
perempuan mengartikulasikan masalah-masalah 
tersebut ke permukaan. Dengan kata lain, 
rendahnya partisipasi dan representasi politik 
perempuan	 berkontribusi	 sangat	 signifikan	

terhadap kurangnya perhatian masyarakat 
terhadap pemberdayaan perempuan.

Disisi lain, saat ini masalah perempuan 
dalam politik dalam pengambilan keputusan 
telah menjadi isu global karena beberapa alasan. 
Pertama, pemerintahan oleh (mayoritas) laki-laki 
dengan perspektif laki-laki (dengan sendirinya 
lebih menguntungkan laki-laki), tidak dapat 
melegitimasi “prinsip pemerintahan untuk 
rakyat oleh rakyat” sebagai esensi demokrasi. 
Hal ini disebabkan di antaranya, hak-hak politik 
perempuan merupakan bagian integral dan tidak 
terpisahkan dari hak asasi manusia, bahwa 
dalam demokrasi pandangan dari kelompok yang 
berbeda-beda termasuk berbeda jenis kelamin 
harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan, 
dan perempuan adalah separoh penduduk dunia 
dan separoh dari jumlah penduduk masing-
masing negara. Kedua, tidak ada sekelompok 
orangpun yang dapat mengartikulasikan 
kepentingan dan kebutuhan perempuan dengan 
kualitas tertinggi selain kaum perempuan 
sendiri khususnya untuk mengartikulasikan 
kebutuhan	 perempuan	 yang	 spesifik	 misalnya	
dalam masalah kekerasan terhadap perempuan, 
kesehatan reproduksi dll. Ketiga, kebutuhan-
kebutuhan	perempuan	yang	spesifik	diatas,	lebih	
berhasil diagendakan oleh perempuan sendiri 
dari pada kaum laki-laki. Keempat, perempuan 
dianggap membawa perubahan dalam gaya dan 
nilai-nilai baru dalam politik dan juga dalam 
pembangunan.

Peminggiran perempuan dalam politik 
dan pembangunan telah bertentangan dengan 
kemampuan mereka dalam mengelola ketahanan 
keluarga dan pemeliharaan kehidupan. Karena 
itu, keterwakilan politik dalam parlemen adalah 
sebuah keniscayaan. Tentunya ini harus 
didukung oleh semua pihak, terutama terkait 
dengan regulasi yang ada. Payung kebijakan 
yang pro perempuan sudah semestinya 
dilahirnya untuk menghadirkan peran dan 
partisipasi politik perempuan yang lebih baik. 
Dalam konteks ini, gagasan KPU yang akan 
“melindungi” keterwakilan politik perempuan 
dalam Pemilu 2009 nanti dengan mengeluarkan 
regulasi yang menguatkan zipper system patut 
didukung. Karena, ini adalah celah politis dan 
yuris yang bisa dilakukan untuk menjaga 
kuantitas keterwakilan politik perempuan di 
parlemen.5

B.2.Dinamika Pemilu dan Kedewasaan 
Berpolitik
Setelah kita melewati fase pemilihan anggota 

legislatif, tentunya kita akan menghadapi 
pemilihan yang lebih seru lagi, yaitu pemilihan 
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presiden dan wakil presiden. Momentum hajatan 
lima tahunan ini memang selalu menjadi sensasi 
dan mewarnai hari hari sejarah indonesia. 
Pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi 
hal yang sangat penting karena sosok yang nanti 
akan terpilih merupakan orang orang pilihan 
warga negara Indonesia yang akan menentukan 
arah dan tujuan Indonesia minimal dalam jangka 
lima tahun kedepan.6

Oleh sebab itu, momentum ini menjadi 
proses yang sangat krusial, dimana keberhasilan 
dalam pelaksanaan pemilu akan menentukan 
juga keadaan Indonesia kedepan, maksudnya, 
jika proses pemilihan tidak berjalan dengan 
baik, maka akan berpotensi menghasilkan 
pemimpin yang tidak baik dan bukan pilihan 
rakyat yang sebenarnya, selain itu dampak dari 
proses pelaksanaan pemilu yang tidak berjalan 
dengan	baik	adalah	adanya	konflik	politik	yang	
dimana terjadi ketidak puasan sesama golongan 
yang pada akhirnya kepentingan golongan 
menjadi prioritas utama ketimbang membangun 
indonesia lebih baik.

Mengamati perkembangan dinamika politik 
dari mulai jauh hari sebelum pemilu legislatif  
sampai dengan proses menuju  pemilu, memang 
banyak terjadi dinamika, baik proses yang baik 
ataupun bahkan proses yang buruk. Ada aksi 
pemuda untuk ajakan menolak golput, ada 
demonstrasi damai menuntut pemilu bersih dan 
lain sebagainya. Tetapi ada juga proses yang 
tidak baik yang malah memperburuk kondisi 
demokratisasi di indonesia saat ini, dimana 
seharusnya semua stakeholder terlibat aktif 
dalam pendewasaan Indonesia dalam ranah 
politik.

Tindakan-tindakan yang tidak fair, justru 
hanya akan memperburuk keadaan dan 
merugikan semua pihak, beberapa tindakan 
tidak fair yang mewarnai dinamika perpolitikan 
Indonesia antara lain money politic, mobilisasi 
massa (harus dibedakan antara mobilisasi dan 
partisipasi) dan juga sikap saling menjatuhkan 
atau saling menjelekkan satu sama lain baik 
antar individu maupun antar golongan. Hal 
tersebut menurut saya adalah wujud dari sebuah 
ke pragmatisan masyarakat dalam berpolitik, 
dimana bukan pembangunan Indonesia 
kedepan dan pendewasaan politik yang menjadi 
tujuan utama, tapi karena semata-mata ambisi 
kekuasaan yang menjadi hasrat utama.

Sikap seperti ini pada akhirnya hanya akan 
mendistorsi esensi dari demokrasi itu sendiri dan 
membuat keadaan menjadi semakin memburuk, 
dimana sikap tersebut mendorong terjadinya 
konflik	politik,	kultur	politik	yang	buruk	dan	juga	
sikap pragmatis masyarakat, yang jelas-jelas 

akan merugikan Indonesia secara luas. Inikah 
yang kita harapkan, tentu saja bukan, setelah 
berpuluh puluh tahun Indonesia merdeka, kita 
tentu mengharapkan Indonesia yang lebih maju, 
stabil dalam berbagai bidang, termasuk dewasa 
dalam berpolitik.

Proses yang selama ini terjadi, sikap 
tidak fair dilakukan oleh masyarakat, peserta 
pemilu bahkan panitia pelaksana pemilu (KPU) 
menunjukan bahwa Indonesia memang belum 
dewasa dalam berpolitik, kita sepakat bahwa 
memang butuh waktu yang cukup lama dalam 
menciptakan proses domokrasi yang ideal, tapi 
bagi saya, Indonesia adalah sebuah negara 
yang seharunya sudah cukup memiliki tingkat 
kedewasaan yang baik dalam berpolitik. Kita 
tentunya merindukan proses pelaksanaan 
pemilu yang berjalan dengan baik, dimana tidak 
ada proses kecurangan yang terjadi seperti 
sekarang ini, sehingga diharapkan dengan 
adanya pelaksanaan proses demokrasi yang 
baik, akan menghasilkan pemimpin pemimpin 
dan wakil-wakil rakyat yang baik, yang benar- 
benar memprioritaskan amanah rakyat dan 
pembangunan Indonesia kedepan, bukan justru 
memperkeruh kondisi Indonesia.

B.3. Kepekaan Gender Dalam Politik Indonesia
Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 hasil perubahan 

kedua menyatakan: ”Setiap orang berhak 
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 
yang sama guna mencapai persamaan dan 
keadilan.”

Pasal ini sengaja dan dengan sadar diusulkan, 
dibahas di Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja 
MPR, dan diputuskan oleh MPR pada masa 
perubahan kedua UUD 1945 tahun 2000 sebagai 
payung	kebijakan	afirmasi.	Seperti	kita	ketahui,	
euphoria Reformasi setelah jatuhnya Soeharto 
ditandai keinginan kuat untuk merevitalisasi 
kehidupan politik ke arah yang lebih demokratis, 
antara lain dengan mengamandemen UUD 1945.

Ada semacam kebutuhan masyarakat 
untuk diperlakukan lebih adil secara ekonomi 
maupun politik. Sentralisasi politik dan ekonomi 
selama Orde Baru telah mengakibatkan daerah- 
daerah tertinggal secara ekonomi. Hal ini yang 
menjelaskan mengapa ada tuntutan otonomi 
daerah serta perimbangan keuangan yang lebih 
adil antara pusat dan daerah. Di samping itu, 
kelompok masyarakat yang tertinggal seperti 
suku-suku terasing di berbagai pelosok Indonesia 
juga menuntut perhatian sama.

Demikian pula kelompok yang termarginalkan 
secara sosial, ekonomi, dan politik seperti 
perempuan juga menuntut perlakuan yang lebih 
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adil. Para aktivis perempuan mengatakan bahwa 
demokratisasi menghendaki adanya peningkatan 
pelaksanaan hak asasi manusia (HAM). Hak-
hak politik perempuan adalah bagian integral 
yang tak dapat dipisahkan dari HAM. Prinsip 
persamaan, kesetaraan, dan keadilan berlaku 
untuk semua warga negara Republik Indonesia 
tanpa ada perkecualian.

Maka tidaklah mengherankan apabila 
gerakan perempuan Indonesia memperoleh 
momentumnya di era demokratisasi ini. Berbagai 
diskusi dan temu wicara digelar untuk membahas 
apa sebaiknya yang dilakukan perempuan untuk 
memperoleh hak-haknya secara lebih adil. 
Salah satu yang mengemuka adalah perlunya 
peningkatan keterwakilan politik perempuan di 
parlemen.

Konstruksi berpikirnya adalah semakin 
banyak perempuan di parlemen, akan semakin 
besar kemungkinan isu-isu perempuan seperti 
pendidikan, kesehatan/reproduksi, lingkungan, 
persamaan upah, perlindungan kerja dapat 
diperjuangkan di tingkat kebijakan publik.

Saya masih ingat betul ketika menghadiri 
serial diskusi amandemen UUD 1945 yang 
diselenggarakan Koalisi Perempuan di Jakarta 
antara tahun 1999–2000, Nursyahbani 
Katjasungkana meminta dilakukan upaya 
memperjuangkan masuknya ketentuan HAM 
secara lebih lengkap dalam UUD 1945 yang 
sedang diamandemen,termasuk mengenai hak 
afirmatif	yang	sekarang	terpatri	dalam	Pasal	28	
H UUD 1945.7

Prosesnya sangat dinamis untuk 
memasukkan pasal ini. Kebetulan saya waktu 
itu (1999–2001) adalah anggota PAH I Badan 
Pekerja MPR yang bertugas mengamendemen 
UUD 1945. Mampu dihadirkannya pasal tersebut 
sebenarnya menggambarkan kerja sama yang 
baik antara PAH I BP MPR dengan komponen 
masyarakat sipil dalam memperjuangkan isu-isu 
strategis demokratisasi. PAH I menggelar forum 
hearing,mengundang dan menerima masukan 
dari masyarakat mengenai materi amandemen.

Kebetulan salah satu pokok bahasan pada 
masa perubahan kedua UUD 1945 adalah HAM. 
Yang menjadi fokus perjuangan utama teman-
teman aktivis perempuan adalah materi hak 
asasi perempuan dan hak asasi anak. Hampir 
saja usaha itu tidak berhasil. Sebab pada waktu 
itu, pada tahap proses sinkronisasi, sebagian 
anggota PAH I BP yang laki-laki mempertanyakan 
untuk apa gunanya pasal tersebut, toh sudah 
ada payung lain yang dapat digunakan, yaitu 
Pasal 28I ayat (2)?

Pasal itu menyebutkan: “Setiap orang berhak 
bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 

atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif itu.” Anggota PAH I waktu itu perlu 
diyakinkan bahwa pasal itu sangat penting dan 
mendasar untuk memajukan perempuan dan 
kelompok masyarakat lain yang tertinggal secara 
sosial dan ekonomi. Karenanya tuntutan utama 
kelompok perempuan ini kalau tidak direspons 
akan menurunkan dukungan atas proses 
perubahan UUD 1945 yang sedang berlangsung.

Masyarakat, khususnya perempuan, 
bersyukur dan berbahagia karena dengan pasal 
tersebut mereka memiliki payung konstitusional 
dalam memperjuangkan hak-hak politiknya.
Termasuk di sini masalah affirmative action dalam 
bentuk kuota 30% perempuan di parlemen.

Perjuangan itu sebenarnya telah 
membuahkan hasil yang agak lumayan ketika 
berhasil memasukkan kuota 30% perempuan 
dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
dan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 
2008. Namun, keputusan MK 23 Desember 
2008 yang menetapkan calon terpilih dengan 
suara terbanyak telah menimbulkan reaksi 
keras. Sebab keputusan MK itu oleh aktivis 
perempuan dianggap tidak berperspektif gender 
dan membuyarkan perjuangan keras bertahun-
tahun untuk memperoleh akses dan kesempatan 
yang sama dalam pengisian kursi parlemen 
(DPR).

Kuota perempuan yang diperjuangkan 10 
tahun terakhir tiba-tiba kehilangan maknanya. 
Penentuan calon tidaklah berdasarkan daftar 
urut lagi atau dengan kuota 30% atas BPP 
(bilangan pembagi pemilih), tapi dengan suara 
terbanyak. Keputusan MK itu dianggap telah 
mengubah konstruksi UU Pemilu yang disusun 
dengan disain sistem pemilu proporsional 
semiterbuka sehingga memungkinkan masuknya 
affirmative action pada Pasal 55 ayat (2) mengenai 
pencalonan.

Di situ dikatakan bahwa setiap 3 (tiga) 
bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 
(satu) orang perempuan bakal calon. Tidaklah 
mengherankan kemudian, dan jangan 
dipersalahkan, apabila perempuan menuntut 
kuota 30% tetap diberlakukan. Mereka menuntut 
dari setiap 3 calon terpilih di satu daerah 
pemilihan (dapil), 1 (satu) adalah perempuan. 
Hal ini menimbulkan pro-kontra tidak hanya di 
antara sesama kelompok perempuan,tapi juga 
dari kelompok laki-laki.

Tampaknya masih tidak mudah untuk 
memasukkan perspektif gender dalam setiap 
perumusan kebijakan publik. Oleh karena 
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itu pencerahan mengenai perspektif gender 
perlu terus-menerus dilakukan kepada semua 
komponen bangsa. Keputusan MK tersebut telah 
menegaskan sistem pemilu yang digunakan 
adalah proporsional daftar calon terbuka murni, 
tidak lagi semi terbuka.

Oleh karena itu, perjuangan perempuan 
ke depan mesti diubah dengan menuntut 
30% perolehan kursi di parlemen pada Pemilu 
2014. Pasti bukan perjuangan yang mudah. 
Resistensinya kemungkinan akan tinggi. Yang 
jelas, masyarakat sungguh prihatin dengan sikap 
sebagian fraksi DPR. Proses legislasi di DPR lebih 
banyak diwarnai pertimbangan jangka pendek 
daripada membangun sistem jangka panjang.

Ada sebagian fraksi di DPR yang dulu tidak 
menginginkan suara terbanyak tapi sekarang 
berbalik setelah UU Pemilu ditetapkan. Selama 
hitungannya adalah semata kekuasaan belaka, 
sulit bagi kita membangun sistem yang lebih 
baik.

 
C. Penutup 

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, 
bisa ditarik kesimpulan bahwa permasalahan 
dalam pelaksanaan pemilihan umum antara lain 
adalah biaya yang mahal, golongan putih (golput), 
dan penetapan daftar pemilih tetap. Mengamati 
perkembangan dinamika politik dari jauh 
hari sebelum pemilu legislatif  sampai dengan 
proses menuju  pemilu, memang banyak terjadi 
dinamika, baik proses yang baik ataupun bahkan 
proses yang buruk. Ada aksi pemuda untuk 
ajakan menolak golput, ada demonstrasi damai 
menuntut pemilu bersih dan lain sebagainya. 
Tetapi ada juga proses yang tidak baik yang 
malah memperburuk kondisi demokratisasi di 
Indonesia saat ini, dimana seharusnya semua 
stakeholder terlibat aktif dalam pendewasaan 
Indonesia dalam ranah politik. 

Tampaknya masih tidak mudah untuk 
memasukkan perspektif gender dalam setiap 
perumusan kebijakan publik. Oleh karena 
itu pencerahan mengenai perspektif gender 
perlu terus-menerus dilakukan kepada semua 
komponen bangsa. Keputusan MK tersebut telah 
menegaskan sistem pemilu yang digunakan 
adalah proporsional daftar calon terbuka murni, 
tidak lagi semi terbuka.

Saran yang bisa penulis sampaikan dalam 
karya ilmiah ini terkait dengan dinamika 
pemilihan legislatif adalah : 

a. Indonesia diharapkan menjadi Negara   yang 
sejahtera dengan meningkatkan kebijakan 
politik yang pro rakyat dan penegakkan 
hukum yang adil serta mampu memberikan 
pendidikan politik kepada masyarakat agar 
masyarakat dapat mengerti permasalahan 
terkait politik dan meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam setiap kegiatan politik 
termasuk pemilihan umum.

b. Harus ada peningkatan kualitas kinerja 
dari aparatur pemerintah dari segala aspek 
yang berkaitan dengan sistem politik dan 
penegakan hukum yang bertujuan untuk 
menekan tindakan KKN dan meningkatkan 
kualitas serta pengawasan agar bertindak 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Abstrak
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi 
pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba) oleh Pemerintah Pusat 
dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang semula memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha 
pertambangan di wilayahnya. Permasalahan penelitian meliputi dinamika pengaturan pertambangan minerba 
di Indonesia, kewenangan pusat dan daerah di bidang pertambangan minerba dalam perspektif hak menguasai 
negara, serta implikasi legislasi pengambilalihan kewenangan pertambangan minerba oleh pusat dari daerah 
kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan 
perundangan. Beberapa implikasi terdapat pada disharmonisasi antara UU Minerba 2009 dengan UU Pemda 
2014, kewenangan antara pusat dan daerah, hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta hubungan 
pengawasan antara pusat dan daerah.

Kata Kunci: kewenangan, pertambangan mineral dan batubara, UU Pemerintahan Daerah.

Abstract
The enactment of Law Number 23 of 2014 on Regional Government brings the consequence of the takeover authority 
in matter of mineral and coal mine by the central government over the regency/municipal government which originally 
had authority to grant mining permit in its territory. Research problems include the dynamics settings of mineral and 
coal mining in Indonesia, the central and regional authorities in the field of mineral and coal mining in right of state 
control perspective, as well as the implications of the takeover of mineral and coal mining by the central authority 
over the regency/municipality. This research is a normative research using the conceptual and legislation approach. 
Some of the implications are in disharmony between the Law on Mining of 2009 with Regional Government Law of 
2014, between central and regional authorities, the financial relationship between central and regional, as well as 
the relationship between central and regional control.

Keywords: authority, mineral and coal mining, Regional Government Law.

A. Pendahuluan
Pengelolaan sumber daya alam merupakan 

salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa 
pengelolaan sumber daya alam di atur dalam 
Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 
1945) yang berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”1, serta dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan lintas sektor. 

Pemanfaatan sumber daya alam untuk 
pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia 
secara tersirat juga dituangkan dalam tujuan 
bernegara.2 Tujuan negara Indonesia tertuang 

di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang meliputi, “[...] melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial [...].”3

Proses untuk mencapai tujuan bernegara 
poin kedua, Indonesia masih berkutat pada 
pengelolaan sumber daya alamnya walau kini, 
terutama pasca reformasi, terdapat pandangan 
dan semangat untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusianya pula. Hal ini dapat 
dimaklumi mengingat Indonesia memiliki potensi 

1 Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Moh. Mahfud MD, 2011, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 17.
3 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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sumber daya alam yang potensial terutama dalam 
bidang kehutanan, minyak dan gas (migas), dan 
mineral dan batubara (minerba). Kini tercatat 
potensi sumber daya pertambangan mineral 
dan batubara tersebar di 437 lokasi di Indonesia 
bagian barat dan timur, seperti tembaga dan 
emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di 
Sulawesi, bauksit dan batu bara di Kalimantan 
dan mineral lainnya yang tersebar di berbagai 
tempat.4 

Sebagaimana yang berlaku pada semua 
undang-undang terkait sumber daya alam, Pasal 
33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pun menjadi 
landasan dalam pengaturan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasal 33 ayat 
(3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang 
kepada negara untuk menguasai sumber 
daya alam yang berada di Indonesia. Konsep 
penguasaan dalam Pasal tersebut ditafsirkan 
oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 
Nomor 002/PUU-I/2003, yang berbunyi:5

[...] pengertian “dikuasai negara” haruslah 
diartikan mencakup makna penguasaan oleh 
Negara dalam arti luas yang bersumber dan 
diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat 
Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi 
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian 
kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas 
sumber sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat 
secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI 
Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara 
untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan 
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan 
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), 
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) oleh Negara [...].

Melalui putusan tersebut, frasa “dikuasai 
oleh negara” membawa konsekuensi adanya 
lima kewajiban oleh negara, yakni mengadakan 
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan 
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), 
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad). Kewenangan negara 
untuk melaksanakan fungsi dalam penguasaan 
sumber daya mineral, selain dijalankan 
oleh Pemerintah Pusat, juga dijalankan oleh 
Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi 
maupun tingkat kabupaten/kota. Bahkan 
dalam kondisi tertentu, Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dilibatkan 
dalam pelaksanaan kewenangan negara 

4 Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.
5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Desember 2004, hlm. 208-209.
6 Maria S.W. Sumardjono, et al., 2011, Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 
7 Pasal 3 huruf 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959). 211.

dalam sektor sumber daya mineral.6 Semangat 
desentralisasi tersebut yang tertuang dalam UU 
Minerba, dimana Pasal 3 huruf 3 menyebutkan 
bahwa salah satu tujuan pengelolaan mineral 
dan batu bara adalah meningkatkan pendapatan 
masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta 
menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-
besar kesejahteraan rakyat.7 

Sementara, sejak diundangkannya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) terdapat 
beberapa disharmonisasi antar keduanya 
terutama terkait kewenangan pemerintah 
daerah dalam mengelola kegiatan usaha 
pertambangan. Sebelumnya, melalui UU Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(UU Pemda 2004) dan UU Minerba, kewenangan 
penguasaan pertambangan minerba ada 
pada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah 
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/
kota. Namun, UU Pemda Tahun 2014 hanya 
mengklasifikasikan kewenangan penguasaan 
minerba pada pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah provinsi saja, sekaligus mengambil alih 
kewenangan penguasaan pertambangan minerba 
di pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Selain semangat desentralisasi, pengelolaan 
pertambangan minerba oleh kabupaten/kota 
juga atas pertimbangan prinsip eksternalitas 
bahwa daerah tersebutlah yang paling terkena 
dampak atas urusan yang diatur. Hal ini 
kemudian menjadikan daerah tersebut memiliki 
wewenang untuk mengatur. Namun di satu sisi, 
wewenang tersebut juga menimbulkan masalah 
di tingkat kabupaten/kota. Oleh karenanya, 
implikasi pengambilalihan kewenangan di 
bidang pertambangan mineral dan batubara 
oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah 
kabupaten/kota menarik untuk diteliti karena 
mineral dan batubara merupakan salah satu 
sumber daya alam yang sangat penting bagi 
keberlangsungan pembangunan, begitu pula 
ketepatan wewenang penguasaan yang berada di 
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, permasalahan 
yang ingin dibahas dalam penulisan ini yaitu 
mengenai, bagaimana dinamika pengaturan 
pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, 
bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah di bidang pertambangan 
mineral dan batubara dalam perspektif hak 
menguasai negara, serta bagaimana implikasi 
pengambilalihan kewenangan di bidang 
pertambangan mineral dan batubara oleh 
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Mijnwet (Staatsblad 1899 Nomor 214) yang 
diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan 
Peralihan UUD 1945.9 Kemudian di tahun 1906, 
UU tersebut ditambah dan diubah dengan 
Mijnordonantie (Ordinansi Pertambangan) Tahun 
1906.10 Peraturan a quo menyatakan bahwa 
pemerintah mengatur perizinan perminyakan 
dan pertambangan bahan galian logam, 
batubara, batu permata dan beberapa bahan 
galian penting. Sedangkan bahan galian yang 
dianggap kurang penting seperti gamping, pasir, 
dan lempung perizinannya diatur oleh para 
penguasa setempat.11 

Setelah 15 tahun merdeka, Indonesia baru 
membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perppu) Nomor 37 Tahun 1960 
tentang Pertambangan yang kemudian menjadi 
Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 
37 Prp Tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 
14 Oktober Tahun 1960. UU a quo mencabut 
Indische Mijnwet karena ruh peraturannya 
dianggap tidak sesuai dengan karakteristik 
negara Indonesia dan kepentingan nasional di 
bidang pertambangan.12

Kemudian, dibentuklah UU Nomor 1 
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 
yang menjadi pendorong diundangkannya 
UU Pertambangan 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan (UU 
Pertambangan 1967). Setelahnya, lahir pula 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 
tentang Pelaksanaan UU Pertambangan 1967. 
Alasan pemberlakuan UU Pertambangan 
1967 adalah UU sebelumnya tidak lagi dapat 
memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin 
berusaha dalam bidang pertambangan serta 
menjadikan pertambangan menjadi kekuatan 
ekonomi riil.13 Salah satunya juga disebabkan 
karena perkembangan politik dan pembaruan 
kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, 
dan pembangunan antara lain sebagaimana 
ditetapkan dalam Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 
XXIII/MPRS/1966.14 Ketentuan-ketentuan 
tersebut berhasil menciptakan iklim yang 
menguntungkan dan menarik investor asing 
untuk menanamkan modal di Indonesia, yang 
mana hal ini dapat terbukti dari lahirnya Kontrak 
Karya Generasi I hingga Generasi VII.15 Setelah 
42 tahun kemudian, UU Pertambangan 1967 

8 World Bank Regional, “Decentralizing Indonesia”, World Bank Regional Public Expenditure Review Overview Report, Report Nomor 
26191 IND, 2003, hlm. 1. Lihat dalam Tri Hayati, 2011, Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi tentang 
Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.
9 Otong Rosadi, 2012, Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 34.
10 Ibid., hlm. 30.
11 Sutaryo Sigit, 2004, Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia, Penerbit Yayasan Minergy Informasi Indonesia, 
Jakarta, hlm. 99-100, dalam Tri Hayati, Op.cit., hlm. 9.
12 Otong Rosadi, Op.cit., hlm. 39
13 Konsiderans Menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).
14 Konsiderans Menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).
15 Nanik Trihastuti, 2013, Hukum Kontrak Karya, Setara Press, Malang, hlm. 43-50.

pemerintah pusat dari pemerintah daerah 
kabupaten/kota.

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian 
yuridis normatif dengan menggunakan 
pendekatan konseptual (conceptual approach) 
dan pendekatan perundang-undangan (statute 
approach). Penelitian menggunakan bahan 
hukum primer (bahan hukum yang memiliki 
kekuatan hukum mengikat) berupa peraturan 
perundang-undangan yang menjadi inti 
penelitian. Penulis juga menggunakan bahan 
hukum sekunder yang digunakan peneliti 
untuk menjelaskan bahan hukum primer 
berupa buku-buku literatur, disertasi, naskah 
akademik, makalah, laporan, jurnal, artikel dari 
media cetak dan elektronik, dan dokumen yang 
berkaitan dengan penelitian. Analisis bahan 
hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan 
cara analisis kualitatif.

B. Pembahasan
B.1.Perkembangan Pengaturan Pengelolaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara di 
Indonesia
Perubahan UU Pemda dapat digolongkan 

ke dalam sebuah reformasi pemerintah daerah. 
Proses perubahan yang dikehendaki dari UU 
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di Daerah ke UU Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU 
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 
tergolong perubahan yang radikal (radical change) 
atau perubahan drastis (drastic change).8 Apalagi 
perubahan pasca UU Nomor 22 Tahun 1999, 
yakni menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 yang 
kini juga diubah lagi menjadi UU Pemda 2014 
memberikan perubahan yang sangat mendasar 
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 
khususnya dalam penyelenggaraan urusan 
pertambangan. 

Apabila dilihat dari aspek historis, pada 
dasarnya hukum yang mengatur tentang 
perizinan pertambangan di Indonesia merupakan 
kelanjutan dari hukum pertambangan yang 
berlaku sebelum kemerdekaan. Pola pikir ini 
dapat ditelusuri dalam peraturan pertambangan 
di Indonesia pertama kali berasal dari warisan 
zaman penjajahan Belanda, yakni Indische 
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diganti dengan UU Minerba yang diberlakukan 
pada tanggal 12 Januari 2009.

Penggantian UU tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara tersebut membawa 
konsekuensi sistem pengelolaan pertambangan 
di Indonesia menjadi bersifat pluralistik. Hal 
ini disebabkan pada saat pemberlakuan UU 
Minerba 2009, ada beberapa Kontrak Karya yang 
masih dalam tahun berjalan atau bahkan baru 
ditandatangani sebelum pemberlakuan UU yang 
baru. Mengenai perbedaan sistem kontrak dalam 
UU Pertambangan 1967 dengan sistem izin yang 
terdapat pada UU Minerba 2009, dapat dilihat 
dalam tabel berikut:16

Tabel 1 
Perbedaan Sistem Kontrak dengan Sistem 

Perizinan

Subjek Sistem Perizinan Sistem 
Kontrak

Hubungan 
Hukum

Bersifat publik, 
instrumen hukum 
administrasi

Bersifat 
perdata

Penerapan 
Hukum

Oleh Pemerintah Oleh kedua 
belah pihak 
dalam 
kontrak

Pilihan 
Hukum

Tidak berlaku 
pilihan hukum

Berlaku 
pilihan 
hukum

Akibat 
Hukum

Sepihak Kesepakatan 
kedua belah 
pihak

Penyelesaian 
Sengketa

PTUN Arbitrase

Kepastian 
Hukum

Lebih terjamin Kesepakatan 
kedua belah 
pihak

Hak dan 
Kewajiban

Hak dan kewajiban 
pemerintah lebih 
besar

Hak dan 
kewajiban 
kedua belah 
pihak relatif 
setara

Sumber 
Hukum

Peraturan 
perundang-
undangan

Kontrak/
perjanjian itu 
sendiri

Sumber: Naskah Akademik UU Minerba 2009, hlm. 34-35.

Apabila dilihat dari berlakunya sistem, 
sistem kontrak yang diberlakukan pada UU 

Pertambangan 1967 dan menghasilkan Kontrak 
Karya hingga generasi VII banyak merugikan 
Indonesia.17 Sebagai contoh, berdasarkan 
Kontrak Karya yang disepakati pada tahun 1967, 
yakni Kontrak Karya Generasi I yang kemudian 
diperpanjang hingga Kontrak Karya Generasi V 
tahun 1991 (salah satunya dengan PT Freeport), 
Pemerintah Indonesia hanya mendapatkan 
royalti sebesar 1,5-3,5% dari hasil penjualan 
bersih tembaga dan 1% dari hasil penjualan 
emas dan perak. Besarnya royalti ini jauh lebih 
rendah daripada royalti rata-rata di negara lain 
yang besarnya mencapai 6% untuk tembaga dan 
5% untuk emas dan perak (pada kurun waktu 
1967 – 1991), yang mana seharusnya royalti 
yang didapat oleh Pemerintah Indonesia dapat 
diatas rata-rata mengingat proven and probable 
reserve (perkiraan dan cadangan yang telah 
terbukti) di wilayah pertambangan PT Freeport 
sangat besar, dan bahkan merupakan salah satu 
yang terbesar di dunia.18

Selain itu, dalam hal kewenangan pengelolaan, 
UU Pertambangan 1967 menggunakan konsep 
yang terdapat dalam Indische Mijnwet dimana 
pemerintah daerah hanya berwenang mengelola 
pertambangan yang ‘remeh temeh’, yang dalam 
UU Pertambangan 1967 ini dibedakan dimana 
Bahan galian strategis (Golongan A) dan vital 
(Golongan B) oleh pemerintah dan bahan galian 
non-strategis non-vital (Golongan C) oleh Pemda 
Tingkat I Provinsi.19 Penggolongan ini dianggap 
tidak lagi efisien, karena kriteria strategis, vital 
dan non vital tidak jelas.20 Kriteria strategis ini 
berkaitan pada kepentingan dan keamanan 
negara, yang tentu saja sewaktu-waktu bisa dapat 
bergeser yang membawa konsekuensi bergeser 
pula kriteria bahan galian. Selain itu, dalam 
praktik, penggolongan ini juga dikaitkan dengan 
kewenangan pemberian izin pertambangan. 
Penggalian Golongan A hanya boleh diberikan 
kepada Pemerintah, sedangkan untuk Golongan 
B boleh diberikan kepada swasta badan 
hukum Indonesia, untuk Golongan C berada di 
tangan pemerintah daerah.21 Namun demikian, 
seringkali terjadi perubahan tertentu, yang tanpa 
kriteria obyektif, bisa dilimpahkan kepada pihak 
lain, misalnya batubara, yang ditetapkan ke 
dalam Golongan A, tetapi izin pertambangannya 
juga diberikan kepada swasta.22

Perubahan pengaturan ini juga dipengaruhi 
oleh pemberlakuan otonomi daerah sebelum 
UU Pemda 2004. Pasca UU Pemda 2004 

16 Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, hlm. 34-35.
17 Hukum Online, “Kontrak Perusahaan Tambang Asing Banyak Merugikan”, http://www.hukumonline. com/ berita/baca/
lt4e848b537f794/kontrak-perusahaan-tambang-asing-banyak-merugikan, diakses 8 November 2015.
18 Nanik Trihastuti, Op.cit., hlm. 7.
19 Pasal 3-4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).
20 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hlm. 33-34.
21 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).
22 Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2004, Op.cit., hlm. 34.
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23 Pasal 6-8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
24 Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
25 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 209.

berlaku, memberi pengaruh besar terhadap 
pembentukan dan pemberlakuan UU Minerba 
2009, kewenangan pengelolaan pertambangan 
tidak lagi diklasifikasikan berdasarkan jenis 
bahan galian, namun diklasifikasikan menjadi 
kewenangan pemerintah pusat, pemerintah 
daerah provinsi, serta pemerintah daerah 
kabupaten/kota.23

B.2.Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah 
Atas Sektor Pertambangan Mineral dan 
Batubara dalam Perspektif Hak Menguasai 
Negara (HMN)
Hubungan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, berbasis pada rumusan 
Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang 
menyatakan bahwa, “Pemerintah daerah 
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah 
Pusat”.24 Pasal merupakan legitimasi utama 
atas dorongan untuk menjalankan otonomi 
daerah dalam berbagai bidang, salah satunya 
termasuk pertambangan mineral dan batubara. 
Sebagaimana sektor pertambangan, minerba 
merupakan salah satu dari sektor sumber daya 
alam, tentu memiliki keterkaitan terhadap sektor 
lingkungan lain serta bagaimana kewenangan 
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengelola 
usaha pertambangan. Hal ini membawa implikasi 
bahwa kewajiban untuk melakukan tindakan 
atas penafsiran “hak menguasai negara” tidak 
hanya berada di pundak Pemerintah Pusat, 
melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah 
daerah, tentu sesuai dengan klasifikasi urusan 
wajib dan pilihan yang dibebankan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 
002/PUU-I/2003 memberikan penafsiran atas 
hak menguasai negara yang sekaligus memberi 
kewajiban bagi pemerintah untuk mengadakan 
kebijakan (beleid), tindakan pengurusan 
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), 
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.25 Selengkapnya, 
penjabaran atas 5 (lima) fungsi penguasaan 
negara atas sumber daya alam dapat dilihat 
dalam tabel berikut:

Tabel 2 
Fungsi Penguasaan Negara Atas 

Sumber Daya Alam

Fungsi Penjelasan
Kebijakan
(beleid)

Dilakukan oleh negara c.q. 
pemerintah dengan merumuskan 
dan mengadakan kebijakan

Fungsi Penjelasan
Tindakan 
Pengurusan
(bestuursdaad)

Dilakukan oleh pemerintah 
dengan kewenangannya untuk 
mengeluarkan dan mencabut 
fasilitas perizinan (vergunning), 
lisensi (licentie) dan konsesi 
(concessie).

Pengaturan
(regelendaad)

Fungsi pengaturan dilakukan 
oleh negara melalui kewenangan 
legislasi oleh DPR bersama 
dengan Pemerintah dan regulasi 
oleh Pemerintah (eksekutif). 
Jenis peraturan yang dimaksud 
sebagaimana dinyatakan dalam 
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011.

Pengelolaan
(beheersdaad)

Dilakukan melalui mekanisme 
pemilikan saham (share-holding) 
dan/atau melalui keterlibatan 
langsung dalam manajemen 
Badan Usaha Milik Negara 
sebagai instrumen kelembagaan, 
yang melaluinya Negara, c.q. 
pemerintah mendayagunakan 
penguasaannya atas sumber-
sumber kekayaan itu untuk 
digunakan bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Dalam 
penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, fungsi ini dilakukan oleh 
BUMD

Pengawas
(toezichthoudensdaad)

Dilakukan oleh negara c.q. 
pemerintah dalam rangka 
mengawasi dan mengendalikan 
agar pelaksanaan penguasaan 
oleh negara atas sumber-sumber 
kekayaan dimaksud benar-
benar dilakukan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran seluruh 
rakyat. 

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/

PUU-I/2003, hlm. 209.

Berlakunya otonomi daerah di Indonesia, 
membawa konsekuensi dimana lima fungsi 
atas hak menguasai negara tersebut juga 
harus dijalankan oleh pemerintahan daerah. 
Sebagaimana yang tertuang dalam UU 
Minerba 2009 yang membagi kewenangan atas 
penguasaan pertambangan mineral dan batubara 
menjadi kewenangan Pemerintah Tingkat Pusat, 
Pemerintah Tingkat Provinsi, Pemerintah Tingkat 
Kabupaten/Kota. 

B.3.Kewenangan Pemerintah Pusat dan 
Daerah atas Sektor Pertambangan Mineral 
dan Batubara dalam UU Nomor 32 Tahun 
2004
Sejak berlakunya UU Pemda 2004, pemberian 

otonomi kepada pemerintah daerah provinsi 
dan daerah kabupaten/kota semakin meluas, 
fokus administrasi pemerintahan juga lebih 
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26 Penjelasan Umum Paragraf 1-2 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
27 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
28 Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
29 Pasal 160 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
30 Kemendagri Online, “Dana Perimbangan Sumber Pendapatan Daerah Terbesar”, http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/24-
dana-perimbangan--sumber-pendapatan-daerah-terbesar, diakses 29 September 2015.
31 Pasal 14 huruf c dan Pasal 17 ayat (1)-(3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4438).

pada kuatnya keinginan untuk menjalankan 
kewenangan daerah atas wilayahnya sendiri.26 Hal 
ini dituangkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemda 
2004 yang menyatakan bahwa, “pemerintahan 
daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini 
ditentukan menjadi urusan Pemerintah”.27 
Bidang urusan pertambangan termasuk dalam 
urusan yang bersifat pilihan, yaitu urusan 
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan 
daerah yang bersangkutan.28

Kembali lagi kepada konsep hak 
menguasai negara/hak penguasaan negara 
yang menempatkan seluruh rakyat Indonesia 
sebagai pemilik sumber daya alam yang ada 
di wilayah negara Indonesia, apabila terdapat 
kekayaan tambang mineral dan batubara di 
suatu daerah, tidak serta merta menjadikan 
daerah tersebut menjadi satu-satunya daerah 
yang makmur dikarenakan hasil sumber daya 
tambang yang melimpah. Tetap ada kewajiban 
pembagian dana perimbangan dengan tujuan 
dapat didistribusikan manfaatnya secara merata 
ke wilayah lain di Indonesia.29 

Dana perimbangan tersebut, selain bertujuan 
untuk membantu daerah dalam hal pendanaan 
untuk melaksanakan kewenangannya, juga 
bertujuan untuk mengurangi ketimpangan 
sumber pendanaan pemerintahan antara 
pusat dan daerah, serta tujuan lainnya adalah 
untuk mengurangi kesenjangan pendanaan 
pemerintahan antar daerah.30 Lebih lanjut, Pasal 
14 huruf c, Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah memberikan besarnya penerimaan dari 
sektor pertambangan antara pemerintah dan 
pemerintah daerah, yakni sebagai berikut:31

1. Penerimaan iuran tetap (land-rent): 
Pemerintah 20% dan Daerah 80% (dengan 
rincian daerah provinsi sebesar 16% dan 
daerah kabupaten/kota penghasil sebesar 
64%).

2. Penerimaan iuran eksplorasi dan eksploitasi 
(royalty): pemerintah 20% dan daerah 80% 
(dengan rincian daerah provinsi 16%, daerah 
penghasil 32%, dan 32% sisanya untuk 

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi 
yang bersangkutan).
Sebagaimana paparan di atas dan apabila 

kembali melihat pada 5 tugas pemerintah dalam 
hal menafsirkan “hak menguasai negara”, maka 
kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah 
menurut UU Pemda 2004 yang kemudian lebih 
diperincikan dalam UU Minerba 2009 dalam 
konteks hak menguasai negara adalah sebagai 
berikut:

Tabel 3 
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah 

dalam Konteks HMN 
Menurut UU Minerba 2009

Aktor Fungsi Landasan 
Hukum

Pemerintah 
Daerah 
Provinsi

Pengaturan (regelendaad) Pasal 7 
ayat (1) 
huruf a

Tindakan Pengurusan 
(bestuursdaad) 

Pasal 7 
ayat (1) 
huruf b, c, 
d, j

Pengelolaan (beheersdaad) Pasal 38
Pasal 6 
ayat (2) 
PP Nomor 
23 Tahun 
2010

Pengawasan 
(toezichthoudensdaad)

Pasal 7 
ayat (1) 
huruf b, c, 
d, n

Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/
Kota

Pengaturan (Regelendaad) Pasal 8 
ayat (1) 
huruf a

Tindakan Pengurusan 
(bestuursdaad) 

Pasal 8 
ayat (1) 
huruf b, c

Pengelolaan (beheersdaad) Pasal 38
Pasal 6 
ayat (2) 
PP Nomor 
23 Tahun 
2010

Pengawasan 
(toezichthoudensdaad)

Pasal 8 
ayat (1) 
huruf b, 
c, k

Sumber: Diolah Penulis, 2015.
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32 Misalnya Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
33 Republika Online, “Gubernur Kuasai Izin Pertambangan”, http://www.republika.co.id/berita/koran/nusantara-koran/14/09/23/
ncc8k97-gubernur-kuasai-izin-pertambangan, diakses 27 September 2015.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587).
37 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587).

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa 
masing-masing baik Pemerintah Daerah Provinsi 
maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
memiliki 4 dari 5 fungsi. Pembagian kewenangan 
dalam UU Minerba 2009 sebagaimana dalam 
tabel, sejalan dengan pembagian kewenangan 
dalam UU Pemda 2004. Selain itu, apabila 
dicermati, baik dalam Naskah Akademik UU 
Minerba 2009 juga di dalam Pasal-Pasal yang 
digunakan di dalam UU Minerba 200932 memuat 
kata “pengelolaan pertambangan mineral dan 
batubara”. Jika disesuaikan dengan putusan 
MK, klasifikasi tabel, serta wewenang yang 
termuat di dalam undang-undang, pemilihan 
kata “pengelolaan” menurut penulis kurang 
tepat. Karena kewenangan sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 6, 7, dan 8 UU Minerba 
2009 tidak hanya memuat mengenai fungsi 
pengelolaan, tetapi juga fungsi kebijakan 
(khusus menjadi kewenangan pemerintah 
pusat) serta ketiga fungsi lain, yakni tindakan 
pengurusan, pengaturan, serta pengawasan. 
Mengingat telah hadir Putusan MK yang 
memberi penafsiran atas frasa “hak menguasai 
negara” yang menimbulkan konsekuensi 5 
fungsi di atas, alangkah lebih baik apabila 
pada perbaikan undang-undang pertambangan 
mineral dan batubara di masa mendatang. 
Kata “pengelolaan” yang disandingkan dengan 
“pertambangan mineral dan batubara” diganti 
dengan “penguasaan” agar lebih menyatukan 
konsep dan tidak menimbulkan tafsir yang 
berbeda di kemudian hari. 

B.4.Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah 
Atas Sektor Pertambangan Mineral dan 
Batubara dalam UU Pemda 2014
Lahirnya UU Pemda 2014 memberikan 

beberapa perubahan kepada urusan pemerintah 
daerah dalam mengelola pertambangan minerba. 
Sebagaimana dalam pembahasan pada sub 
bab sebelumnya, kewenangan atas sektor 
pertambangan minerba yang sebelumnya juga 
terdapat di Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota, kini kewenangan tersebut diambil alih 
oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada 
gubernur melalui UU Pemda 2014.

Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian 
Dalam Negeri, kewenangan atas penguasaan 
pertambangan mineral dan batubara merupakan 
kewenangan yang bersifat ekologis dan dalam 
praktiknya, rawan penyimpangan.33 Beberapa 

hal yang menurut pemerintah menjadi kendala 
adalah karena dijalankan oleh 497 kabupaten/
kota dan ditambah daerah pemekaran.34 
Selain itu, sumber daya manusia yang ada di 
kabupaten/kota dianggap belum mencukupi 
baik secara kualitas maupun kuantitas.35

Perubahan ketentuan dalam sektor sumber 
daya alam, termasuk di dalamnya perubahan 
dalam kewenangan penguasaan pertambangan 
mineral dan batubara sebagaimana pada Pasal 
14 UU Pemda 2014 yang berbunyi:3

(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
bidang kehutanan, kelautan, serta energi 
dan sumber daya mineral dibagi antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi

(2) Urusan Pemerintah bidang kehutanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
berkaitan dengan pengelolaan taman hutan 
raya kabupaten/kota menjadi kewenangan 
Daerah kabupaten/kota

(3) Urusan Pemerintahan bidang energi 
dan sumber daya mineral sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan 
dengan pengelolaan minyak dan gas bumi 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(4) Urusan Pemerintahan bidang energi 
dan sumber daya mineral sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan 
dengan pemanfaatan langsung panas bumi 
dalam Daerah kabupaten/kota menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan 
bukan penghasil mendapatkan bagi hasil 
dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Melalui Pasal a quo, jelas tertuang bahwa 

daerah kabupaten/kota hanya dapat mengelola 
sumber daya alam kehutanan dengan berkaitan 
dengan pengelolaan taman hutan raya dan 
pemanfaatan langsung panas bumi. Sementara 
kabupaten/kota tidak lagi berwenang untuk 
mengurusi perizinan pertambangan mineral dan 
batu bara untuk di kawasan daerah kabupaten/
kotanya. Pembagian kewenangan yang baru ini 
juga dapat dilihat dalam Lampiran UU Pemda 
2014.

UU Pemda 2014 membagi urusan 
pemerintahan menjadi 3 bagian, yaitu 
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan 
konkuren, dan urusan pemerintahan umum.37 
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Pembagian urusan pemerintahan pada UU 
Pemda 2014, mendasarkan pada prinsip yang 
sedikit berbeda dari UU sebelumnya. Apabila 
dalam UU Pemda 2004 menggunakan prinsip 
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan 
memperhatikan keserasian hubungan antar 
susunan pemerintahan, pada UU Pemda 2014 
ini mendasarkan pada prinsip eksternalitas, 
akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan 
strategis nasional.38

Pengertian kriteria efisiensi, eksternalitas, 
dan akuntabilitas dalam UU Pemda 2004 dan di 
UU Pemda 2014 pada dasarnya sama, hanya di 
dalam UU Pemda 2014 lebih dipadatkan serta 
tidak lagi memberikan penjabaran mengenai 
urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/
kota. Penafsiran yang menarik adalah kriteria 
keserasian hubungan dalam UU Pemda 2004 dan 
kriteria kepentingan strategis nasional dalam UU 
Pemda 2014. Terlihat dari rincian pengaturan 
mengenai hubungan pusat dan daerah 
menunjukkan keinginan pemerintah untuk 
merapikan tatanan dan kewenangan yang ada di 
daerah provinsi maupun di daerah kabupaten/
kota. Pada dasarnya, urusan pemerintahan 
yang diserahkan kepada daerah berasal dari 
kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan 
Presiden. Kembali lagi kepada konsekuensi dari 
negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir 
pemerintahan ada di tangan Presiden.

Pengambilalihan urusan oleh Pemerintah 
Pusat ini juga membawa konsekuensi 
berkurangnya fungsi dari hak menguasai negara 
atas pertambangan mineral dan batubara 
yang ada di pemerintah daerah provinsi dan 
pemerintah daerah kabupaten/kota. Klasifikasi 
tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4 
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah 

dalam Konteks HMN 
Menurut UU Pemda 2014

Aktor Fungsi Landasan 
Hukum

Pemerintah 
Daerah 
Provinsi

Mengadakan Kebijakan 
(beleid) 

Pasal 17 UU 
Pemda 2014

Pengaturan (regelendaad) Lampiran UU 
Pemda 2014

Tindakan Pengurusan 
(bestuursdaad) 

Lampiran UU 
Pemda 2014

Pengelolaan 
(beheersdaad) 

Pasal 38 UU 
Minerba 2009
Lampiran UU 
Pemda 2014
Pasal 6 ayat (2) 
PP Nomor 23 
Tahun 2010

Pengawasan 
(toezichthoudensdaad) 

Pasal 7 ayat (1) 
huruf b, c, d, 
n UU Minerba 
2009
Lampiran UU 
Pemda 2014

Aktor Fungsi Landasan 
Hukum

Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/
Kota

Tidak lagi memiliki 
fungsi dari penguasaan 
atas pertambangan 
mineral dan batubara di 
daerahnya

Pasal 14 ayat 
(1) UU Pemda 
2014
Lampiran UU 
Pemda 2014

Sumber: Diolah Penulis, 2015.

Terlihat bahwa dalam tabel di atas, kini 
terdapat lima fungsi dari penafsiran hak 
menguasai negara atas pertambangan mineral 
dan batubara yang menjadi kewenangan 
pemerintahan daerah provinsi, terdapat pada 
Pasal 17 ayat (1) UU Pemda 2014 yang berbunyi, 
“Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah 
untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah”.38 Walau 
belum terperinci dalam Lampiran UU Pemda 
2014, Pasal a quo memberikan celah kepada 
Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengadakan 
kebijakan dalam menjalankan urusan 
pemerintahan sektor pertambangan mineral 
dan batubara. Pada UU Nomor 32 Tahun 2004, 
Pemerintahan Daerah Provinsi tidak memiliki 
hak untuk mengadakan kebijakan atas urusan 
pemerintahan, namun melalui UU Pemda 2014 
ini diberikan dengan berpedoman pada norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sementara, 
Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki 
kewenangan baik untuk mengatur, mengadakan 
tindakan pengurusan, pengelolaan, maupun 
pengawasan.

Namun demikian, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota tetap menerima Dana Bagi 
Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya 
alam (Pasal 289 ayat (4) huruf b), yakni yang 
berasal dari penerimaan pertambangan mineral 
dan batubara yang berasal dari iuran tetap 
(landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan 
iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari 
wilayah daerah yang bersangkutan (dengan 
nominal yang sama sebagaimana dalam UU 
Nomor 33 Tahun 2004), serta DBH yang 
bersumber dari pajak yang terdiri atas pajak 
bumi dan bangunan yang dalam ketentuan ini 
adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/
atau dimanfaatkan di kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 
pertambangan, berdasarkan ketentuan 

38 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 5587).
38 Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 5587).
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peraturan perundang-undangan di bidang pajak 
bumi dan bangunan.39 

B.5.Implikasi Pengambilalihan Kewenangan 
di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara oleh Pemerintah Pusat dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
Ketentuan yang terdapat pada UU Pemda 

2014 menunjukkan bahwa Pemerintah 
Pusat menginginkan adanya efisiensi kinerja 
serta meminimalisir permasalahan di bidang 
pertambangan mineral dan batubara. Kebijakan 
ini dapat dibenarkan karena Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan untuk mengevaluasi izin 
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang 
telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta 
yang tidak menerapkan kaidah pertambangan 
yang baik.40 Salah satu temuan dari Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 
awal tahun 2012 sebelum dilakukan revisi atas 
UU Pemerintahan Daerah, terdapat sekitar 10.000 
izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, 
yang mana dari total tersebut, diperkirakan ada 
5.000 izin tambang yang bermasalah, selain itu 
ditemukan pula adanya surat izin pertambangan 
palsu, tumpang tindih perizinan dan praktik 
pertambangan tanpa izin (peti).41 Menurut 
Dirjen Minerba, banyaknya surat izin tambang 
palsu tersebut dikarenakan bupati yang baru 
mengeluarkan izin tanpa melihat izin-izin yang 
telah dikeluarkan bupati sebelumnya.42

Selain itu, kawasan pertambangan mineral 
dan batubara kerap bersinggungan dengan 
wilayah masyarakat hukum adat setempat dan 
bahkan tumpang tindih dengan kawasan hutan.43 

Per tahun 2012, tercatat di daerah kabupaten/
kota terdapat 1.337 kasus pertambangan yang 
telah merugikan negara triliunan rupiah, yang 
mana sebagian besar kasus tersebut terjadi 
karena dikeluarkannya izin usaha pertambangan 
di atas wilayah kawasan hutan.44

Menurut Ni’matul Huda, dalam negara 
kesatuan, hubungan antara pusat dan daerah 
pada praktiknya selalu terdapat tarik menarik 
kepentingan, serta terdapat upaya yang jelas 
dari pemerintah pusat untuk selalu memegang 
kendali atas berbagai urusan pemerintahan.45 
Sebagaimana konsekuensi sebagai negara yang 
berbentuk kesatuan, pihak yang memegang 
otoritas bertumpu pada pemerintahan pusat. 
Kewenangan yang diberikan ke daerah sangat 

terbatas, bahkan pada praktiknya, dapat diberi 
dan diambil alih kembali. Sebagaimana dalam 
Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yakni, 
“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi 
seluas-luasanya, kecuali urusan pemerintahan 
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah Pusat.”46 Berkenaan 
dengan hal tersebut, sudah pasti perbedaan ini 
menimbulkan implikasi terhadap penguasaan 
sektor pertambangan mineral dan batubara. 
Berdasar kajian diatas, kemungkinan implikasi 
ada pada beberapa hal di bawah ini, yakni:

B.6.Implikasi Berupa Disharmonisasi Antara 
UU Minerba 2009 dengan UU Pemda 2014.
Ketidakharmonisan tersebut ada pada UU 

Minerba 2009 yang memberikan kewenangan 
perizinan kepada bupati dan walikota, dengan 
UU Pemda 2014 yang perizinan tersebut tidak lagi 
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/
kota sejak 2 Oktober 2014. Ketidakharmonisan 
tersebut antara lain terdapat dalam:

Tabel 5 
Disharmonisasi dalam Hal Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan di Bidang 
Pertambangan Mineral dan Batubara

UU Minerba 2009 UU Pemda 2014
Pasal 4 ayat (2)
Penguasaan mineral 
dan batubara oleh 
negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh 
Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah

Pasal 14 ayat (1)
Penyelenggaraan Urusan 
pemerintahan di bidang 
sumber daya mineral 
dibagi antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah 
Provinsi

Pasal 8 kewenangan 
pemerintah daerah 
kabupaten/kota 
dalam pengelolaan 
pertambangan mineral 
dan batubara

Lampiran UU Pemda 
2014, tidak lagi ada 
kewenangan yang dimiliki 
oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota

Sumber: Diolah Penulis, 2015.

Selain itu, terkait dengan Izin Pertambangan 
Rakyat (IPR), pada UU Minerba 2009 pihak 
yang berhak mengeluarkan IPR adalah bupati/
walikota dengan pertimbangan Bupati/Walikota 
adalah pihak yang paling mengetahui daerah 
tersebut, jangkauan yang lebih dekat, serta 
efektivitas dan efisiensi perizinan.47 Dengan 

39 Pasal 289 ayat (2) huruf a beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587).
40 Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
41 Siti Nur Solechah, “Realisasi Desentralisasi Sektor Pertambangan”, Jurnal Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. IV, Nomor 
12/II/P3DI/Juni/2012, hlm. 2.
42 Ibid., hlm. 19-20.
43 Forest Watch Indonesia, “Pertahankan Hutan Adat yang Tersisa”, Makalah, 2013, hlm. 1-4.
44 M. Agus Yozami, “Banyak Kepala Daerah Keluarkan IUP Palsu”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3d02d9787d6/
banyak-kepala-daerah-keluarkan-iup-palsu, diakses 1 Oktober 2015.
45 Ni’matul Huda, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusamedia, Bandung, hlm. 1.
46 Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
47 Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, hlm. 63.
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adanya ketentuan dalam UU Pemda 2014, 
berakibat berpindahnya pengajuan IPR kepada 
Gubernur dan tentu akan mempersulit bagi 
mereka yang ingin mengajukan IPR. Untuk 
mengatasi hal ini dan mencegah adanya tenggat 
waktu yang dapat dijadikan celah oleh oknum, 
Pemerintah melalui Dirjen Minerba ESDM harus 
melakukan monitoring dan evaluasi di setiap 
provinsi.48 Sebagaimana yang telah dilakukan 
pada tanggal 22 April 2015, untuk mengatasi 
ketidakharmonisan tersebut ditempuh dengan 
langkah teknis sebagai berikut:49

1. Meminta Gubernur, Bupati dan Walikota 
untuk mencabut IUP Non CNC (Clean and 
Clear);

2. Meminta Bupati dan Walikota segera 
menyerahterimakan dokumen perizinan 
IUP yang ada di Kabupaten/Kota kepada 
Gubernur sesuai dengan amanat UU Pemda 
2014;

3. Penyerahan pengelolaan IUP PMA dari 
Bupati/Walikota/Gubernur kepada Menteri, 
berikut dokumen pendukung;

4. Pemerintah Provinsi membentuk Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan payung 
hukum perizinan;

5. Gubernur dapat membentuk UPT di 
Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan;

6. Gubernur memperbanyak pegawai fungsional 
IT (recruiting tenaga IT Kabupaten/Kota dan 
diklat IT) untuk pegawai;

7. Gubernur mulai mengembangkan dan 
memperkuat database pertambangan 
minerba;

8. Meminta Kementerian Dalam Negeri untuk 
menyelesaikan permasalahan batas wilayah 
administrasi Kabupaten/Kota.
Bahkan sebelum adanya UU Pemda 2014 

yang memberi perubahan urusan pemerintahan 
dalam sektor pertambangan minerba, UU Minerba 
2009 pun masih menyimpan permasalahan 
normatif yang dapat berpotensi menjadi masalah 
lebih lanjut saat implementasi. Salah satu 
potensi lain misalnya, dalam Pasal 52-62 UU 
Minerba 2009 terdapat batasan penetapan luas 

izin usaha pertambangan (IUP) dengan minimal 
luas 5.000 hektar yang tentu bisa bertentangan 
dengan kebijakan daerah tertentu yang areal 
potensinya di bawah 5.000 hektar.50 Sebagai 
contoh adalah daerah Belitung dan Berau yang 
wilayah pertambangan minerbanya memiliki 
luas di bawah 5.000 hektar.51 Dikhawatirkan, 
hal ini juga menjadi hambatan bagi pelaku 
usaha serta daerah penghasil tambang yang 
luas administratifnya terbatas.52 Apabila dilihat 
di kondisi yang sekarang dengan adanya UU 
Pemda 2014, pemerintah daerah kabupaten/
kota yang memiliki potensi tambang dengan 
luas administratif terbatas akan makin 
kesulitan memaksimalkan karena tidak memiliki 
kewenangan atas penguasaan sumber daya 
mineral dan batubara di wilayahnya. 

Potensi lainnya adalah adanya pengaturan 
bahwa setiap orang yang merintangi atau 
mengganggu kegiatan usaha pertambangan 
diancam dengan sanksi pidana kurungan paling 
lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 
100.000.000.53 Ketentuan ini sangat berpihak 
kepada pengusaha dan dapat menjadi celah 
untuk digunakan oleh oknum tertentu, karena 
seolah menjadi legitimasi untuk memidanakan 
masyarakat lokal yang memperjuangkan haknya 
akibat kegiatan usaha pertambangan.

B.7. Implikasi terhadap Hubungan Kewenangan 
Antara Pusat dan Daerah

UU Pemda 2014 menunjukkan bahwa 
tidak ada lagi kewenangan pemerintah 
daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan 
penguasaan di bidang pertambangan mineral 
dan batubara.54 Sebelumnya, Pasal 8 ayat 
(1) huruf i UU Minerba 2009 memberikan 
kewenangan kepada pemerintah kabupaten/
kota untuk menyampaikan informasi hasil 
produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor 
kepada Menteri dan Gubernur.55 Dengan 
ditiadakan kewenangan, secara praktis tidak ada 
juga koordinasi antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kenihilan interaksi antara Pemerintah Pusat 
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota selain tidak 
secara total menjalankan amanat konstitusi 

48 Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, 2015, “Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, 
Makalah, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Yogyakarta, 27 Agustus 2015, hlm. 10. 
49 Dirjen Minerba Kementerian ESDM, 2015, “Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan 
Batubara Provinsi Bengkulu, Lampung, dan Banten”, Makalah, Jakarta, 22 April 2015, hlm. 5.
50 Pasal 52-62 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
51 Pemerintah Republik Indonesia, “Sumber Daya Alam Provinsi Bangka Belitung”, http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-
daerah/provinsi-bangka-belitung/sumber-daya-alam, diakses 8 November 2015 dan Pemerintah Kabupaten Berau, “Pertambangan”, 
http://www.beraukab.go.id/potensi/view/2/-pertambangan, diakses 8 November 2015.
52 Tri Hayati, Op.cit., hlm. 98.
53 Pasal 162 dan 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
54 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587).
55 Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
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untuk melaksanakan otonomi luas, juga tetap 
berpotensi menimbulkan masalah. Salah 
satunya adalah ketika ada dampak eksternalitas 
(negatif), akan membutuhkan waktu lama bagi 
Gubernur untuk meninjau dan mengambil 
solusi. Lain hal apabila Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota masih diberi kewenangan atas 
penguasaan di bidang pertambangan mineral 
dan batubara. Pola ini berpotensi menjadikan 
hubungan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi 
kurang serasi, mengurangi intensitas saling 
berhubungan, dan kurang saling mendukung 
sebagai satu kesatuan.

Potensi masalah lain adalah masalah 
kepegawaian. Dengan ditiadakannya 
kewenangan penguasaan atas pertambangan 
mineral dan batubara, secara otomatis 
diperlukan perombakan berupa penempatan/
mutasi pegawai. Selain itu, Gubernur juga harus 
bergerak cepat untuk memenuhi target pegawai 
yang kompeten dalam bidang pertambangan 
mineral dan batubara untuk ditempatkan di 
wilayah provinsi.

B.8.Implikasi terhadap Hubungan Keuangan 
Antara Pusat dan Daerah
Pengambilalihan kewenangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota atas urusan 
pemerintahan sektor pertambangan mineral 
dan batubara, tentu berimplikasi pada 
perolehan dana dari sektor tersebut. Karena 
prinsip pengelolaan keuangan pusat-daerah di 
Indonesia adalah money follows functions, yakni 
uang yang disediakan mengikuti fungsi/urusan 
yang didesentralisasikan.56 Beberapa implikasi 
terhadap hubungan keuangan antara pusat dan 
daerah yang mungkin terjadi adalah: Pertama, 
daerah kabupaten/kota akan kehilangan salah 
satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
akibat hilangnya kewenangan penguasaan di 
bidang pertambangan mineral dan batubara. 
Pasal 285 ayat (1) UU Pemda 2014 merincikan 
bahwa pendapatan asli daerah meliputi: (1) 
pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah.57 Komponen PAD yang berkaitan dengan 
penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota di bidang pertambangan minerba adalah 
pajak daerah58 dan hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan.59

Kemudian, komponen selanjutnya adalah 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Permendagri Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
mengklasifikasikannya menjadi: (1) bagian 
laba atas penyertaan modal pada perusahaan 
milik daerah/BUMD perusahaan daerah; 
(2) bagian laba atas penyertaan modal pada 
perusahaan milik negara/BUMN; dan (3) bagian 
laba atas penyertaan modal pada perusahaan 
patungan/milik swasta perusahaan patungan.60 
Keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota dalam BUMD merupakan salah satu 
bentuk dari fungsi pengelolaan (beheersdaad). 
Berdasarkan penjabaran sumber PAD 
pemerintah daerah kabupaten/kota di atas dan 
melihat kewenangan atas penguasaan di bidang 
pertambangan mineral dan batubara yang tidak 
lagi dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/
kota, tentu menimbulkan berkurangnya PAD.

Kedua, menurut UU Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan 
Daerah, pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) 
adalah 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% 
untuk Pemerintah Daerah (dengan rincian 16% 
untuk provinsi dan 64% untuk kabupaten/
kota penghasil). 61 Komponen penerimaan dari 
pertambangan umum yang dibagi hasilkan ke 
daerah adalah iuran tetap atau land-rent dan 
iuran eksploitasi dan eksplorasi atau royalti. 
Land-rent dari pertambangan umum selayaknya 
dijadikan sebagai pajak daerah mengingat 
karakteristik dari basis pungutan relatif dapat 
dikategorikan sama dengan karakteristik pajak 
bumi dan bangunan. Selanjutnya, DBH SDA 
pertambangan hanya mengacu pada penerimaan 
royalti yang didasarkan pada kegiatan produksi.62 
Tidak terdapat rincian lain mengenai pemberian 
DBH selain pada UU Nomor 33 Tahun 2004, UU 
Pemda 2014 hanya memberikan penjabaran dan 
bukan nominal. Padahal UU Nomor 33 Tahun 
2014 merupakan ‘kawan dekat’ dari UU Nomor 
32 Tahun 2004, substansi pada keduanya 

56 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hlm. 9. 
57 Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587).
58 Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
59 Penjelasan Pasal 285 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587).
60 Uraian Kode Rekening Pendapatan Kabupaten/Kota dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hlm. 33.
61 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
62 Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, 2014, Op.cit., hlm. 62.
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pun berhubungan. Revisi pada UU Nomor 32 
Tahun 2004 juga harus diikuti dengan revisi 
UU Nomor 33 Tahun 2004, karena keduanya 
mengakomodasi prinsip-prinsip keuangan yang 
sama.63 Namun, revisi UU Nomor 33 Tahun 
2004 masih dalam proses.64 Walaupun di 
dalamnya terdapat nominal pembagian DBH, 
tidak menutup kemungkinan pada revisi atau 
ketentuan undang-undang yang baru nanti 
berkata sebaliknya. 

B.9. Implikasi terhadap Hubungan Pengawasan 
Antara Pusat dan Daerah
Apabila melihat tabel pembagian urusan 

pemerintahan dalam Lampiran UU Pemda 
2014, terlihat bahwa Pemerintahan Kabupaten/
Kota sama sekali tidak memiliki wewenang 
termasuk di dalamnya tidak dilibatkan dalam 
proses penelitian, penetapan wilayah, dan 
juga pengawasan. Perlu digarisbawahi bahwa 
pertambangan mineral dan batubara merupakan 
jenis sumber daya alam yang non-renewable 
serta sifat destruktifnya sangat tinggi, sehingga 
bagaimanapun, kegiatan pertambangan 
akan sangat merugikan lingkungan hidup 
dan masyarakat yang berada di kawasan 
pertambangan.65 Dalam hal ini terdapat kriteria 
eksternalitas (negatif) yang perlu diperhatikan. 
Dengan menihilkan peran pemerintah 
daerah kabupaten/kota, sama saja dengan 
meningkatkan konsekuensi kerusakan.

Efisiensi dan penyederhanaan perizinan 
mungkin saja bisa tercapai dengan membuat 
kebijakan dengan cara membentuk Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, namun dalam hal menangani dampak dari 
kriteria eksternalitas yang bersifat negatif, tentu 
akan sangat tidak efisien apabila Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota tidak dilibatkan. Hal ini 
dikarenakan jangkauan wilayah kerja Gubernur 
yang luas dan tidak bisa dengan intensif 
memantau, membina, dan mengawasi apabila 
terjadi permasalahan di lapangan.

Salah satu dari lima (5) fungsi Hak Menguasai 
Negara yang menurut Penulis seharusnya masih 
bisa diberikan kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan UU Pemda 
2014 adalah pengawasan (toezichthoudensdaad) 
yang dilakukan oleh negara c.q. pemerintah 
dalam rangka mengawasi dan mengendalikan 
agar pelaksanaan penguasaan oleh negara 
atas cabang produksi yang penting dan/atau 
yang menguasai hajat hidup orang banyak 
dimaksudkan benar-benar dilakukan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini 
merupakan kewajiban Bupati dan/atau Walikota 

dalam mengantarkan masyarakat di wilayahnya 
agar lebih sejahtera. Menghapus sama sekali 
atas penguasaan di bidang pertambangan 
mineral dan batubara sama saja mempersempit 
gerak pemimpin daerah dalam mensejahterakan 
wilayahnya. Selain itu, Wilayah Pertambangan 
(WP) serta pihak yang akan mengajukan IPR 
nantinya juga berada di kabupaten/kota. Jika 
pemerintah daerah kabupaten/kota tidak 
diberi wewenang dalam proses pengawasan, 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 
setempat dalam usaha pertambangan, maka 
proses ini justru tidak efektif karena meniadakan 
peran dari ‘tuan rumah’ sebagai pihak yang lebih 
mengetahui kondisi.

C. Penutup
Dari uraian analisis dan pembahasan di 

atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 
bahwa ketentuan yang mengatur tentang 
perizinan pertambangan di Indonesia merupakan 
kelanjutan dari hukum pertambangan yang 
berlaku sebelum kemerdekaan. Dua undang-
undang terakhir, yakni UU Pertambangan 1967 
dan UU Minerba 2009 telah membawa perubahan 
drastis dalam pengaturan pertambangan mineral 
dan batubara di Indonesia. Penggantian UU 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
tersebut membawa konsekuensi sistem 
pengelolaan pertambangan di Indonesia menjadi 
bersifat pluralistik karena ada dua sistem yang 
berlaku yakni kontrak karya dan perizinan. 
Namun demikian, UU Minerba 2009 terlihat 
lebih menekankan pada good mining practice dan 
penyesuaian terhadap otonomi daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/
PUU-I/2003 membawa konsekuensi adanya 
kewajiban pemerintah untuk menjalankan 5 
fungsi hak menguasai negara yakni mengadakan 
kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, 
pengelolaan, dan pengawasan. Putusan ini juga 
menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagai 
salah satu pihak yang diberi kewenangan oleh 
pemerintah pusat dalam menjalankan urusan 
pemerintahan di bidang pertambangan mineral 
dan batubara. Dalam UU Pemda 2004, baik 
pemerintah provinsi maupun pemerintah 
kabupaten/kota sama-sama memiliki 
kewenangan untuk melakukan tindakan 
pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan 
pengawasan. Namun UU Pemda 2014 menghapus 
sama sekali kewenangan di bidang pertambangan 
mineral dan batubara dari pemerintah daerah 
kabupaten/kota dan memberikan tambahan 
kewenangan untuk membuat kebijakan kepada 
pemerintah provinsi.

63 Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, 2014, Op.cit., hlm. 9-10.
64 Kementerian Keuangan, “Pemekaran Daerah Harus Dikendalikan”, Media Keuangan, Vol. IX No. 81 Mei 2014, hlm. 27-29.
65 Yudhistira, et al., “Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan 
Gunung Merapi”, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 9, No. 2, Tahun 2011, hlm. 76.
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Hadirnya UU Pemda 2014 yang mengambilalih 
kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di 
bidang pertambangan mineral dan batubara 
membawa sejumlah implikasi, diantaranya: 
(i) implikasi berupa disharmonisasi antara 
UU Minerba 2009 dengan UU Pemda 2014, (ii) 
implikasi terhadap kewenangan antara pusat 
dan daerah, (iii) implikasi terhadap hubungan 
keuangan antara pusat dan daerah, (iv) implikasi 
terhadap hubungan pengawasan antara pusat 
dan daerah.
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Abstrak
Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pada pokoknya mengandung makna bahwa tanah milik bangsa 
Indonesia didelegasikan kekuasaanya kepada negara, akan tetapi harus difungsikan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. Adapun dalam pelaksanaannya amanat dalam konstitusi tersebut tidaklah terealisasi 
dengan baik. Berbagai masalah justru cenderung muncul dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Prediksi 
akan persoalan tanah yang dianggap mampu diselesaikan oleh peradilan umum justru berbanding 180 derajat 
pada praktiknya. Asas penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sama sekali tidak 
tergunakan, dan cenderung hanya menjadi semboyan mahluk kasat mata, kasat telinga. Fakta yang ada saat 
ini mengenai problem penanganan kasus pertanahan yang mencengangkan penyelesaiannya yang tak kunjung 
rampung oleh peradilan umum. Atas dasar ini maka muncullah gagasan bahwa perlu adanya pengadilan khusus 
yang menyelesaikan perkara pertanahan di Indonesia agar konsepsi tanah yang diformulasikan dalam UUD NRI 
Tahun 1945 dapat terwujud dengan segera.

Kata kunci: Tanah, Kesejahteraan, pengadilan khusus.

Abstract
Article 33 section (1) of 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in principle means that the land belongs 
to indonesian people delegated his powers to the state, but they have to be functioned optimal to welfare of the 
people.In its implementation the message in the constitution has not be realized well.A number of problems seemed 
to appear in dispute resolution land.A prediction problem in land considered to be incapable of settled by judicial 
common it to 180 degrees in practice.The principle of dispute resolution simple, fast, and the cost of light not at all 
used effectively and tend to be just a creature watchword naked eyes, head of the ear.The fact that exists when this 
is about the problem the handling of land mind-bending resolution that never completed by judicial common. Based 
on this then came the idea that there should have been specialty court judge land in Indonesia that conception land 
formulated in Constitution od Indonesia of 1945 can be immediately.

Keywords: land, welfare, special court.

A.   Pendahuluan
Untuk menyelesaikan sengketa mengenai 

status kepemilikan tanah berikut juga 
kebenaran materiil data fisik dan yuridis maka 
perlu dibentuk Pengadilan Khusus Pertanahan. 
Hadirnya Pengadilan Khusus Pertanahan 
juga diperlukan karena selama ini terdapat 
ketidakcocokan hukum materiil dan hukum 
formil yang digunakan oleh hakim. Undang-
Undang Pokok Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 
sebagai hukum materiil menjadikan masalah 
tanah masuk ke dalam ranah hukum publik.

Tanah diprespektifkan sebagai bagian dari 
bumi1 dan hak dasar manusia yang dijadikan 

alat pengembangan dan kelanjutan hidup dirinya 
dan keluarganya. Oleh karena itu, Indonesia 
sebagai suatu bangsa menjaga betul tanahnya 
dari hal-hal yang mengakibatkan hilangnya 
(hak) tanah. Berbagai cara untuk menjaga tanah 
di Indonesia, yakni dengan membentuk konsep 
pengendalian kekuasaan negara yang tertuang 
dalam perumusan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945.2 

Sejalan dengan perkembangan zaman 
dan pengetahuan, konsepsi penguasaan atas 
tanah oleh negara kemudian berkembang 
interpretasinya dengan membentuk regulasi 
yang dianggap sejalan dengan pemahaman 
amanah Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 

1 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah.. Penerbit: Kencana:Jakarta. 2009. Hal 10. Keterangan ini dijelaskan dalam 
Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan 
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, 
baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”
2 Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi ”bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
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Regulasi tersebut berbentuk undang-undang, 
yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang UUPA yang dalam kurun waktu lima 
belas tahun setelah kemerdekaan, tepatnya 
pada tanggal 24 September 1960 baru bisa 
dilahirkan. UUPA sejatinya dimaksudkan untuk 
diberlakukan sebagai lex generalis (“undang-
undang pokok”) bagi pengaturan lebih lanjut 
obyek materiilnya, yakni bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana 
diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 
NRI Tahun 1945.3 Lahirnya UUPA sekaligus 
menandakan adanya gerakan land reform sebagai 
tindaklanjut penguasaan tanah oleh kolonial 
kepada negara Republik Indonesia. 

Bermacam-macam konsep dasar yang 
dirumuskan dalam UUPA ini cakupannya cukup 
standar. Pola penguasaan tanah dikonsepkan 
tidak seutuhnya oleh negara, melainkan tiap-
tiap warga negara diberikan hak menguasai 
tanah untuk kepentingannya. Penguasaan tanah 
oleh tiap-tiap pribadi dirumuskan dalam Pasal 
16 UUPA yaitu, yang paling utama Hak Milik, 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 
Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak 
untuk Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain 
yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut 
di atas yang akan ditetapkan dengan undang-
undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.4

Adapun konsep hak yang telah dirumuskan 
dalam UUPA ini menjadi pembaruan hak atas 
tanah yang baru. Karena sebelum ditetapkan 
hak-hak sebagaimana dimaksud dalam UUPA, 
hak-hak atas tanah juga pernah dimunculkan 
oleh kolonial belanda sewaktu menjajah 
Indonesia. Hak atas tanah yang digunakan oleh 
kolonial adalah hak eigendom, hak erfpacht, dan 
hak postal. Kondisi seperti demikian memicu 
adanya persoalan-persoalan yang menyangkut 
hak atas tanah antar warga negara, dan hak 
atas tanah antar wagra dengan pemerintah. Oleh 
karena itu, 4 (empat) tahun kemudian, Indonesia 
memutuskan untuk membentuk peradilan land 
reform melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
1964 tentang peradilan land reform sebagai 
wujud upaya penyelesaian sengketa untuk 
menampung adanya permasalahan tanah yang 
terjadi saat proses land reform tersebut. Sejalan 
dengan bergantinya kekuasaan negara dari rezim 
Soekarno pada rezim Soeharto memunculkan 
gagasan bahwa tidak lagi diperlukan adanya 
peradilan land reform dengan alasan tidak 
mampunya peradilan tersebut melakukan upaya 
penyelesaian perkara pertanahan serta komposisi 

3 Naskah Akademik RUU Pertanahan.
4 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Penerbit: Sinar Grafika:Jakarta. 1993, hal. 90
5 http://news.detik.com/berita/3057154/mantan-ketua-mk-hamdan-zoelva-dorong-terbentuknya-pengadilan-agraria
6 Fence M Wantu,idee des recht Kepastian Hukum,Keadilan,Kemanfaatan Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata,Penerbit: 
Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2011, hal. 6.

hakim yang bertentangan dengan asas pancasila. 
Dari dua alasan tersebut menjadi alasan yang 
dianggap kuat untuk menghapus peradilan land 
reform dan mengalihkan penyelesaian sengketa 
tanah ke pengadilan umum. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 
Hamdan Zoelva juga pernah menyampaikan 
bahwa  pengadilan ad hoc masalah tanah 
memang harus menjadi perhatian Negara. Namun 
nyatanya pendapat tersebut ternyata mentah jika 
ditanggapi oleh ahli hukum tata negara Dr Bayu 
Dwi Anggono. Menurut Bayu, yang diperlukan 
adalah memperbaiki kualitas hakim, bukan 
membentuk lembaga baru. Oleh sebab itu, yang 
mendesak adalah dibuatnya UU Jabatan Hakim.5 
Ide pembentukan peradilan khusus terutama 
sangat berkembang di masa setelah reformasi, 
terutama untuk maksud memenuhi tuntutan 
perkembangan akan keadilan yang semakin 
kompleks dalam masyarakat.

Awalnya persoalan terkait pertanahan yang 
dianggap mampu diselesaikan oleh peradilan 
umum, akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan 
realitanya. Asas penyelesaian sengketa secara 
sederhana, cepat, dan biaya ringan sama 
sekali tidak tergunakan, dan cenderung hanya 
menjadi semboyan mahluk kasat mata, kasat 
telinga. Fakta yang ada saat ini mengenai 
problem penanganan kasus pertanahan yang 
mencengangkan penyelesaiannya yang tak 
kunjung rampung oleh peradilan umum. 
Sehingga beradasarkan uraian-uraian 
dalam pendahuluan ini dan dengan maksud 
mewujudkan keadilan social bagi masyarakat 
sebagai negara “Negara Indonesia berdasarkan 
atas hukum (rechtstaat), dan tidak berdasarkan 
atas kekuasaan belaka (machtstaat)”6, maka 
menarik kiranya pemalasalahan ini didalami 
dan dikaji dalam suatu tulisan yang berjudul 
“Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan 
Pengadilan Khusus Pertanahan”. Agar tidak 
meluas, pembahasan dalam tulisan ini dibatasi 
pada 2 (dua) hal yakni: 
1. Apakah pengadilan umum masih mampu 

menyelesaikan sengketa pertanahan 
2. Bagaimanakah kemungkinan membuat 

pengadilan khusus pertanahan berdasarkan 
Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

B. Pembahasan
B.1.Persoalan terkait pertanahan 

Salah satu tuntutan pada saat krisis 
ekonomi tahun 1997-1998 adalah reformasi 
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yakni perbedaan pendapat, nilai kepentingan 
mengenai letak, batas dan luas bidang tanah 
yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
maupun yang masih dalam proses penetapan 
batas. Ketiga, sengketa waris yakni perbedaan 
persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan 
mengenai status penguasaan di atas tanah 
tertentu yang berasal dari warisan. Keempat, 
jual berkali-kali yaitu perbedaan persepsi, nilai 
atau pendapat, kepentingan mengenai status 
penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh 
dari jual beli kepada lebih dari 1 orang. Kelima, 
Sertipikat ganda yaitu perbedaan persepsi, nilai 
atau pendapat, kepentingan mengenai suatu 
bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat 
hak atas tanah lebih dari 1. Keenam, sertipikat 
pengganti yakni perbedaan persepsi, nilai atau 
pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang 
tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat 
hak atas tanah pengganti. Ketujuh, akta Jual 
Beli Palsu yaitu perbedaan persepsi, nilai atau 
pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang 
tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli 
palsu. Kedelapan, kekeliruan penunjukan batas 
yakni perbedaan pendapat, nilai kepentingan 
mengenai letak, batas dan luas bidang tanah 
yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan 
oleh Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang 
salah. Kesembilan, terdapat tumpang tindih 
yakni perbedaan pendapat, nilai kepentingan 
mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang 
diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya 
tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya. 
Dan terakhir kesepuluh, putusan Pengadilan 
yakni terdapat perbedaan persepsi, nilai atau 
pendapat, kepentingan mengenai putusan badan 
peradilan yang berkaitan dengan subyek atau 
obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur 
penerbitan hak atas tanah tertentu.

B.2.Penanganan Persoalan Terkait Pertanahan.
Terdapat banyak jalur yang dapat ditempuh 

oleh para pihak yang bersengketa untuk 
menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari 
sengketa pertanahan yang dialaminya. Pada 
umumnya, penyelesaian dalam perkara, termasuk 
perkara sengketa tanah dapat ditempuh melalui 
2 (dua) jalur, yakni jalur litigasi dan/atau non 
litigasi. Penyelesaian sengketa tanah melalui 
jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa 
melalui lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum 
(berkaitan dengan materi yang ada unsur pidana 
dan maupun perdatanya dan melalui Peradilan 
Tata Usaha Negara (berkaitan dengan sengketa 

7 Darwin Ginting, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis, Penerbit Gahlia Indonesia.2010, hal.150
8 http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan
9 Maria SW Sumarjono, 2009, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit: Kompas: Jakarta, hal.112-113
10 http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan

agraria7, karena pada saat itu akses masyarakat 
terhadap tanah dapat dikatakan telah tersumbat, 
akibat pelaksanaan pembangunan di masa orde 
baru yang semata-mata mengejar pertumbuhan 
ekonomi. Hal ini salah satu pemicu keresahan 
masyarakat yang pada akhirnya juga mendorong 
timbulnya konflik/sengketa pertanahan. 
Sengketa pertanahan merupakan perselisihan 
pertanahan antara orang perseorangan, badan 
hukum atau lembaga yang tidak berdampak 
luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak 
berdampak luas inilah yang membedakan 
definisi sengketa pertanahan dengan definisi 
konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat 
berupa sengketa administratif, sengketa 
perdata, sengketa pidana terkait dengan 
pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, 
pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak 
ulayat.8 

Adapun yang menjadi akar permasalahan 
sengketa pertanahan di Indonesia pada 
umumnya dapat ditimbulkan oleh9 pertama, 
konflik kepentingan yang disebabkan karena 
adanya persaingan kepentingan yang terkait 
dengan kepentingan substantif (contoh: hak 
atas sumber daya agrarian termasuk tanah), 
kepentingan prosedural, maupun kepentingan 
psikologis. Kedua, konflik structural yang 
disebabkan antara lain karena pola perilaku atau 
interaksi yang destruktif; kontrol pemilikan atau 
pembagian sumber daya yang tidak seimbang; 
kekuasaan kewenangan yang tidak seimbang, 
serta factor geografis, fisik atau lingkungan yang 
menghambat kerjasama. Ketiga, konflik nilai 
yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang 
digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau 
perilaku, perbedaan gaya hidup, ideology atau 
agama/kepercayaan. Keempat, konflik hubungan 
yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, 
persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk 
atau salah, pengulangan perilaku yang negatif. 
Kelima, konflik data yang disebabkan karena 
informasi yang tidak lengkap, informasi yang 
keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal 
yang relevan, interpretasi data yang berbeda, 
dan perbedaan prosedur penilaian

Berdasarkan uraian dari Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia (BPN RI), ada 10 
(sepuluh) tipologi perkara pertanahan yang 
terjadi di Indonesia, yakni10: pertama, terdapat 
penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan 
persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan 
mengenai status penguasaan di atas tanah 
tertentu yang tidak atau belum dilekati hak 
(tanah Negara), maupun yang telah dilekati 
hak oleh pihak tertentu. Kedua, sengketa batas 
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surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPN 
berkaitan dengan hak kepemilikan/penguasaan 
atas tanah yang bersifat konkrit, individual dan 
final). 

Adapun penyelesaian sengketa tanah 
melalui jalur non litigasi dapat ditempuh 
dengan rekonsiliasi, negosiasi, mediasi dan 
arbitrase. Menurut Peraturan Presiden No. 
10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 
Nasional (BPN), BPN RI mendapatkan mandat 
untuk melakukan pengkajian dan penanganan 
sengketa dan konflik pertanahan dan untuk itu 
dibentuk kedeputian khusus untuk menangani 
mandat tersebut. Untuk menjalankan amanat 
tersebut, BPN menerbitkan Keputusan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional RI No. 34 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan 
dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, yang 
selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan 
Penanganan Kasus Pertanahan.11

B.3.Pembentukan Pengadilan Khusus 
Pertanahan
Negara kita adalah negara hukum 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 
(3) UUD NRI Tahun 1945, memiliki prinsip 
penting yang harus dibangun yakni jaminan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam 
melaksanakan wewenang dan tugasnya secara 
merdeka agar penegakan hukum dan keadilan 
sosial dapat terwujud dengan semestinya. Hal 
ini dianggap penting dalam rangka perwujudan 
kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya 
negara hukum yang didukung oleh sistem 
kekuasaan kehakiman yang independen dan 
imparsial.12 Dalam pelaksanaanya, kekuasaan 
kehakiman dilaksanakan atas dasar untuk 
menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana 
dicantumkan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945. Terdapat 2 (dua) nilai yang tersirat 
dalam kekuasaan kehakiman yakni sebagai 
berikut:
a) Menegakkan hukum

Hal ini dapat diartikan sebagai upaya untuk 
menegakkan norma-norma dalam ketentuan 
perundang-undangan secara nyata agar 
sesuai dengan pola formulasi hukum yang 
berlaku. 

b) Menegakkan keadilan.
Keadilan merupakan pemeliharaan atas 
tatanan hukum positif melalui penerapannya 

yang benar-benar sesuai dengan jiwa 
dari tatanan hukum positif tersebut, dan 
keadilan ini adalah keadilan berdasarkan 
hukum.13 Dengan demikian, penegakkan 
keadilan adalah penegakkan hukum positif 
yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari 
tatanan hukum positif tersebut.
Adapun mengenai Kekuasaan Kehakiman, 

dalam pelaksanaanya dilaksanakan oleh 
Mahkamah Agung (Pasal 24A), dan Mahkamah 
Konstitusi (Pasal 24B). Pelaksanaan kekuasaan 
kehakiman oleh Mahkamah Agung ini dibantu 
oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, 
Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha 
Negara. Kegiatan pelaksanaan kekuasaan 
kehakiman tersebut dilanjutkan bahwa semua 
peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia 
adalah Peradilan Negara dan ditetapkan 
dengan Undang-undang yang difungsikan 
untuk menegakkan hukum dan keadilan yang 
berdasarkan Pancasila. Serta pelaksanaan 
kegiatan peradilan dilakukan dengan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan.14

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai 
keadilan berdasar pancasila, dan melaksanakan 
kekuasaan kehakiman yang merdeka maka di 
dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang pada pokoknya dalam tiap-tiap lingkungan 
peradilan tersebut dapat dibentuk pengadilan 
khusus yang diatur dalam undang-undang, 
memiliki makna bahwa dalam menjalankan 
kekuasaan kehakiman dapat membentuk 
peradilan khusus untuk menjalankan nilai-nilai 
tersebut, termasuk pada upaya pembentukan 
peradilan khusus agraria.

Badan peradilan khusus (Pengadilan 
Khusus) adalah pengadilan yang mempunyai 
kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara tertentu yang hanya dapat 
dibentuk dalam salah satu lingkungan badan 
peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung  yang diatur dalam undang-undang.15 
Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam 
salah satu lingkungan peradilan yang berada 
di bawah Mahkamah Agung dan diatur dalam 
undang-undang.16 Saat ini, peradilan khusus 
yang ada di Indonesia antara lain Pengadilan 
Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi 
Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 
Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan 
Perikanan yang berada di lingkungan peradilan 
umum, serta pengadilan pajak yang berada di 
lingkungan peradilan tata usaha negara.17

11 http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_9.pdf 
12 Jimly Asshiddiqie, Cetakan Kedua, 2011, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Peneribit: Sinar Grafika: Jakarta, hal 197
13 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Peneribit: Nusa Media:Bandung, Cetakan Ke VIII, Januari 2013, hal 17
14 Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
15 Ibid. Pasal 1 angka 8
16 Ibid. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)
17 Ibid.  Penjelasan Pasal 27 ayat (1) 
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18 Lihat pertimbangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Term Of References, Pengadilan Pertanahan untuk mennunjang percepatan penyelesaian sengketa, konflik, dan prahara pertanahan, 
Sekretariat Jenderal Dewan ketahanan Nasional, Jakarta, 2013, dalam Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH, Pengadilan Pertanahan 
Untuk Menunjang Percepatan Penyelesaian Sengketa, Konflik, Dan Prahara Pertanahan, Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Upaya penyelesaian sengketa tanah 
melalui suatu peradilan khusus untuk saat ini 
memang belumlah ada, dan hanya dilaksanakan 
oleh peradilan umum. Akan tetapi, peradilan 
penyelesaian sengketa tanah ini pernah berdiri 
di Indonesia. Dengan semangat terwujudnya 
landreform yang kondusif, maka kemudian pada 
tanggal 31 Oktober tahun 1964 pemerintah 
resmi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform. 

Pembentukan Pengadilan Landreform 
dilahirkan dengan dua pertimbangan utama, 
yakni:
a) Untuk menangani perkara-perkara yang 

timbul di dalam pelaksanaan peraturan-
peraturan landreform yang perlu mendapat 
penyelesaian yang cepat, agar tidak 
menghambat pelaksanaan landreform;

b) Berhubung dengan sifat-sifat yang khusus 
dari perkara- perkara yang timbul karena 
pelaksanaan landreform diperlukan suatu 
badan pengadilan tersendiri dengan 
susunan, kekuasaan dan acara yang khusus 
pula;18

Diluar pertimbangan-pertimbangan tersebut 
sebelumnya, pertimbangan lainnya seperti 
adanya alasan bahwa pelaksanaan penyelesaian 
perkara-perkara itu dapat dan memang sudah 
ada beberapa diajukan kepada Pengadilan 
Negeri setempat, namun terasa benar, bahwa 
penyelesaiannya kurang lancar. Hal ini karena 
Pengadilan Negeri yang menjadi Pengadilan 
Umum sehari-hari dibanjiri oleh sejumlah besar 
perkara, diantaranya perkara-perkara yang 
menyangkut keamanan negara, seperti subversi, 
korupsi dan sebagainya, yang meminta prioritas, 
sehingga perkara-perkara landreform, yang 
dapat terjadi baik dalam bidang pidana maupun 
perdata dan tata-usaha negara, kurang mendapat 
perhatian, walaupun kesemuanya itu sama 
pentingnya dalam usaha mencapai tujuan dan 
menyelesaikan revolusi. Dalam hal ini yang masih 
terasa sebagai kekurangan adalah kecepatan 
penyelesaian. Di samping kurangnya kecepatan 
penyelesaian perkara-perkara landreform, perlu 
diperhatikan, bahwa penyelesaian perkara-
perkara itu memerlukan penguasaan yang 
sempurna dari peraturan-peraturan landreform 
dan agraria yang makin hari makin bertambah 
banyak, sehingga memerlukan perhatian dan 
penelaahan yang khusus.19 Mengingat sifat 
yang luar biasa dari perkara-perkara yang 
timbul karena pelaksanaan landreform, maka 

diperlukan suatu badan peradilan tersendiri 
dengan susunan, kekuasaan dan acara yang 
khusus, tegasnya suatu badan peradilan yang 
luar biasa.20

Akan tetapi, berjalannya peradilan 
landerform ini hanya sekitar 6 (enam) tahun. Hal 
tersebut karena pada tanggal 31 Juli Tahun 1970 
ada kebijakan untuk menghapuskan pengadilan 
landreform melalui Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan 
Landreform. Penghapusan pengadilan landreform 
ini didasarkan atas: 
a) Susunan Pengadilan Landreform yang 

antara lain terdiri dari 3 (tiga) orang Wakil 
Organisasi Massa Tani yang duduk sebagai 
Hakim Anggota untuk mencerminkan 
kegotong-royongan Nasional berporoskan 
nasakom adalah bertentangan dengan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara No. XXV/MPRS/1966 dan No. 
XXXVIII/MPRS/ 1968;

b) Pelaksanaan penyelenggaraan peradilan 
perkara-perkara Landreform oleh Pengadilan 
Landreform mengalami kesulitan  dan 
kemacetan;

c) Peradilan perkara perdata dan pidana, 
termasuk perkara Landreform pada 
umumnya adalah wewenang dari Pengadilan-
pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Umum;21

Pada  gambaran saat ini, sebagaimana 
tertuang dalam Term of References yang 
disampaikan oleh Pokjasus Sekjen Dewan 
Ketahanan Nasional tertanggal 17 Juni 2013 
disebutkan bahwa sengketa dan konflik 
pertanahan terus meningkat dan sudah 
waktunya diakhiri. Penyelesaian masalah 
pertanahan melalui lembaga peradilan umum 
selama ini tidak sesuai dengan inspirasi 
masyarakat karena lamanya proses peradilan, 
memerlukan biaya yang banyak untuk beracara, 
adanya asumsi bahwa putusan pengadilan dinilai 
berpihak pada pihak yang kuat ekonominya, 
apalagi rakyat tidak didukung oleh bukti formal 
pemilikan tanah belum memenuhi rasa keadilan 
masyarakat, sehingga diperlukan peradilan 
khusus pertanahan untuk dapat menyelesaikan 
masalah sengketa pertanahan yang dapat 
menampung perwujudan negara hukum serta 
mengacu kepada cita-cita penegakan hukum 
yang berkeadilan, kepastian dan kemanfaatan 
sebagai modal akhir yang memberikan 
perlindungan kepada masyarakat.22 Gagasan 
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23 Ibid.
24 Ibid.
25 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Peneribit: Nusa Media:Bandung, Cetakan Ke VIII, Januari 2013, hal 17
26 Idham Arsyad, Laporan Akhir Tahun 2012 (dirilis dalam konferensi pers akhir tahun KPA tanggal 28 Desember 2012 di Sekretariat 
KPA), Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, Desember 2012, hal 1.
27 Ibid.

dibentuknya pengadilan khusus pertanahan 
karena menurunnya kepercayaan terhadap 
peradilan umum yang selama ini mengadili 
masalah pertanahan. Harapan dibentuknya 
pengadilan khusus pertanahan agar mampu 
menjawab tantangan perubahan yang diharapkan 
masyarakat mengingat persoalan sengketa tanah 
yang tidak tuntas. Meningkatnya sengketa/
konflik pertanahan setiap tahun, menurut data 
Badan Pertanahan Nasional sampai tahun 
2011 terdapat 14.337 kasus sengketa/konflik 
pertanahan.23

Ide cerdas pentingnya dibentuk suatu 
pengadilan khusus terkait pertanahan adalah 
harapan kedepan yang akan membantu 
menyelesaikan masalah tanah yang kini 
kompleks, sengketa tanah yang berkepanjangan 
jika tidak dicari jalan penyelesaiannya akan 
menjadi bom waktu. Sehingga perlu penanganan 
yang adil melalui pembentukan pengadilan 
pertanahan. Komisi Pertanahan Dewan 
Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Juni 2013 
juga telah mengusulkan dibentuknya peradilan 
khusus pertanahan.24

B.3.Pentingnya Penyelesaian Sengketa Tanah 
Melalui Pengadilan Khusus
Berdasarkan pengaturan sebagaimana 

diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang 
dilaksanakan atas dasar untuk menegakkan 
hukum dan keadilan sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Ada 2 (dua) 
nilai yang tersirat dalam kekuasaan kehakiman, 
yakni:
a) Menegakkan hukum

Dapat diartikan sebagai upaya untuk 
menegakkan norma-norma dalam ketentuan 
perundang-undangan secara nyata agar 
sesuai dengan pola formulasi hukum yang 
berlaku. 

b) Menegakkan keadilan.
Keadilan merupakan pemeliharaan atas 
tatanan hukum positif melalui penerapannya 
yang benar-benar sesuai dengan jiwa 
dari tatanan hukum positif tersebut, dan 
keadilan ini adalah keadilan berdasarkan 
hukum.25 Dengan demikian, penegakan 
keadilan adalah penegakkan hukum positif 
yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari 
tatanan hukum positif tersebut.
Berdasarkan data dari Konsorsium 

Pembaruan Agraria (KPA), dalam tiga tahun 
terakhir ini, grafik kejadian konflik agraria 
di tanah air bahkan terus menunjukkan 

peningkatan. Jika di tahun 2010 terdapat 
sedikitnya 106 konflik agraria di berbagai 
wilayah Indonesia, kemudian di tahun 2011 
terjadi peningkatan drastis, yaitu 163 konflik 
agraria, yang ditandai dengan tewasnya 22 
petani/warga tewas di wilayah-wilayah konflik 
tersebut, maka sepanjang tahun 2012, KPA 
mencatat terdapat 198 konflik agraria di seluruh 
Indonesia. Luasan areal konflik mencapai lebih 
dari 963.411,2 hektar, serta melibatkan 141.915 
kepala keluarga (KK) dalam konflik-konflik yang 
terjadi. Sementara catatan kriminalisasi dan 
kekerasan terhadap petani sepanjang tahun 
2012 adalah; 156 orang petani telah ditahan, 55 
orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 
25 petani tertembak, dan tercatat 3 orang telah 
tewas dalam konflik agraria. Kekerasan yang 
terjadi dalam persoalan sengketa pertanahan 
juga sudah banyak menelan korban, tercatat 22 
orang meninggal, 279 orang ditahan, 34 orang 
tertembak, dan 147 orang yang mengalami 
penganiayaan. Belum hilang pula ingatan 
kita tentang sengketa yang terjadi antara 
warga desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatra 
Selatan dengan PTPN VII Cinta Manis, sengketa 
yang berujung pada bentrokan yang sampai 
menewaskan seorang bocah dan tertembaknya 
lima orang lainnya.26 Selanjutnya menurut data 
Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) tepatnya 
pada data terakhir, yakni September 2013 
tidak bisa dipungkiri dengan adanya peralihan 
penyelesaian sengketa tanah ke pengadilan 
umum adalah menumpuknya kasus pertanahan 
yang mencapai 4.223 kasus yang terdiri dari 
sisa kasus tahun 2012 sebanyak 1.888 kasus 
dan kasus baru sebanyak 2.335 kasus.27 Hal 
ini menunjukkan adanya ketidakberesan dalam 
penyelesaian sengketa tanah oleh peradilan 
umum. 

Berdsarkan uraian permasalahan tersebut, 
maka terdapat persoalan-persoalan aspek yang 
dapat dikategorikan:

a) Sebagian Besar Kasus Sengketa Tanah 
di Indonesia Belum dapat di Selesaikan  
Secara Tuntas Oleh Pengadilan Umum;

b) Tidak terlaksananya asas peradilan 
cepat, dan biaya ringan;

c) Dapat merambah pada persoalan 
hukum lain. Seperti permasalahan 
hukum pidana yang dialami oleh para 
pihak.

Peradilan umum dalam penyelesaian 
sengketa tanah tersebut tidak mencerminkan 
adanya pelaksanaan kekuasaan kehakiman 
sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 24 ayat 
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(1) UUD 1945. Pertama, Pengadilan umum dalam 
penyelesaian sengketa tanah tidak mampu 
menegakkan norma-norma dalam ketentuan 
perundang-undangan secara nyata agar sesuai 
dengan pola formulasi hukum yang berlaku, 
seperti norma yang menjadi asas pelaksanaan 
peradilan yakni pengadilan dilaksanakan dengan 
cepat dan biaya ringan. 

Pengadilan umum dalam pelaksanaan 
penyelesaian sengketa tanah, cenderung lamban 
dan memerlukan biaya yang cukup mahal. 
Pelaksanaan penyelesaian sengketa dapat 
memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, 
penyelesaian sengketa melalui peradilan umum 
juga tidak benar-benar sesuai dengan jiwa 
dari tatanan hukum positif tersebut, karena 
cenderung mengabaikan nilai-nilai hukum dan 
hak-hak warga negara, terutama warga yang 
mengalami kondisi ekonomi lemah.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
pengadilan umum yang dianggap tidak mampu 
melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut 
harusnya dialihkan kepada pengadilan khusus 
pertanahan. Sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 27 UU No. 48 tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberi 
peluang untuk dibentuknya pengadilan khusus 
yang dibentuk melalui undang-undang. 

C. Penutup
Berdasarkan sejumlah uraian yang telah 

dijelaskan oleh penulis dalam tulisan ini 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut:
1. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa 

pengadilan umum tidak mampu lagi 
menyelesaikan sengketa pertanahan, 
karena penanganan sengketa tanah pada 
tiap tahunnya cenderung mengalami 
peningkatan jumlah perkara yang 
diakibatkan oleh penumpukan perkara 
yang tidak terselesaikan pada tahun-tahun 
sebelumnya. Pengadilan umum  penyelesaian 
sengketa tanah mengabaikan nilai-nilai 
hukum positif, seperti asas pelaksanaan 
pengadilan dengan cepat dan dengan biaya 
ringan belum dapat diwujudkan.

2. Terdapat alternatif yang disediakan oleh 
Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman apabila memang 
diperlukan suatu badan pengadilan yang 
ada di bawah Mahkamah Agung untuk 
mewujudkan penegakan hukum dan 
keadilan sebagaimana tersirat dalam Pasal 
24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 

3. Perlu segera dibentuk pengadilan khusus 
yang menangani perkara pertanahan, 
karena kondisi perkara pertanahan saat ini 

sangat akut. Selain itu juga, pembentukan 
pengadilan khusus pertanahan dengan 
segera ini dalam rangka untuk mewujudkan 
keadilan bagi masyarakat. 
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Abstrak
Kebijakan penyelenggaraan desentralisasi mengalami banyak perubahan sejak dimulainya pada tahun 1999 
melalui UU No. 22/1999. Sejak tahun 2004, hingga selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun pelaksanaan otonomi 
daerah dilaksanakan berdasarkan mandat dalam UU No. 32/2004. Persoalan dalam pelaksanaan UU tersebut 
pada dasarnya masih banyak yang belum terselesaikan. Namun pada tahun 2014, terbitlah regulasi baru yaitu 
UU No. 23/2014 yang mengatur mengenai pelaksanaan desentralisasi untuk menggantikan UU No. 32/2004. 
Lahirnya UU baru bukan tanpa masalah, setidaknya dapat dilihat dalam aspek teknis dan yuridis normatif. 
Beberapa persoalan tersebut, yaitu: kerancuan dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai pembagian 
urusan pemerintahan kepada daerah, adanya urusan wajib bagi daerah namun tidak terkait dengan pelayanan 
publik, dan diberikannya urusan pilihan kepada daerah namun sifatnya wajib. Oleh karena itu, salah satu upaya 
yang kiranya dapat dilakukan  adalah dengan segera mengubah ketentuan UU tersebut agar tidak terjadi lagi 
kerancuan serta dengan segera menyesuaikan beragam peraturan pelaksanaan yang masih berlaku sejak UU 
No. 32/2004.

Kata Kunci: desentralisasi, jenis, urusan, pemerintahan daerah.

Abstract
Decentralization policy has been so much changing ever since it has been democratically implemented in 1999 through 
Law Number 22 of 1999. However, since 2004, until approximately eleven years implemented, decentralization 
programs were conducted according to the Law Number 32 of 2004. But basically there are so many problems 
arising from the implementation of the law which have never been resolved. And in 2014, government and DPRD 
have regulated a new policy concerning the decentralization program through Law Number 23 of 2014 and it finally 
replaces the Law Number 32 of 2004. The emergence of the law is not without problems. At least, we can predict 
it from technical and legal normative aspects. Those problems such as the ambiguity of some norms in the law 
concerning the distribution of regional government tasks, the obligatory function of regional government which 
does not have any direct relation to the basic public services, and the optional or discretionary function of regional 
government which basically becomes obligatory one. For those matters, at least a solution in order to minimize the 
ambiguity of the law is by revising the norms and adjusting the inferior regulations according to the new Law.

Keywords: decentralization, type, competences, regional government.

A. Pendahuluan
Bergulirnya kebijakan desentralisasi di 

Indonesia secara demokratis dimulai pada 
tahun 1999 dengan dilahirkannya kebijakan 
perihal otonomi bagi daerah melalui UU No. 
22 tahun 1999. UU ini dipercayai memiliki 
semangat (spirit) mengusung paham demokrasi 
bagi daerah sehingga sering disebut sebagai 
salah satu regulasi desentralisasi yang amat 
demokratis. Namun seiring waktu, pelaksanaan 
UU tersebut mengalami banyak kendala dalam 
tataran praktis, yang pada akhirnya diganti UU 
No. 32 Tahun 2004. 

Selama UU No. 32 Tahun 2004 berlaku 
sejumlah persoalan masih menghinggapi 
penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia 
hingga saat ini dan belum dapat ditemukan 
solusi yang cukup tepat untuk menyelesaikan 
persoalan tersebut. Persoalan-persoalan tersebut 
antara lain:
a. Masih maraknya praktik Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (KKN) di daerah. 
b. Maraknya konflik sosial antar masyarakat 

daerah yang dipicu oleh fanatisme politik 
lokal di daerah.
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c. Pemilu di daerah yang malah memberikan 
peluang bagi segelintir elit politik di daerah 
untuk membangun dinasti-dinasti politik.

d. Kebangkrutan yang dialami oleh pemerintah 
daerah karena APBD-nya tidak mampu 
untuk membiayai pembangunan di daerah 
sebab ABPD hanya cukup untuk membiayai 
gaji pegawai dan belanja rutin daerah 
lainnya sedangkan pendapatan asli daerah 
tidak dapat tergali.

e. “Kegagalan” pengelolaan Sumber Daya Alam 
(SDA) di daerah yang malah menguntungkan 
pihak elit politik, pengusaha, dan pejabat 
public di daerah. Lebih dari itu, SDA 
di daerah malah memunculkan konflik 
horizontal baik antar warga, maupun warga 
dengan pengusaha dan elit daerah. 
Jika dilihat secara konseptual, hal tersebut 

mirip dengan yang pernah disampaikan oleh 
Cornelis Lay1, bahwa persoalan desentralisasi 
mengakomodasi empat hal paling sensitif dalam 
dunia politik, yaitu: sharing of power, sharing of 
revenue, empowering lokalitas, dan pengakuan 
terhadap local identity. Oleh karena itu, yang 
diperlukan adalah pemerintahan daerah yang 
kuat dan sistem otonomi yang kuat pula. Kuat 
dalam artian mempunyai tingkat determinasi 
dan kapasitas yang mumpuni untuk mengemban 
tugas otonomi yang diberikan. 

Hal ini sudah menjadi tuntutan bagi 
setiap pemerintahan yang menerapkan sistem 
desentralisasi. Sebagaimana diungkapkan 
oleh Keith Miller2, “strong local government and 
decentralization are essential...Most countries 
around the world are therefore presently engaged 
in some initiative towards decentralizing the state 
and enhancing local government”.

Sebagaimana diungkapkan pula oleh Olsen3, 
otonomi sebagai bagian perubahan tentunya 
membawa dampak kepada peran dan model 
kelembagaan pemerintah itu sendiri. Bahkan 
perubahan-perubahan itu sendiri juga akan 
membawa dampak bagi model otonomi yang 
diberikan kepada pemerintah daerah. Otonomi 
bukanlah hak atau kepemilikan yang sifatnya 
melekat tetapi berkembang seiring proses 
interaksi dan rekonseptualisasi pemerintahan 
itu sendiri.

1 Kaho, Josef Riwu, 2003. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Rajawali Press, Jakarta. 
2 Miller, Keith L, 2002. Advantages and Disadvantages of Local Government Decentralization http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/dow
nload?doi=10.1.1.134.5990&rep=rep1&type=pdf (diunduh tanggal 2 Desember 2015), hlm. 3.
3 Olsen, Johan P., 2008. Institutional Autonomy and Democratic Government. https://www.sv.uio.no/arena/english/research/
publications/arena-publications/workingpapers/working-papers2008/WP08_20.pdf  (diunduh tanggal 2 Desember 2015), hlm. 5.
4 PKP2A I LAN Bandung, 2006. Kajian Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Desa, PKP2A I LAN, 
Bandung, hlm. 22.
5 Katorobo, James, 2005. Decentralization and  Local Autonomy for Participatory Democracy. 6th Global Forum on Reinventing 
Government Towards Participatory and Transparent Governance, Seoul, Republic of Korea. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/
public/documents/un/unpan019467.pdf (diunduh tanggal 14 April 2015).
6 World Bank, 1998. Rethinking Decentralization in Developing Countries. http://www1.worldbank.org/.../decentralization/
Rethinking%20Decentralization.pdf  (diunduh tanggal 2 Desember 2015).
7 Dalam bentuk desentralisasi jenis ini belum dibentuk adanya lembaga pemerintah otonom yang memiliki hak untuk bertanggung 
jawab langsung kepada konstituen di daerah.

Oleh karena itu, persoalan desentralisasi 
tidak dapat hanya diselesaikan dengan mengganti 
regulasi lama dengan yang baru. Ditambah lagi, 
regulasi pelaksana dan infrastruktur untuk 
melaksanakan regulasi baru membutuhkan 
waktu yang cukup lama. 

B. Pembahasan
B.1.Konsep Desentralisasi dan Pembagian 

Urusan Pemerintahan 
Desentralisasi dapat dipahami sebagai suatu 

proses penyerahan wewenang kepada daerah 
agar daerah dapat menjalankan fungsi dan 
perannya secara mandiri atau otonom. Dengan 
kata lain, otonomi daerah merupakan hasil atau 
output dari proses desentralisasi.4 Desentralisasi 
pada dasarnya melibatkan adanya transfer 
kewenangan politik, administrasi, dan keuangan 
dari pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah atau dibawahnya (sub-national). Transfer 
tersebut menghendaki adanya kedudukan yang 
hierarkis di antara tingkat pemerintahan daerah. 

Bentuk-bentuk dari desentralisasi dapat 
dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu desentralisasi 
melalui dekonsentrasi (decentralization by 
deconcentration), desentralisasi melalui 
pendelegasian (decentralization by delegation), 
dan desentralisasi melalui devolusi 
(decentralization by devolution).5 

Menurut World Bank6, dekonsentrasi 
dilakukan ketika pemerintah pusat memberikan 
tanggung jawab urusan tertentu kepada 
kantor cabangnya di daerah (regional branch 
offices) tanpa  melibatkan transfer kewenangan 
(authority) kepada lembaga dibawahnya. Bentuk 
desentralisasi yang biasanya terjadi (pada 
tahap awal) di dalam Negara kesatuan (unitary 
country) sebenarnya berbentuk dekonsentrasi. 
Kedudukan dari kantor-kantor cabang 
pemerintah pusat di daerah dibangun dengan 
tujuan untuk menjamin dan meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas dalam hal pemberian 
pelayanan publik.7 

Sebaliknya, isu utama dari konsep 
delegasi dan devolusi terkait pada bagaimana 
menyeimbangkan antara kepentingan pusat 
dan daerah. Delegasi menunjukkan bahwa 
pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan 
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kegiatan di luar yang sudah diperinci atau 
ditetapkan. 
Dalam pola rumah tangga ini, isi atau luas 
otonomi bagi daerah amat mungkin terbatas. 
Daerah yang bersangkutan tidak dapat 
melakukan sesuatu yang tidak diatur dalam 
undang-undang pembentukannya. 

2. Ajaran Rumah Tangga Formil
Ajaran ini sering juga disebut dengan 
formele huishoudingsleer. Dalam ajaran 
rumah tangga ini tidak ada perbedaan sifat 
antara urusan-urusan yang diselenggarakan 
pemerintah pusat dan oleh daerah-
daerah otonom yang dapat dikerjakan oleh 
masyarakat hukum yang pada prinsipnya 
juga dapat dilakukan masyarakat hukum 
yang lain. Bila terdapat pembagian tugas, 
hal tersebut semata-mata didasarkan atas 
pertimbangan-pertimbangan yang rasional 
dan praktis, yaitu karena tugas tersebut 
mungkin akan lebih tepat dan berhasil jika 
dikerjakan sendiri oleh pemerintah daerah 
atau pun mungkin oleh pemerintah pusat. 
Dalam hal ini, efisiensi dan efektifitas 
merupakan dasar pertimbangan mengapa 
terdapat pembagian kewenangan atau 
urusan pemerintahan.

Dalam ajaran rumah tangga tidak diperinci 
secara tegas apa saja yang menjadi urusan 
maupun kewenangan daerah, namun 
hanya diatur secara garis besar atau 
umum. Rumusan-rumusan tersebut hanya 
mengandung prinsip-prinsip saja. sedangkan 
pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada 
inisatif dan prakarsa daerah.
Model ajaran rumah tangga formil 
memberikan kewenangan bebas (diskresi) 
yang lebih besar kepada pemerintahan 
daerah. Namun demikian, tetap ada 
batasan terhadap kewenangan luas yang 
dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. 
Pertama, pemerintah daerah hanya boleh 
mengatur urusan sepanjang urusan itu 
tidak atau belum diatur dengan undang-
undang atau peraturan daerah yang lebih 
tinggi tingkatannya. Kedua, bila negara 
atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya 
kemudian mengatur sesuatu urusan yang 
semula diatur oleh daerah yang lebih 
rendah, peraturan daerah yang lebih rendah 
tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Ajaran Rumah Tangga Nyata (Riil)
Ajaran ini bertitik tolak dari pemikiran 
akan keadaan dan faktor-faktor yang nyata 
untuk mencapai keserasian antara tugas 
dengan kemampuan dan kekuatan, baik 

8 World Bank, op.cit.
9 Ibid.
10 Kertapradja, Koswara, 2002. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi & Kemandiri Rakyat, Candi Cipta Paramuda, Bandung, hlm. 73-78.

untuk membuat kebijakan dan sebagian 
urusan administrasi publik pada pemerintah 
daerah atau badan semi-otonom yang tidak 
sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah pusat 
tetapi tetap bertanggung jawab sepenuhnya pada 
pemerintah pusat. Organisasi yang termasuk 
dalam bagian delegasi mempunyai kewenangan 
bebas dalam pembuatan kebijakan (discretion 
in decision making). Bentuk desentralisasi ini 
dapat dikarakteristikkan sebagai hubungan 
prinsip dan agen (principal-agent relationship), 
dengan pemerintah pusat sebagai “principal” 
(yang memiliki kewenangan asli) dan pemerintah 
daerah sebagai “agen”. Dalam perspektif ini, isu 
utama kelembagaannya adalah memastikan 
bahwa “agen” dapat melaksanakan kewenangan 
yang didelegasikan kepadanya, sedapatnya, 
sesuai dengan keinginan atau kebijakan dari 
“principal”.8

Devolusi (devolution), merupakan bentuk 
desentralisasi yang lebih luas, yang berarti 
kondisi dimana pemerintah pusat memberikan 
kewenangan untuk membuat kebijakan, 
mengelola keuangan, dan administrasi kepada 
unit semi-otonom dari pemerintahan daerah. 
Devolusi biasanya merupakan transfer tanggung 
jawab untuk urusan tertentu kepada kota/
kabupaten. Kota/kabupaten berhak untuk 
menyelenggarakan pemilihan umum untuk 
memilih kepala daerah dan DPRD-nya sendiri. 
Selain itu, juga berhak untuk menggali sumber-
sumber keuangan di daerah dan memiliki 
kewenangan yang independen untuk membuat 
kebijakan dalam bidang investasi di daerah. 
Dalam sistem devolusi, daerah juga memiliki batas 
wilayah yang jelas dimana pemerintahan daerah 
memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan 
fungsi-fungsi pemerintahan.9

Penentuan model desentralisasi yang 
digunakan juga amat bergantung pada ajaran 
sistem rumah tangga daerah yang diterapkan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Ada beberapa model ajaran sistem rumah tangga 
daerah, yaitu:10 
1. Ajaran Rumah Tangga materiil

Ajaran rumah tangga materiil (materiele 
huishoudingsleer) merupakan penyerahan 
urusan rumah tangga daerah dimana antara 
pemerintah pusat dan daerah terdapat 
pembagian tugas yang diperinci secara tegas 
di dalam undang-undang pembentukannya. 
Kewenangan setiap daerah meliputi tugas-
tugas yang ditentukan satu per satu. Oleh 
karena itu, apa yang tidak tercantum dalam 
rincian tersebut tidak termasuk dalam 
urusan rumah tangga daerah. Daerah tidak 
mempunyai kewenangan untuk mengatur 
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yang ada pada daerah sendiri maupun di 
pusat. Pemerintah pusat memperlakukan 
pemerintah daerah sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari pusat. 
Di dalam ajaran rumah tanggal riil dianut 

kebijaksanaan bahwa setiap undang-undang 
pembentukan daerah mencantumkan beberapa 
urusan rumah tangga daerah yang dinyatakan 
sebagai modal pangkal dengan disertai segala 
atributnya, berupa kewenangan, personil, alat 
perlengkapan, dan sumber pembiayaan. Dengan 
modal pangkal itu, daerah akan menjalankan 
tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Namun 
pada perkembangannya, jika daerah dianggap 
sanggup dan mampu maka kewenangannya 
dapat ditambah sesuai dengan kapasitasnya.

Ada beberapa keuntungan apabila ajaran 
rumah tangga ini dijalankan. Keuntungan 
tersebut, yaitu: 

a. Sistem rumah tangga riil memberikan 
kesempatan kepada daerah yang 
bercorak aneka ragam untuk 
menyesuaikan penyelenggaraan 
otonomi daerah sesuai dengan kondisi 
dan kemampuan setiap daerah.

b. Ajaran ini berlandaskan pada faktor-
faktor yang nyata di daerah dan 
memperhatikan keadaan khusus 
daerah.

c. Ajaran ini memberikan fleksibilitas tanpa 
mengurangi kepastian sehingga daerah 
bebas berprakarsa mengembangkan 
modal pangkal yang sudah ada 
sebelumnya, dengan bimbingan dan 
pembinaan dari pemerintah pusat.

d. Pembinaan dan pengawasan dari 
pemerintah pusat tersebut amat 
bergantung pada kesiapan dan 
kemampuan pemerintah daerah itu 
sendiri.

e. Prakarsa untuk mengembangkan 
urusan di luar modal pangkal juga dapat 
dilakukan oleh pemerintah daerah asal 
tidak bertentangan atau belum/tidak 
diatur oleh pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah yang lebih tinggi 
tingkatannya.

f. Ajaran ini memperhatikan pemerataan 
dan keseimbangan laju pertumbuhan 
antar daerah.

Selain ajaran rumah tangga daerah di atas, 
secara konseptual penentuan pembagian jenis 
urusan dan tugas bagi pemerintah daerah dapat 
dilihat dalam beberapa pola pembagian yang 
dikembangkan oleh banyak institusi publik 

termasuk lembaga internasional. Salah satunya 
dapat diadopsi dari model yang dikembangkan 
oleh GTZ. Menurut GTZ11, urusan atau tugas yang 
dibagi antar tingkat atau struktur pemerintahan 
termasuk kepada pemerintah daerah dapat 
disebut sebagai ‘functional assignment’.12

Menurut GTZ bahwa ‘functional assignment’ 
secara umum dapat dibagi ke dalam dua cara, 
yaitu:

1. Proses yang mengandung penugasan fungsi 
dan tugas kepada tingkat pemerintahan 
yang berbeda-beda (the process of assigning 
functions to different level of government); dan

2. Hasil dari pelaksanaan proses tersebut 
– merupakan locus sebenarnya dari 
keberadaan fungsi tersebut (the result of 
that process – the actual location of functions).

Untuk menentukan jenisnya, ‘functional 
assignment’ tersebut dapat dibagi kembali 
menjadi beberapa tipologi. Hal tersebut 
akan terkait dengan pembagian jenis model 
desentralisasinya (modes of decentralization). 
Pembagian tersebut, yaitu:
a. Functional assignment versus expenditure/

revenue assignment
Dalam hal ini, pengertian dari ‘functional 

assignment’ lebih luas dari pada ‘expenditure 
assignment’. Istilah pertama melingkupi juga 
urusan kedua yaitu yang terkait penggunaan 
anggaran serta penggalian sumber-sumber 
anggaran, tetapi juga terkait dengan 
aktifitas atau kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan. Hal tersebut memungkinkan 
salah satu tingkat pemerintahan untuk 
dapat mendelegasikan atau menyerahkan 
urusan tersebut kepada pemerintahan 
dibawahnya atau pemerintahan daerah. 
Sedangkan, urusan penggunaan anggaran 
(Expenditure assignment) menandakan 
adanya kewenangan untuk menggunakan 
anggaran keuangan publik dalam 
konteks pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan.

b. General competence versus ‘ultra vires’ 
construction

Konstruksi regulasi yang berciri 
‘general competence’ functions berarti bahwa 
urusan-urusan pemerintahan tidak diatur 
secara rinci atau detil tetapi hanya diatur 
secara umum atau luas saja. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan sebanyak 
mungkin kebebasan kepada pemerintah 
dibawahnya untuk bertindak demi 
memenuhi mandat yang luas tersebut.

11 GTZ, 2009. Functional Assignment in Multi-Level Government, Vol. I, p. 15-20. http://www2.giz.de/wbf/4tDx9kw63gma/GA_
Functional_Assignment_VolII.pdf (diunduh tanggal 2 Desember 2015), hlm. 15-20.
12 Untuk istilah tersebut, GTZ membandingkan dengan beberapa istilah yang sering dipakai pada praktik desentralisasi di Negara lain, 
seperti: tasks, authority, matters, dan power.
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13 Sebagaimana dirumuskan oleh GTZ, “a committed and open approach to discretionary functions is a necessity for any Functional 
Assignment construction that is to be characterized as ‘general competence.’ In a multilevel sub-national government context, discretionary 
functions/right of initiative provisions are ideally accompanied with rules to adjudicate who in fact has the right to move forward in a 
particular activity if two levels are vying to do so.”

‘Ultra vires construction’ berupa 
penentuan terhadap urusan pemerintahan 
yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah 
daerah (negative lists). Hal tersebut dapat 
berupa urusan yang dilarang secara regulasi 
atau urusan yang pada dasarnya bukanlah 
kewenangan daerah yang secara tersirat 
dalam ‘general competence’. Sehingga ketika 
daerah melanggarnya akan  berpotensi 
melampaui kewenangannya (ultra vires/
beyond its legal bounds). 

c. Obligatory versus discretionary/voluntary 
functions

Beberapa Negara menyusun kerangka 
yuridis kebijakan desentralisasinya dengan 
menekankan atau merumuskan pada 
urusan-urusan pemerintahan kepada 
daerah secara wajib (obligatory function). 
Jenis urusan ini dapat juga disebut 
sebagai ‘positive list’. Untuk jenis urusan 
tersebut, secara khusus ditujukan pada 
jenis urusan yang menjadi pelayanan 
dasar (basic services). Biasanya, penentuan 
urusan wajib tersebut juga diikuti dengan 
persyaratan dan standar tertentu yang 
disusun melalui berbagai regulasi yuridis 
baik dari pemerintah pusat dan kementerian 
sektoral, yang fungsinya untuk memastikan 
pemerintah daerah bertindak sesuai dengan 
harapan.  

Discretionary/voluntary function adalah 
kebalikan dari obligatory function, dalam 
hal ini daerah diberikan kebebasan untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan atau 
fungsi yang tidak diatur dalam obligatory 
function. Urusan pilihan (voluntary) 
merupakan urusan yang pada prinsipnya 
termasuk dalam jenis ‘general competence’.13 

d. Concurrent versus exclusive functions
Concurrent functions secara 

sederhana adalah berupa penugasan 
atau pendelegasian sejumlah kewenangan 
(unbundled functions) kepada beberapa 
tingkat pemerintahan secara berbeda. 
Beberapa tingkat pemerintahan tersebut 
terlibat untuk melaksanakan urusan yang 
terkait sektor  yang sama. Konsep urusan 
konkuren dapat dilihat melalui beberapa 
situasi, yaitu:
1. dapat dilaksanakan oleh beberapa 

tingkat pemerintahan secara bersamaan 
(can be carried out by more than one level 
of government, simultaneously).

2. Fungsi tertentu dapat diambil alih oleh 
salah satu tingkat pemerintahan apabila 

tidak bertentangan atau bertabrakan 
dengan kewenangan dari tingkat 
pemerintahan yang lebih tinggi yang 
telah atau akan melaksanakan urusan 
tersebut. 
Sedangkan konsep dari urusan khusus 

(exclusive functions) dapat dipandang 
sebagai urusan yang secara khusus atau 
eksklusif dijalankan oleh pemerintahan 
daerah saja. Dengan kata lain bahwa tingkat 
pemerintahan yang menjalankan urusan 
khusus tersebut hanya bertanggung jawab 
terhadap urusan tersebut saja. 

e. Uniform versus asymmetric functional 
assignment

Istilah ‘asymmetric decentralization’ (also 
termed differential or tailored decentralisation) 
sering dipakai untuk menunjukkan situasi 
dimana (dalam konteks Negara kesatuan) 
pemerintah pusat mendesentralisasikan 
beberapa urusan pemerintahan kepada 
sejumlah pemerintahan daerah untuk 
tujuan yang berbeda-beda. Perlakuan yang 
berbeda tersebut turut memformulasikan 
beberapa ciri unik atau khusus dari satu 
atau lebih unit pemerintahan daerah, sering 
kali dalam hal urusan yang dilaksanakan 
dan kuantitas pendapatan daerah yang 
diperoleh. Fungsi atau urusan yang 
berbeda-berbeda yang ditugaskan kepada 
unit pemerintahan daerah tertentu tersebut 
memberikan kewenangan kepada mereka 
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 
tertentu terkait isu politik, sosial budaya, 
atau ekonomi atau aspirasi masyarakat.

f. Provision versus production
Pemisahan antara fungsi penyediaan 

(provision function) dan fungsi produksi 
(production function) pada umumnya dapat 
dilakukan ketika pemerintah terlibat 
dengan pelaku non-governmental dalam 
pelaksanaan sejumlah fungsi pemerintahan. 
Tetapi hal tersebut dapat juga dilihat dari 
pelaksanaan desentralisasi yang berprinsip 
pada hubungan agent – principal (agency 
mode of decentralization) diantara beberapa 
tingkat pemerintahan tertentu.

B.2.Pola Pembagian Urusan Pemerintahan dan 
Kendalanya

B.2.1.Berlakunya UU No. 32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah 
UU No. 32/2004 mengatur bahwa dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah 
menggunakan 3 (tiga) asas yaitu: desentralisasi, 
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14 Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, 
wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan 
kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang 
dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan 
tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
15 Mengenai jenis-jenis urusan tersebut lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah, 
pemerintahan daerah menjalankan otonomi 
seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 

Prinsip otonomi daerah menggunakan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti 
daerah diberikan kewenangan mengurus dan 
mengatur semua urusan pemerintahan di luar 
yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah 
memiliki kewenangan membuat kebijakan 
daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan 
peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan 
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 
kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip 
tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang 
nyata dan bertanggungjawab.14 

Pembagian urusan dan kewenangan 
bagi daerah diatur secara cukup rinci dalam 
UU tersebut. Didalamnya ditegaskan bahwa 
pemerintahan daerah menjalankan otonomi 
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 
yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan 
tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
pelayanan umum, dan daya saing daerah. 
Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, 
kecuali urusan pemerintahan terkait politik luar 
negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter 
dan fiskal nasional, dan agama.

Pembagian urusan pemerintahan tersebut 
didasarkan pada pemikiran bahwa selalu 
terdapat berbagai urusan pemerintahan yang 
sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan 
tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan 
hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan beragam urusan 
pemerintahan tersebut, kepada daerah diberikan 
dua jenis urusan yaitu: urusan wajib dan urusan 
pilihan.15 

Dalam UU No. 32/2004, pembagian urusan 
masih menggunakan sifat yang seragam (uniform) 
antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota. Hal tersebut telihat dari 
jenis kewenangan dan urusan Propinsi yang 
hampir mirip dengan Kabupaten/Kota. 
Pembedaannya adalah pada skala pelaksanaan 
urusan atau kewenangan tersebut. Urusan 

wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan 
daerah provinsi merupakan urusan dalam 
skala provinsi. Sedangkan Urusan wajib yang 
menjadi kewenangan pemerintahan daerah 
untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang 
berskala kabupaten/kota. 

Untuk urusan pemerintahan yang dapat 
dibagi bersama antara tingkatan pemerintahan 
tersebut dalam bagian penjelasan UU No. 
32/2004  disebut pula sebagai urusan yang 
bersifat concurrent. Urusan concurrent adalah 
urusan pemerintahan yang penanganannya 
dalam bagian atau bidang tertentu dapat 
dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan 
pemerintah daerah. Dengan demikian setiap 
urusan yang bersifat concurrent senantiasa 
ada bagian urusan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan 
kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang 
diserahkan kepada Kabupaten/Kota, meskipun 
terkait isu persoalan publik atau sektor yang 
sama.

Dalam PP No. 38/2007 diatur bahwa 
urusan-urusan pemerintahan yang dibagi 
bersama tersebut yaitu sebanyak 31 (tiga puluh 
satu) jenis. Dari 31 (tiga puluh satu) jenis urusan 
pemerintahan tersebut maka akan dibagi 
menjadi urusan pemerintahan :
a. yang dapat dijalankan oleh pemerintah 

pusat sendiri maupun dengan dibantu atau 
didelegasikan pada pemerintah daerah baik 
propinsi dan kabupaten/kota. 

a. yang dijalankan langsung oleh pemerintah 
daerah propinsi dan kabupaten/kota 
melalui asas otonomi.  Sebagaimana diatur 
dalam PP tersebut bahwa Pemerintahan 
daerah provinsi dan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan yang berdasarkan 
kriteria pembagian urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya. Urusan 
tersebut dibagi menjadi urusan wajib dan 
urusan pilihan.
Dilihat dari pola pembagian kewenangan 

dalam urutan ketentuan dalam UU 32/2004 
maka, UU tersebut telah membagi dulu urusan 
pemerintahan yang absolutnya bagi sisanya 
(residu) dapat menjadi kewenangan konkuren. 
Kewenangan konkurennya yang menjadi dasar 
penentuan jenis-jenis urusan pemerintahan 
untuk dapat diserahkan kepada daerah tentu 
saja melalui pembentukan regulasi pelaksana.
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Apabila dilihat dari tipe ajaran rumah tangga 
daerah, maka UU 32/2004 sebenarnya tidak 
mengadopsi satu ajaran rumah tangga saja, 
namun menggunakan dua jenis pendekatan 
ajaran rumah tangga, yaitu: jenis ajaran rumah 
tangga materiel dan ajaran rumah tangga riil. 
1. Ajaran rumah tangga materiil (materiele 

huishoudingsleer) terlihat dengan 
ditentukannya 31 (tiga puluh satu) jenis 
urusan pemerintahan (dalam UU No. 
32/2004) atau 36 (tiga puluh enam) jenis 
urusan pemerintahan (dalam PP No. 
38/2007). Selain itu, apabila terdapat 
urusan pemerintahan yang muncul di luar 
jenis-jenis urusan yang telah ditetapkan 
sebelumnya maka pemerintah daerah 
tidak otomatis dapat menjalankannya. Hal 
tersebut dapat dilihat melalui ketentuan 
bahwa terkait “Urusan Pemerintahan Sisa”, 
maka: 
a. Urusan pemerintahan yang tidak 

tercantum dalam lampiran PP 
38/2007 menjadi kewenangan masing-
masing tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan yang penentuannya 
menggunakan kriteria eksternalitas, 
efisiensi, dan akuntabilitas. 

b. Pemerintahan daerah provinsi atau 
pemerintahan daerah kabupaten/kota 
yang hendak menyelenggarakan urusan 
pemerintahan yang tidak tercantum 
tersebut, terlebih dahulu mengusulkan 
kepada Pemerintah melalui Menteri 
Dalam Negeri untuk mendapat 
penetapannya.

2. Ajaran rumah tangga nyata (riil) cukup 
menonjol pula sebagai pilihan kebijakan 
desentralisasi dalam UU No. 32/2004. Hal ini 
terlihat dari diberikannya sejumlah urusan 
pemerintahan wajib dan pilihan16 yang 
dapat dianggap sebagai “urusan pangkal” 
bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Meskipun urusan yang sifatnya pilihan 
tersebut juga telah dibatasi jenisnya dalam 
UU No. 32/2004. 
Selain itu, dalam sistem ajaran rumah tangga 

nyata, daerah diberikan peluang untuk memiliki 
perkembangan dalam hal kuantitas urusan 
pemerintahan yang dijalankannya apabila 
mampu meningkatkan kapasitasnya dari urusan 
pangkal yang telah diberikan sebelumnya. Dalam 
UU 32/2004 dapat disimpulkan dari beberapa 
hal yaitu: 
a. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang dipegang oleh pemerintah pusat, 
dapat juga didistribusikan kepada daerah 

melalui tugas pembantuan. Namun 
yang membedakan adalah dalam tugas 
pembantuan, daerah hanya bersifat sebagai 
supporting agent bukan sebagai principal 
agent. Otomatis letak pertanggungjawaban 
pelaksanaan urusan masing dipegang oleh 
pemerintah pusat. 

b. Tugas pembantuan tersebut dapat berubah 
jenisnya menjadi urusan otonomi jika 
memenuhi beberapa persyaratan tertentu. 
Urusan pemerintahan selain urusan 
pemerintahan absolut pemerintah pusat, 
yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah 
pusat ditugaskan kepada pemerintahan 
daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, 
secara bertahap dapat diserahkan untuk 
menjadi urusan pemerintahan daerah yang 
bersangkutan apabila pemerintahan daerah 
telah menunjukkan kemampuan untuk 
memenuhi norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang dipersyaratkan oleh pemerintah 
pusat.

c. Urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan provinsi yang 
penyelenggaraannya ditugaskan kepada 
pemerintahan daerah kabupaten/kota 
berdasarkan asas tugas pembantuan, secara 
bertahap dapat diserahkan untuk menjadi 
urusan pemerintahan kabupaten/kota 
yang bersangkutan apabila pemerintahan 
daerah kabupaten/kota telah menunjukkan 
kemampuan untuk memenuhi norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang 
dipersyaratkan.

d. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut 
diprioritaskan bagi urusan pemerintahan 
yang berdampak lokal dan/atau lebih 
berhasilguna serta berdayaguna apabila 
penyelenggaraannya diserahkan kepada 
pemerintahan daerah yang bersangkutan.
Namun UU No. 32/2004 juga mengandung 

sejumlah persoalan terkait pola pembagian 
urusan pemerintahan terhadap daerah. Beberapa 
persoalan tersebut antara lain:
1. Penyeragaman (homogenitas) urusan 

pemerintahan yang didistribusikan 
kepada pemerintah daerah propinsi dan 
kabupaten/kota amat mungkin menyulitkan 
pelaksanaannya dalam beberapa hal, antara 
lain:
a. Hubungan antara pemerintah propinsi 

dan kabupaten/kota menjadi tidak 
saling mengisi dan berkesinambungan 
namun malah akan saling berbenturan 
sebab praktis pemerintah propinsi 
dan kabupaten/kota akan memiliki 

16 Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu: urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
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struktur pemerintah daerah yang 
hampir sama tugas dan fungsinya. 
Yang membedakannya hanya skala 
penanganan urusan pemerintahan 
tersebut. 

b. Penyeragaman urusan pemerintahan 
tersebut menyulitkan hubungan 
antara pemerintah daerah propinsi 
dan kabupaten/kota terkait tingkat 
pemerintah daerah mana yang paling 
berwenang dalam melaksanakan urusan 
yang sama tersebut. 

2. UU No. 32/2004 tidak memberikan 
penegasan hierarki hubungan propinsi dan 
kabupaten/kota. Dalam UU 32/2004 juga 
peran propinsi melalui gubernur sebagai 
koordinator pelaksanaan otonomi daerah 
juga tidak tegas diatur. 

3. Meskipun dalam UU No. 32/2004 telah 
diatur 31 (tiga puluh satu) jenis urusan 
pemerintahan yang dapat didistribusikan 
kepada daerah namun hal tersebut tidak 
otomatis diberikan langsung kepada daerah, 
sebab masih membutuhkan peraturan 
pelaksana di bawah UU. 

B.2.2.Berlakunya UU No. 23/2014 tentang 
Pemerintahan Daerah 
UU No. 23/2014 mengatur bahwa urusan 

pemerintahan secara prinsip bersumber dari 
kekuasaan pemerintahan yang dimiliki oleh 
Presiden, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 
Selanjutnya, Kekuasaan Pemerintahan tersebut 
diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut 
kemudian didistribusikan kepada pemerintah 
pusat yang mana diwakili oleh kementerian 
Negara yang ada selaku pembantu presiden. 
Selanjutnya, urusan-urusan pemerintahan 
tersebut sebagian diserahkan kepada daerah 
untuk dikelola oleh daerah yaitu melalui 
asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 
pembantuan. 

Di dalam UU No. 23/2014, terdapat Urusan 
Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal 
dengan istilah urusan pemerintahan absolut. 
Selain itu dikenal juga urusan pemerintahan 
konkuren serta urusan pemerintahan umum. 
1. Urusan Pemerintahan Absolut adalah 

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 
Urusan ini terdiri dari urusan bidang 
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 
yustisi, moneter dan fiskal nasional, 
dan agama. Dalam menyelenggarakan 
urusan pemerintahan absolut, Pemerintah 
Pusat dapat melaksanakan sendiri atau 

melimpahkan wewenang kepada Instansi 
Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan 
asas Dekonsentrasi.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah 
Urusan Pemerintahan yang dibagi antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi 
dan Daerah kabupaten/kota. Urusan 
pemerintahan konkuren yang diserahkan 
ke Daerah selanjutnya menjadi dasar 
pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan ini 
dibagi menjadi dua, yaitu Urusan Wajib dan 
Urusan Pilihan. Urusan wajib kemudian 
dibedakan pula antara urusan wajib yang 
terkait pelayanan dasar dan urusan wajib 
yang tidak terkait pelayanan dasar.

3. Urusan Pemerintahan Umum (general 
competence) adalah Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden sebagai 
kepala pemerintahan. 
Dalam UU 23/2014 terdapat 34 (tiga puluh 

empat) jenis urusan pemerintahan yang dapat 
dibagi antara pemerintah pusat dan daerah atau 
yang disebut urusan pemerintahan konkuren. 
Dengan 8 (delapan) jenis merupakan urusan 
pemerintahan konkuren pilihan.

Dilihat dari pola pembagian kewenangan 
dalam urutan ketentuan dalam UU 23/2014 
maka, UU tersebut telah membagi terlebih 
dahulu urusan pemerintahan yang absolutnya 
bagi sisanya (residu) dapat mejadi urusan 
pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan 
konkuren yang menjadi dasar penentuan 
jenis-jenis urusan pemerintahan untuk dapat 
diserahkan kepada daerah melalui pembentukan 
regulasi pelaksana.

Apabila dilihat dari jenis ajaran rumah 
tangga daerah, maka UU 23/2014 sebenarnya 
juga lebih tepat jika dikatakan menggunakan dua 
jenis pendekatan ajaran rumah tangga meskipun 
tidak tegas, yaitu ajaran rumah tangga materiel 
dan ajaran rumah tangga riil.
1. Ajaran rumah tangga materiil (materiele 

huishoudingsleer), dapat dipahami dari 
adanya beberapa ketentuan, antara lain: 
a. Dengan telah ditentukannya 34 

(tiga puluh empat) jenis urusan 
pemerintahan konkuren. Di luar 
urusan-urusan tersebut UU No. 
23/2014 hanya mengenal 6 (enam) 
jenis urusan yang menjadi kewenangan 
absolut pemerintah pusat dan beberapa 
urusan pemerintahan yang termasuk 
dalam urusan pemerintahan umum. 

b. Apabila terdapat urusan pemerintahan 
yang muncul di luar jenis-jenis urusan 
yang telah ditetapkan sebelumnya 
maka pemerintah daerah tidak otomatis 
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dapat menjalankannya. Namun urusan 
pemerintahan tersebut akan menjadi 
urusan pemerintahan yang sifatnya 
umum (sebagaimana dilihat dalam Pasal 
25 ayat (1) huruf g). 

c. Urusan pemerintahan konkuren yang 
tidak tercantum dalam Lampiran UU 
No. 23/2014 menjadi kewenangan tiap 
tingkatan atau susunan pemerintahan 
yang penentuannya menggunakan 
prinsip dan kriteria pembagian urusan 
pemerintahan konkuren (akuntabilitas, 
efisiensi, dan eksternalitas, serta 
kepentingan strategis nasional). 
Pengaturannya akan ditetapkan dengan 
peraturan presiden. 

2. Ajaran rumah tangga nyata cukup 
terlihat pula sebagai karakter kebijakan 
desentralisasi dalam UU No. 23/2014. Hal 
ini terlihat dari diberikannya sejumlah 
urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang 
dapat dianggap sebagai “urusan pangkal” 
bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Selain itu, diatur juga urusan pilihan selain 
urusan wajib bagi pemerintah daerah. 
Bahwa urusan pemerintahan konkuren 
pilihan merupakan urusan pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah 
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 
Namun sayangnya, urusan yang sifatnya 
pilihan tersebut juga telah dibatasi jenisnya 
dalam UU No. 23/2014. 
Selain itu, dalam sistem ajaran rumah 

tangga nyata, daerah diberikan peluang untuk 
memiliki perkembangan dalam hal kuantitas 
urusan pemerintahan yang dijalankannya. 
Namun pengaturannya amat kaku/terikat dan 
terbatas dalam UU No. 23/2014 dibandingkan 
dengan UU No. 32/2004 dan PP No. 38/2007.

Gambar 2. Pola Pembagian Urusan Pemerintahan 
Menurut UU No. 23/2014

Dalam pelaksanaan UU No. 23/2014, 
beberapa persoalan amat mungkin untuk 
muncul, meskipun masih dalam tataran normatif 
yuridis. Beberapa potensi persoalan tersebut, 
yaitu:
1. Pembagian jenis urusan pemerintahan 

konkuren antara pemerintah pusat, 

propinsi, dan kabupaten/kota menggunakan 
kriteria dan skala tertentu. Namun pola 
seperti ini masih cukup sulit dilakukan 
sejak rejim pelaksanaan UU No. 32/2004 
terutama untuk menentukan mana urusan 
yang menjadi kewenangan propinsi dan 
kabupaten/kota. Meskipun rincian jenis-
jenis urusan sudah diatur dalam Lampiran 
UU No. 23/2014. 

2. Perpindahan urusan pemerintahan konkuren 
antar tingkat pemerintahan terutama 
antara propinsi dan kabupaten/kota sulit 
untuk dilakukan mengingat infrastruktur 
dan struktur di daerah kabupaten/kota 
sudah berfungsi cukup lama. Apalagi pola 
pembagian urusan pemerintahan di daerah 
dalam UU No. 23/2014 amat berbeda. 
Banyak urusan pemerintahan yang dulunya 
dipegang oleh kabupaten/kota ditarik 
menjadi kewenangan pemerintah propinsi.

3. Tidak tegasnya diatur dalam UU No. 
23/2014 mengenai urusan pemerintahan 
yang amat mungkin muncul dalam 
pelaksanaan di daerah, namun belum diatur 
dalam UU tersebut. UU No. 23/2014 belum 
memberikan prosedur bagaimana jika 
daerah hendak mengatur urusan tersebut. 

4. Hal yang baru dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah yang sifatnya 
konkuren adalah munculnya terminologi 
“urusan pemerintahan konkuren yang 
sifatnya wajib namun tidak terkait pelayanan 
dasar”. Hal ini cukup aneh sebab dalam UU 
No. 32/2004 tidak dikenal sebelumnya. 
Dalam UU No. 23/2014 disebutkan apa 
yang dimaksud dengan pelayanan dasar, 
yaitu: pelayanan publik untuk memenuhi 
kebutuhan dasar warga negara. Namun, UU 
tidak memberikan penjelasan lebih lanjut 
bentuk empiris seperti apa urusan wajib 
yang tidak terkait pelayanan dasar tersebut. 
Urusan wajib konkuren yang terkait 
pelayanan dasar hanya dibatasi pada 6 jenis 
urusan saja.

Hal lebih rancu adalah apakah mungkin 
ada urusan wajib yang dilaksanakan 
pemerintahan daerah yang mana 
pemberiannya kepada warga negara tidak 
harus dilayanai langsung oleh pemerintah 
daerah?

5. Dilihat dari jenis urusan konkuren, ada 
beberapa jenis urusan wajib yang tidak 
terkait pelayanan dasar namun sebenarnya 
jika dipahami justru akan membutuhkan 
penyediaan pelayanan dasar dari pemerintah 
daerah kepada masyarakat. Sebagai contoh, 
urusan pangan, urusan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil, urusan 
perpustakaan, dan urusan pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana. Padahal 
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jenis urusan-urusan tersebut dalam UU No. 
32/2004 dapat dikatakan sebagai urusan 
yang sifatnya wajib diberikan oleh daerah 
kepada masyarakat dan sifatnya merupakan 
pelayanan dasar.

6. Kerancuan lainnya dalam UU No. 23/2014 
adalah pengaturan mengenai urusan 
pemerintahan yang amat mungkin belum 
muncul dalam ketentuan UU tersebut 
namun perlu diatur baik oleh pemerintah 
pusat maupun daerah. Kontradiksi antar 
pasal terjadi dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) 
yang mengatur bahwa urusan pemerintahan 
konkuren yang tidak tercantum dalam 
Lampiran Undang-Undang ini menjadi 
kewenangan tiap tingkatan atau susunan 
pemerintahan yang penentuannya 
menggunakan prinsip dan kriteria 
pembagian urusan pemerintahan konkuren. 
Selanjutnya, urusan pemerintahan 
konkuren tersebut ditetapkan dengan 
peraturan presiden. 

Namun dalam Pasal lain disebutkan 
bahwa urusan pemerintahan yang tidak 
tercantum dalam lampiran UU tersebut 
dapat disebut juga sebagai bagian dari 
urusan pemerintahan umum yang hanya 
dimiliki oleh Presiden sebagai Kepala 
Pemerintahan. Hal tersebut sebagaimana 
diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (g).17

Dilihat dari model yang dirumuskan 
oleh GTZ, maka untuk urusan pemerintahan 
yang sisa atau yang belum diatur, belum 
jelas termasuk dalam jenis atau sifat 
‘functional assignment’ yang mana, apakah 
termasuk konstruksi general competence, 
concurrent competence, atau ‘ultra vires’ 
construction, sebab jika tidak diatur dalam 
UU No. 23/2014 maka belum tentu daerah 
secara otomatis dapat melaksanakannya. 

Pasal 25 tersebut menggunakan 
pemahaman bahwa ruang lingkup 
kewenangan pemerintahan yang dipegang 
oleh Presiden merupakan kewenangan 
pemerintahan yang sifatnya luas dan tidak 
dibatasi hanya pada jenis-jenis urusan 
dalam UU No. 23/2014. Selain itu, UU 
No. 23/2014 juga mengakui bahwa semua 
urusan pemerintahan tersebut yang dimiliki 
oleh semua tingkatan pemerintahan berasal 
dari kewenangan pemerintahan yang dimiliki 
oleh Presiden. 

7. Kerancuan lain dalam UU No. 23/2014 
adalah batasan atau pengertian “urusan 
pemerintahan pilihan” yaitu urusan 

pemerintahan yang wajib diselenggarakan 
oleh Daerah sesuai dengan potensi yang 
dimiliki Daerah. Yang menjadi persoalan 
adalah bagaimana jika daerah memiliki 
sejumlah potensi yang terkait dengan salah 
satu atau beberapa jenis urusan pilihan 
tersebut namun daerah merasa belum siap 
untuk menjalankannya, Sedangkan UU 
mensyaratkan itu sebagai urusan yang wajib 
namun bersifat pilihan. Padahal menurut 
GTZ, functional assignment juga harus 
dapat dibedakan dari segi Obligatory versus 
discretionary/voluntary functions. Apakah 
urusan pilihan termasuk obligatory atau 
discretionary/voluntary function belum jelas 
jenisnya.

8. Banyaknya peraturan pelaksana yang telah 
diciptakan pada saat UU No. 32/2004 
berlaku amat sulit untuk diubah dalam 
waktu yang singkat sebab harus disesuaikan 
mengingat pola pembagian urusan cukup 
berubah signifikan dalam UU baru. Selain 
itu, beberapa peraturan pelaksana yang 
harus dibuat sesuai UU No. 23/2014 juga 
tidak menutup kemungkinan cukup banyak 
untuk diciptakan. Padahal UU No. 23/2014 
mengatur bahwa peraturan pelaksanaan 
dari Undang-Undang ini harus ditetapkan 
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
Undang-Undang ini diundangkan.

C. Penutup
Pelaksanaan desentralisasi seyogyanya 

membawa kemanfaatan bagi masyarakat di 
daerah dan memberikan ruang gerak yang lebih 
leluasa kepada daerah untuk melaksanakan 
tugas dan fungsinya. Meskipun sejumlah 
persoalan belum benar-benar dapat diselesaikan, 
seharusnya hal tersebut tidak mengurangi niat 
pemerintah pusat untuk tetap menjadikan 
daerah sebagai arena untuk memberikan 
pelayanan yang sifatnya dasar dan langsung 
kepada masyarakat.

Lahirnya UU No. 23/2014 tidak otomatis 
tanpa persoalan. Setidaknya secara yuridis 
normatif terdapat beberapa hal yang amat 
mungkin berpotensi menjadi penghambat 
ke depan secara teknis. Jika tidak segera 
diatasi maka bukan tidak mungkin hubungan 
antara pemerintah pusat dengan daerah serta 
pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/
kota menjadi tidak harmonis dan sinergis. Yang 
pada akhirnya akan mempersulit pelaksanaan 
program pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat.

17 Selain itu, letak pemegang kewenangan untuk urusan yang tidak diatur tersebut, apakah menjadi kewenangan semua tingkatan 
pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) atau hanya merupakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur 
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (g) tersebut. Sebab pada prinsipnya, kedua jenis urusan tersebut berbeda, Pasal 15 memasukkan itu 
sebagai urusan pemerintahan konkuren yang belum diatur, sedangkan Pasal 25 menyebut itu sebagai urusan pemerintahan umum.
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Oleh karena itu, perlu sejumlah upaya untuk 
dilakukan, diantaranya adalah membuat segera 
peraturan pelaksana dari UU No. 23/2014 dan 
mengubah segera peraturan pelaksana yang 
telah ada pada saat UU No. 32/2004 berlaku, 
sesuai dengan UU No. 23/2014; serta merevisi 
ketentuan-ketentuan yang kontradiktif dalam 
UU No. 23/2014 dan mempertimbangkan aspek 
teknis pelaksanaan UU tersebut.
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Abstrak
Agar dapat menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum, maka administrasi negara 
memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaannya sendiri, 
terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul tiba-tiba dan yang peraturannya belum 
ada, yaitu belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif. Dalam hukum 
administrasi negara disebut dengan “pouvoir discrectionnaire” atau “freies ermessen” atau asas 
diskresi, yang mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas, yaitu terhadap  tindakan yang 
akan dilakukan dan kebebasan untuk memilih melakukan atau tidak tindakan tersebut. Adanya 
“freies Ermessen” mempunyai konsekuensi sendiri dibidang perundang-undangan, yakni adanya 
penyerahan kekuasaaan legislatif kepada pemerintah, sehingga dalam keadaan tertentu dan/atau 
dalam porsi dan tingkat tertentu pemerintah dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan 
(produk legislasi) tanpa persetujuan lebih dulu dari parlemen. Dengan adanya freies ermessen 
ini berarti bahwa sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan pembentuk undang-undang 
dipindahkan ke dalam tangan pemerintah/administrasi negara, sebagai badan eksekutif. Artikel 
ini mencoba menggali lebih dalam materi-materi yang secara khusus mengupas tentang diskresi 
dalam upaya melakukan peninjauan yuridis penggunaan asas diskresi dalam kaitannya dengan 
pembentukan produk hukum di Indonesia.
Kata kunci: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, asas diskresi.

Abstrak
In order to perform the task of the general welfare, nation administration needs freedom to act by it’s 
own  initiative and wisdom, especially to resolves the urgent matters that suddenly appear where the 
regulation have not been made by the state agencies who hold the authority on the legislation function. 
In the law of state administration, it’s called “pouvoir discrectionnaire” or “freies ermessen” or discretion, 
which contain a large obligations and powers to determine what action to be taken and the freedom to 
do or not to do the action. The Freies Ermessen has it’s own consequences on legislative field, there is 
a submission of legislative power to government, so in certain state and/or in certain portion and level 
government can issue a legislation product without the consent of parliament. With the implementation 
of Freies Ermessen means that some authority that held by legislatives body transfered to the hands of 
government/state administration as an executive body. This article try to dig up more the content about 
discretion in effort to review in a juridical manner the implementation of discretion in relation to the 
formation of legal product in Indonesia.
Keywords: legislative powers, executive powers, discretion.

A.  Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 

negara hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan 
kepada kekuasaan belaka (Machtsstaat). Hal 
ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan 
negara Indonesia berdasarkan atas hukum. 
Didalam sistem tersebut segala bentuk kebijakan 
dan tindakan aparatur penyelenggara negara 
harus berdasar atas hukum, tidak semata-mata 
berdasarkan kekuasaan yang melekat pada 
kedudukan aparatur penyelenggara negara itu 
sendiri.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai 
dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Konsep teori ini menunjukkan adanya 
kompromi antara hukum yang tertulis sebagai 
kebutuhan masyarakat hukum, demi adanya 
kepastian hukum dan living law sebagai wujud 
penghargaan terhadap pentingnya peranan 
masyarakat dalam pembentukan dan orientasi 
hukum. Pembentukan hukum yang didasarkan 
pada kaedah hukum haruslah memperhatikan 
akibat hukum dari penerapan suatu ketentuan 
positif yang mengarah pada suatu pencapaian 
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kepastian hukum, oleh karenanya pembentukan 
hukum dalam kerangka pembangunan hukum di 
Indonesia (law making) haruslah menyelaraskan 
dan memperhatikan hukum yang hidup dalam 
masyarakat. 1

Paham negara hukum tidak dapat 
dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab 
pada akhirnya, hukum yang mengatur dan 
membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) 
diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar 
kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam 
kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan 
rakyat merupakan unsur material negara 
hukum, di samping masalah kesejahteraan 
rakyat.

Negara adalah suatu organisasi yang 
memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, 
tujuan negara tertuang dalam alinea keempat 
Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan 
bahwa Indonesia merupakan negara hukum 
yang menganut konsep welfare state (negara 
kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang 
bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, 
setiap kegiatan di samping harus berorientasikan 
pada tujuan yang hendak dicapai juga harus 
berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai 
aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan 
kemasyarakatan.

Pertumbuhan penduduk dalam suatu 
negara menuntut pemerintahnya untuk mampu 
menyediakan berbagai sarana dan pemenuhan 
hajat hidup bagi rakyatnya, terutama pada negara 
yang menganut paham “welfare state” seperti 
halnya Indonesia. Sebagai konsekuensi dari 
konsep tersebut, negara dituntut untuk berperan 
lebih jauh dan melakukan campur tangan 
terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat 
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Dilihat dari fungsi yang dikerjakan oleh 
aparatur pemerintah, fungsi pemerintahan 
memiliki cakupan yang sangat luas, terlebih lagi 
dalam konsep negara kesejahteraan (welfare 
state). Akan tetapi secara keseluruhan fungsi 
pemerintahan terdiri dari berbagai macam 
tindakan-tindakan pemerintah, keputusan-
keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat 
umum, tindakan-tindakan hukum perdata, 
dan tindakan-tindakan nyata. Hanya fungsi 
pembentukan peraturan perundang-undangan 
dari penguasa politik dan fungsi peradilan oleh 
para hakim yang tidak termasuk didalamnya. 

Konsep negara kesejahteraan mengandung 
makna bahwa pemerintah dituntut untuk 
bertindak menyelesaikan segala aspek dan 
persoalan yang menyangkut kehidupan warga 

1 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1984, hal.83. 
2 Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia. Liberty. 
Yogyakarta, 1981, hal.3
3 Sunggono Bambang, Hukum Dan Kebijaksanaan Publik, Sinar grafika, Jakarta, 1994, hal.1

negaranya, walaupun belum ada dasar atau 
aturan yang mengaturnya. Atas dasar ini maka 
pemerintah diberikan kebebasan untuk dapat 
melakukan atau bertindak dengan inisiatif sendiri 
guna kepentingan umum untuk menyelesaikan 
segala persoalan atau permasalahan.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat 
(public service). Dengan adanya fungsi “public 
service” ini, berarti pemerintah tidak saja 
melaksanakan peraturan perundang-undangan 
itu sendiri. Oleh karenanya pemerintah 
berhak menciptakan kaidah hukum konkrit 
yang dimaksudkan guna mewujudkan tujuan 
peraturan perundang-undangan2.

Selanjutnya, keterlibatan hukum yang 
semakin aktif ke dalam persoalan-persoalan 
yang menyangkut perubahan sosial, justru 
memunculkan permasalahan yang mengarahkan 
penggunaan hukum secara sadar dan aktif 
sebagai sarana untuk turut menyusun tata 
kehidupan yang baru tersebut. Hal ini tampak 
dari segi pengaturan oleh hukum, baik dari 
aspek legitimasinya, maupun aspek keefektifan 
penerapannya3.

Diberikannya tugas pelayanan publik 
kepada pemerintah sebagaimana tersebut di 
atas secara langsung membawa konsekuensi 
yang khusus bagi administrasi negara. Agar 
dapat menjalankan tugas penyelenggaraan 
kesejahteraan umum, maka administrasi 
negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat 
bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaannya 
sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-
soal genting yang timbul tiba-tiba dan yang 
peraturannya belum ada, yaitu belum dibuat 
oleh badan-badan kenegaraan yang diserahi 
fungsi legislatif. Dalam hukum administrasi 
negara disebut dengan “pouvoir discrectionnaire” 
atau “freies ermessen” atau asas diskresi, 
yang mengandung kewajiban dan kekuasaan 
yang luas, yaitu terhadap  tindakan yang akan 
dilakukan dan kebebasan untuk memilih 
melakukan atau tidak tindakan tersebut.

Adanya “freies Ermessen” mempunyai 
konsekuensi sendiri dibidang perundang-
undangan, yakni adanya penyerahan 
kekuasaaan legislatif kepada pemerintah, 
sehingga dalam keadaan tertentu dan/atau 
dalam porsi dan tingkat tertentu pemerintah 
dapat mengeluarkan peraturan perundang-
undangan (produk legislasi) tanpa persetujuan 
lebih dulu dari parlemen. Dengan adanya freies 
ermessen ini berarti bahwa sebagian kekuasaan 
yang dipegang oleh badan pembentuk undang-
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gambaran mengenai penggunaan asas diskresi 
oleh badan/pejabat administrasi pemerintahan 
di daerah dalam kaitannya dengan pembentukan 
produk hukum daerah, bagaimana daya 
berlakunya suatu keputusan diskresi, kemudian 
bagaimana pertanggungjawaban hukum 
pejabat yang menerbitkan suatu keputusan 
diskresi. Sedangkan tujuan secara akademis 
dari penelitian ini adalah untuk menemukan 
teori hukum bahwa dalam menjalankan tugas 
untuk mensejahterakan rakyatnya dan atau 
untuk kepentingan umum, pejabat administrasi 
pemerintahan memperoleh kemerdekaan 
untuk dapat bertindak atas inisiatif dan 
kebijaksanaannya sendiri, sepanjang demi 
kepentingan rakyat banyak, maka tidak ada 
alasan bagi aparat pemerintah untuk menolak 
mengambil kebijakan, sekalipun undang-
undang maupun produk hukum lainnya tidak 
mengaturnya secara formil. Secara futuristik 
akan dikaji hal-hal apa saja yang seharusnya 
akan diatur di dalam peraturan pemerintah 
mengenai diskresi pejabat administrasi 
pemerintahan guna memberi masukan bagi 
penyusunan peraturan mengenai diskresi 
pejabat administrasi pemerintahan.

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan 
dapat menjadi acuan yang dapat menunjang 
tugas badan/pejabat administrasi pemerintahan 
di daerah dalam menerbitkan keputusan diskresi, 
sedangkan secara akademis diharapkan dapat 
menemukan teori-teori hukum dari adanya 
penggunaan diskresi, adapun secara futuristik 
dapat dijadikan sebagai masukan dalam 
penyusunan Rancangan Peraturan mengenai 
diskresi pejabat administrasi pemerintahan.

B. Pembahasan
B.1.Pengertian Diskresi

Menurut Kamus Hukum4, diskresi berarti 
kebebasan mengambil keputusan dalam setiap 
situasi yang dihadapi menurut pendapatnya 
sendiri. Ada beberapa pakar hukum yang 
memberikan definisi diskresi diantaranya 
S.Prajudi Atmosudirjo5 yang mendefinisikan 
diskresi, discretion (Inggris), discretionair 
(Perancis), Freies ermessen (Jerman) sebagai 
kebebasan bertindak atau mengambil keputusan 
dari para pejabat administrasi negara yang 
berwenang dan berwajib menurut pendapat 
sendiri. Selanjutnya dijelaskannya bahwa 
diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas 
legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan 
bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi 
negara harus berdasarkan ketentuan Undang-
undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi Undang-

4 JCT Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 38
5 S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm   82

undang dipindahkan ke dalam tangan 
pemerintah/administrasi negara, sebagai badan 
eksekutif. 

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba 
menggali lebih dalam materi-materi yang secara 
khusus mengupas tentang diskresi dalam upaya 
melakukan peninjauan yuridis penggunaan asas 
diskresi dalam kaitannya dengan pembentukan 
produk hukum di Indonesia. Untuk itu penulis 
merasa perlu memberikan gambaran tentang apa 
itu diskresi, batas-batas penggunaan diskresi, 
siapa saja yang dapat melakukan/menerbitkan 
keputusan diskresi serta jenis produk hukum 
daerah.

Pada hakekatnya ada kebebasan bertindak 
bagi administrasi negara untuk menjalankan 
fungsinya secara dinamis guna menyelesaikan 
persoalan-persoalan penting yang mendesak, 
sedangkan aturan untuk itu belum ada, namun 
harus diingat bahwa kebebasan bertindak 
administrasi negara tersebut bukan kebebasan 
dalam arti yang seluas-luasnya dan tanpa batas, 
melainkan terikat pada batas-batas tertentu 
yang diperkenankan oleh hukum administrasi 
negara.

Dalam pelaksanaan diskresi perlu 
ditetapkan adanya batas toleransi agar tidak 
terjadi kewenangan yang tidak terkendali. 
Batasan toleransi dari diskresi ini yaitu dengan 
memberikan kebebasan atau keleluasaan 
administrasi negara untuk bertindak atas 
inisiatif sendiri, untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan yang mendesak yang belum ada 
aturannya untuk itu, tetapi tidak boleh 
mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, 
harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum dan juga secara moral.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, 
kebebasan bertindak sudah tentu akan 
menimbulkan kompleksitas masalah karena 
sifatnya menyimpangi asas legalitas dalam arti 
sifat “pengecualian”. Diskresi sangat berpotensi 
menimbulkan perbuatan melanggar hukum yang 
berakibat fatal. Untuk itu permasalahan yang 
akan dibahas  dalam tulisan ini adalah adalah 
sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penggunaan diskresi dalam 
pembentukan produk hukum?

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum 
pejabat yang menerbitkan keputusan atas 
dasar diskresi?

Tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 
3 (tiga) yaitu tujuan secara praktis, akademis 
dan futuristik. Secara praktis tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui dan memberi 
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undang untuk mengatur segala macam kasus 
dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh 
sebab itu perlu adanya kebebasan atau diskresi 
dari administrasi negara yang terdiri atas diskresi 
bebas dan diskresi terikat. Pada diskresi bebas, 
Undang-undang hanya menetapkan batas-
batas dan administrasi negara bebas mengambil 
keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/
melanggar batas-batas tersebut, sedangkan pada 
diskresi terikat, Undang-undang menetapkan 
beberapa alternatif keputusan dan administrasi 
negara bebas memilih salah satu alternatif 
keputusan yang disediakan oleh Undang-
undang.

Sjachran Basah6 mengatakan bahwa freies 
ermessen adalah kebebasan untuk bertindak 
atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam 
pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan 
administrasi negara itu sesuai dengan hukum 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Saut P.Panjaitan7, Freies Ermessen 
adalah kebebasan atau keleluasaan bertindak 
administrasi negara yang  dimungkinkan oleh 
hukum untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri 
guna menyelesaikan persoalan-persoalan 
penting yang mendesak yang aturannya 
belum ada, dan tindakan tersebut harus dapat 
dipertanggungjawabkan.

B.2. Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan 
Produk Hukum Daerah
Dalam kaitannya dengan pembentukan 

produk hukum di daerah, diskresi digunakan 
dengan berdasarkan pada kriteria sebagai 
berikut :
1. isi pengaturan dalam Keputusan Diskresi 

merupakan perbuatan hukum dari 
pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan 
yang baik yaitu;
a. asas kepastian hukum : adalah asas 

dalam kerangka Negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan 
perundang-undangan, kepatutan 
dan keadilan dalam setiap kebijakan 
penyelenggara Negara;

b. asas keseimbangan;
c. asas kesamaan;
d. asas bertindak cepat;
e. asas motivasi
f. asas mencampuradukkan kewenangan;
g. asas permainan yang layak : pemerintah 

memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk 
mendapatkan informasi yang benar dan 

adil;
h. asas keadilan atau kewajaran;
i. asas menanggapi pengharapan yang 

wajar;
j. asas meniadakan suatu akibat 

keputusan-keputusan yang batal; jika 
akibat pembatalan keputusan ada 
kerugian, maka pihak yang dirugikan 
harus diberi ganti rugi dan rehabilitasi;

k. asas perlindungan pandangan hidup 
pribadi : setiap Pegawai Negeri Sipil 
diberi kebebasan untuk mengatur hidup 
pribadinya dengan batas Pancasila;

l. asas kebijaksanaan : pemerintah berhak 
untuk membuat kebijaksanaan demi 
kepentingan umum;

m.  asas pelaksanaan kepentingan umum.
2.  perbuatan diskresi meliputi :

a. Kepastian hukum
b. Keseimbangan
c. Kecermatan/kehati-hatian
d. Ketajaman dalam menentukan sasaran
e. kebijakan
f. Gotong-royong
Kriteria diatas bersifat integral dan komulatif 

artinya merupakan syarat yang menyatu dan 
harus dipenuhi semuanya untuk dapat dilakukan 
tindakan yang tidak melanggar hukum, sehingga 
apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka 
tindakan tersebut tetap merupakan tindakan 
yang murni perbuatan melanggar hukum beserta 
segala akibatnya.

B.3.Pertanggungjawaban Hukum Pejabat yang 
Menerbitkan Suatu Keputusan atas Dasar 
Diskresi Dilihat dari Aspek Kelembagaan
Kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan 

negara di luar kekuasaan legislatif dan yudisial8. 
Dalam konsep Belanda lebih populer dengan 
istilah “bestuur’. Konsep ‘bestuur’ mengandung 
konsep ‘sturing’ (sturen). Konsep ‘sturen’ pada 
dasarnya mengandung unsur-unsur berikut:
1) sturen merupakan aktivitas yang kontinyu;
2) sturen berkaitan dengan penggunaan 

kekuasaan;
3) sturen meliputi bidang di luar legislatif;
4) sturen senantiasa diarahkan kepada 

tujuan.9

Kekuasaan pemerintahan tidak sekedar 
sebagai kekuasaan teritorial, tetapi juga 
dalam batas tertentu memiliki ruang diskresi 
(discretionary power). Kekuasaan diskresi 
dibedakan atas kekuasaan diskresi murni dan 

6 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara di indonesia, Alumni, Bandung, 1997, hal.3
7 Marbun SF, dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi, UII Press, 2011, hal.108-109 
8 Philipus dalam Titik, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher,2010,hlm.213
9 ibid
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10 Muin Fahmal, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak,Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)  Sebagai Instrumen 
Pemerintahan Yang Bersih (Clean Goverment): Diucapkan pada upacara penerimaan jabatan guru besar tetap dalam bidang ilmu hukum 
tata negara dan hukum administrasi negara pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2006, hlm 3
11 ibid hlm.182
12 ibid 184
13 ibid hlm.181

kekuasaan diskresi tidak murni. Kekuasaan 
diskresi murni merupakan suatu kebebasan 
untuk memutus secara murni sedangkan 
kekuasaan diskresi tidak murni merupakan 
suatu kebebasan untuk melakukan interpretasi 
terhadap ketentuan norma hukum yang samar-
samar.

Terhadap kekuasaan terikat prinsip 
’wetmatigheid’ memadai namun hal itu tidak 
memadai bagi kekuasaan diskresi. Untuk 
menjangkau kekuasaan diskresi dibeberapa 
negara dewasa ini dalam batas dengan prinsip 
‘rechtmatigheid van bestuur’ dikembangkan asas-
asas umum pemerintahan yang baik (algemene 
beginselen van voorlijk) sangat penting artinya 
baik sebagai norma pemerintahan, sebagai 
alasan menggugat atau dasar menggugat.

Pelaksanaan pemerintahan mengarah pada 
tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang 
bersih (clean goverment) dan pemerintahan yang 
baik (Good governances)  serta Asas-asas umum 
pemerintahan yang layak (General principles of 
good administration), (sebagai instrumen penting 
dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan 
bersih). Namun kenyataan juga menunjukkan 
bahwa Good Governance dan Clean Goverment 
tetap menjadi cita-cita10.

Dalam praktik penyelenggaraan 
pemerintahan AAUPB meliputi antara lain :
1. larangan penyalahgunaan wewenang 

(detournement de pouvir);
Dalam konsep penyalahgunaan wewenang 
dalam hukum administrasi dikenal tiga 
parameter penyalahgunaan wewenang, 
yaitu :
a. Asas Spesialis (tujuan dan maksud)

Untuk mengukur tindakan pejabat 
administrasi yang termasuk wewenang 
bebas (diskresi) apakah terjadi 
penyalahgunaan wewenang atau 
tidak dengan cara menilai apakah 
tindakan pejabat administrasi tersebut 
menyimpang dari tujuan pemberian 
wewenang tersebut atau tidak (asas 
larangan penyalahgunaan wewenang). 
Jika menyimpang dari tujuan pemberian 
wewenang tersebut, maka perbuatan itu 
dikategorikan sebagai penyalahgunaan 
wewenang.11

b. Asas Legalitas
Menurut asas legalitas, pemerintah hanya 
dapat melakukan perbuatan hukum 

jika memiliki legalitas atau didasarkan 
pada undang-undang yang merupakan 
perwujudan aspirasi warga negara. 
Dalam negara demokrasi, tindakan 
pemerintah harus mendapatkan 
legitimasi dari rakyat yang secara formal 
tertuang dalam undang-undang.

c. Asas-asas Freies Ermessen
Dalam banyak situasi fungsi 
pemerintahan, pejabat dihadapkan pada 
kondisi peraturan perundang-undangan 
tidak memberikan kewenangan untuk 
bertindak, padahal terdapat keperluan 
yang mendesak bagi pemerintah untuk 
bertindak dalam mencapai suatu tujuan 
tertentu. Melalui asas Freies Ermessen 
badan-badan administrasi diberikan 
ruang gerak untuk melakukan tindakan 
tanpa harus terikat sepenuhnya pada 
undang-undang.  Meski demikian, 
menurut Sjachran Basah, pemerintah 
dalam menjalankan aktivitasnya 
terutama dalam mewujudkan tujuan-
tuijuan negara (mengupayakan 
bestuurszorg) melalui pembangunan, 
tidak berarti pemerintah dapat bertindak 
semena-mena.12

2. larangan sewenang-wenang (willekeur).13

Tindakan sewenang-wenang (willekeur) 
pada hakikatnya merupakan suatu tindakan 
yang tidak berdasar pada aturan hukum atau 
AAUPB. Tindakan tersebut bersifat irrasional, 
oleh karenanya untuk mengukur ada tidaknya 
tindakan sewenang-wenang, parameternya 
adalah asas rasionalitas.

Dalam negara hukum, setiap tindakan 
pemerintahan harus berdasarkan atas 
hukum, karena dalam negara terdapat prinsip 
wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. 
Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar 
wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka 
segala macam aparat pemerintah tidak akan 
memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi 
atau mengubah keadaan atau posisi hukum 
warga masyarakatnya. Asas legalitas menurut 
Sjachran Basah, berarti upaya mewujudkan 
duet integral secara harmonis antara paham 
kedaulatan hukum dan paham kedaulatan 
rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku 
pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.

Meski demikian, tidak selalu setiap 
tindakan pemerintahan tersedia peraturan 
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perundang-undangan yang mengaturnya. 
Dapat terjadi, dalam kondisi tertentu  terutama 
ketika pemerintah harus bertindak cepat 
untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam 
masyarakat peraturan perundang-undangannya 
belum tersedia. Dalam kondisi seperti ini, kepada 
pemerintah diberikan kebebeasan bertindak 
(discresionare power) yaitu melalui freies 
ermessen, yang diartikan sebagai salah satu 
sarana yang memberikan ruang bergerak bagi 
pejabat atau badan-badan administrasi negara 
untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat 
sepenuhnya pada undang-undang.

Freies Ermessen ini menimbulkan implikasi 
dalam bidang legislasi bagi pemerintah, 
yaitu lahirnya hak inisiatif untuk membuat 
peraturan perundang-undangan yang sederajat 
dengan UU tanpa persetujuan DPR, hak 
delegasi untuk membuat peraturan yang 
derajatnya di bawah UU, dan droit function 
atau kewenangan menafsirkan sendiri aturan-
aturan yang masih bersifat enunsiatif. Menurut 
Bagir Manan, kewenangan pemerintah untuk 
membentuk peraturan perundang-undangan 
karena beberapa alasan yaitu; pertama, paham 
kekuasaan menekankan pada perbedaan fungsi 
daripada pemisahan organ, karena itu fungsi 
pembentukan peraturan tidak harus terpisah 
dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan; 
kedua, dalam negara kesejahteraan pemerintah 
membutuhkan instrumen hukum untuk 
menyelenggarakan kesejahteraan umum; ketiga, 
untuk menunjang perubahan masyarakat yang 
cepat, mendorong administrasi negara berperan 
lebih besar dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan.

Freies Ermessen merupakan konsekuensi 
logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi 
dalam kerangka negara hukum, freies ermessen 
ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas 
dasar itu, Sjachran Basah mengemukakan 
unsur-unsur Freies Ermessen dalam suatu 
negara hukum yaitu sebagai berikut:

1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-
tugas servis publik;

2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari 
administrasi Negara;

3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh 
hukum;

4. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk 
menyelesaikan persoalan-persoalan 
penting yang timbul secara tiba-tiba;

5. Sikap tindak itu dapat 
dipertanggungjawabkan baik secara 
moral kepada Tuhan Yang Maha Esa 
maupun secara hukum.

Berdasarkan paparan sebagaimana 
disebutkan di atas, pada dasarnya perbuatan 
pemerintah (administrasi) dapat dikategorikan 
menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :
1. mengeluarkan peraturan perundang-

undangan (regelling)
2. mengeluarkan keputusan (beschikking); dan
3. melakukan perbuatan material (materielle 

dead)
Suatu perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh aparat administrasi Negara berdasarkan 
wewenang istimewa dalam hal membuat 
suatu ketetapan/keputusan bertujuan untuk 
mengatur hubungan antara sesama administrasi 
Negara maupun antara administrasi Negara dan 
warga masyarakat. 

B.4.Pertanggungjawaban Hukum Pejabat 
yang Menerbitkan Suatu Keputusan atas 
Dasar Diskresi Dilihat Dari Aspek Dasar 
Kewenangan
Sesuai dengan asas negara hukum 

(rechtstaat), maka semua tindakan hukum (rechts 
handelingen) dan atau tindakan faktual (feitelijke 
handelingen) Pejabat/administrasi pemerintahan, 
baik yang menyangkut kewenangan, substansi 
maupun prosedur harus berdasarkan pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik (AUPB). Oleh karena 
itu Pejabat/administrasi pemerintahan dapat 
melakukan tindakan hukum dan atau tindakan 
faktual, maka dengan demikian subyek hukum 
tidak hanya terbatas pada orang atau badan 
hukum perdata saja (seperti Perseroan Terbatas, 
Koperasi, Yayasan), akan tetapi juga Pejabat/
administrasi pemerintahan sehingga Pejabat/
administrasi pemerintahan dapat dikategorikan 
sebagai subyek hukum. Dalam kedudukannya 
sebagai subyek hukum, maka Pejabat/badan 
administrasi pemerintahan dapat menimbulkan 
hak dan kewajiban secara hukum.

Menurut E.Utrecht, ada beberapa implikasi 
dalam bidang peraturan perundang-undangan 
yang bisa dimiliki oleh pemerintah berdasarkan 
Freies Ermessen, yaitu: Pertama, kewenangan 
atas inisiatif sendiri yaitu kewenangan untuk 
membuat peraturan perundang-undangan 
yang setingkat dengan undang-undang tanpa 
meminta persetujuan dari parlemen lebih dulu, 
kedua, kewenangan karena delegasi perundang-
undangan dari UUD dan UU yaitu kewenangan 
untuk membuat peraturan perundang-
undangan yang derajatnya lebih rendah dari 
undang-undang dan berisi masalah-masalah 
untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang ada 
didalam satu undang-undang.
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Kewenangan yang dimiliki oleh organ 
(institusi) pemerintahan dalam melakukan 
perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan 
atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi 
oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi 
secara atribusi, delegasi, maupun mandat. 
Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan 
yang asli atas dasar konstitusi (UUD dan UU). 
Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan 
suatu pelimpahan wewenang kepada organ 
pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak 
terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian 
wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat 
bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam 
pemberian mandat, pejabat yang memberi 
mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak 
atas nama mandator (pemberi mandat).

Indriyanto Seno Adji sebagaimana dikutip 
oleh Muchsin mengatakan bahwa untuk 
mengukur tindakan yang menyalahi wewenang 
diskresi dalam lapangan hukum administrasi 
adalah sebagai berikut :
1.  Penyalahgunaan kewenangan untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang 
bertentangan dengan kepentingan umum 
atau untuk menguntungkan kepentingan 
pribadi, kelompok atau golongan.

2.  Penyalahgunaan kewenangan berupa 
penyimpangan dari tujuan umum.

3.  Penyalahgunaan kewenangan untuk 
mencapai tujuan tertentu melalui 
penggunaan prosedur lain,14 disamping itu 
dapat pula berupa :

4.  Perbuatan yang tidak tepat, dalam hal 
terdapat beberapa opsi/pilihan tindakan, 
dan;

5.  Perbuatan yang tidak bermanfaat;
Terhadap tindakan/keputusan yang 

diterbitkan atas dasar diskresi sebagaimana 
tersebut diatas yang menimbulkan kerugian 
perdata atau berakibat pada tindakan pidana 
serta melanggar batas-batas diskresi harus 
dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan oleh pejabat administrasi 
pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) 
yang dimuat di dalam amar putusan Pengadilan 
Tata Usaha Negara. 

Bila berbicara mengenai pertanggungjawaban 
maka diskresi akan terkait dengan permasalahan 
subyek yang memiliki kewenangan membuat 
diskresi. subyek yang berwenang untuk membuat 
suatu diskresi adalah administrasi negara dalam 
pengertian sempit, yaitu eksekutif. Adapun 
basis argumentasi yuridisnya ialah bahwa 
pihak eksekutif yang lebih banyak bersentuhan 
dengan masalah pelayanan publik oleh karena 
itu diskresi hanya ada dipraktekkan dan dikenal 

dalam tata kelola pemerintahan. Bentuk-bentuk 
sederhana dari keputusan administrasi di luar 
peraturan perundang-undangan yang dapat 
dilihat dalam contoh kehidupan sehari-hari 
adalah memo yang dikeluarkan oleh pejabat, 
pengumuman, surat keputusan (SK) dan 
sejumlah bentuk lainnya.

Dengan demikian semua perbuatan 
Administrasi Negara dapat dinilai oleh 
pengadilan, walaupun yang menilai itu mungkin 
tidak termasuk lingkungan peradilan Tata Usaha 
Negara.

Menurut Prof. Muchsan, pelaksanaan 
diskresi oleh aparat pemerintah (eksekutif) 
dibatasi oleh 4 (empat) hal, yaitu :
1. Apabila terjadi kekosongan hukum.

Contoh: Indonesia adalah negara berkembang 
(developing country), tentunya hukum dan 
masyarakat ikut tumbuh berkembang, serta 
bergerak cepat. Dalam perkembangan yang 
begitu cepat tentunya terjadi kekosongan 
hukum, karena belum ada pengaturannya 
terhadap permasalahan baru, karena belum 
ada perundangan yang mengaturnya.

2. Adanya kebebasan penafsiran/interpretasi.
Contoh: Pembuat undang-undang 
membuat suatu undang-undang yang 
dalam penjelasannya dikatakan “cukup 
jelas”, disitulah terjadi kebebasan untuk 
menafsirkannya.

3. Adanya delegasi perundang-undangan 
(delegatie van wetgeving).
Contoh: Hinder Ordonantie (Undang-
undang gangguan), terdapat satu pasal 
yang menyatakan bahwa yang memberi ijin 
adanya perusahaan adalah kepala daerah, 
asal tidak menimbulkan bahaya (qwalijk). 
Unsur “bahaya” tersebut tidak dijabarkan 
dalam HO, jadi HO mendelegasikannya 
kepada kepala daerah untuk memberikan 
penjabarannya.

4. Demi pemenuhan kepentingan umum.
Contoh: Keputusan Presiden Nomor 55 
Tahun 1993 Tentang Pembebasan Hak atas 
Tanah, dalam Keputusan Presiden tersebut 
kepentingan umum dijabarkan menjadi 12.
Selain itu terdapat beberapa alasan 

terjadinya diskresi yaitu :
1. Mendesak dan alasannya mendasar serta 

dibenarkan motif perbuatannya;
2. Peraturan Perundang-undangan yang 

dilanggar dalam menetapkan kebijaksanaan 
diskresi, khusus untuk kepentingan umum, 
bencana alam dan keadaan darurat, 
yang penetapannya dapat dipertanggung 
jawabkan secara hukum;

14 Indryanto Seno Adji dalam Muchsin, Fungsi, Tugas dan Wewenang Ombudsman Menurut Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2008, 
Varia Peradilan, Mei 2009, hlm 20
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3. Untuk lebih cepat, efisien, dan efektif 
dalam mencapai tujuan yang diamanatkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945  dan Undang-undang, 
penyelenggaraan pemerintahan negara, 
dan untuk keadilan serta kesejahteraan 
masyarakat.

B.4.Kebijakan Diskresi dalam Praktek 
Menurut Prof Muchsan, didalam membentuk 

suatu produk hukum aparat yang berwenang 
dapat menggunakan 2 (dua) dasar, yaitu :
1. Wetmatig (dasar hukum positif)

ini merupakan dasar yang ideal, karena 
produk hukum yang akan dibuat oleh aparat 
yang berwenang merupakan produk hukum 
yang berpatokan atau berlandaskan pada 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi secara hirarki Peraturan Perundangan.

2. Doelmatig (kebijakan / kearifan lokal)
ialah produk hukum yang dibuat tanpa 
adanya landasan hukum Peraturan 
Perundangan yang lebih tinggi secara 
hierarki Peraturan Perundangan. Dasarnya 
diambil dari teori hukum yang dikenal 
adanya asas diskresi “discretionare 
principle” atau juga disebut asas kebebasan 
bertindak , dan sebagai landasan hukumnya 
(diskresi) adalah : Algemene Beginselen Van 
Behoorlijk Bestuur / The Principle of Good 
Public Administration atau disebut asas-asas 
umum pemerintahan yang baik15

Namun, menurut Prof. Muchsan, terhadap 
penggunaan diskresi oleh aparat yang 
berwenang/administrasi Negara ternyata 
mengundang “dilema”, disatu sisi pejabat 
administrasi/aparat yang berwenang “harus 
mengeluarkan suatu keputusan” yang sifatnya/
terlihat adanya perbuatan sewenang-wenang 
(karena tidak berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan),dan di sisi lain apabila pejabat 
administrasi/aparat yang berwenang ‘tidak 
mengeluarkan suatu keputusan”, maka tujuan 
pembangunan nasional (demi kesejahteraan) 
sulit dilakukan. Jadi, penggunaan diskresi tetap 
digunakan, akan tetapi penggunaannya harus 
dibatasi.

Melihat perkembangan yang semakin 
cepat dalam masyarakat pada suatu Negara 
modern saat ini, maka dituntut pula kesiapan 
administrasi Negara untuk mengantisipasi 
perkembangan yang terjadi itu. Dalam hal ini, 
sudah barang tentu asas legalitas ( dalam arti: 
wetmatigeheid van bestuur) tidak dapat lagi 
dipertahankan secara kaku. Sebab administrasi 
Negara bukan hanya terompet dari suatu 
Peraturan Perundang–undangan, melainkan 
dalam melaksanakan tugasnya itu, mereka 

wajib bersikap aktif demi terselenggaranya 
tugas–tugas pelayanan publik, yang semuanya 
itu tidak dapat ditampung dalam hukum yang 
tertulis saja. Oleh karenanya maka diperlukan 
adanya diskresi/freies ermessen.

Apabila dihubungkan dengan pendapat 
Sjachran Basah terdahulu, maka implementasi 
diskresi/freies Ermessen melalui sikap dan 
tindakan administrasi Negara ini dapat berwujud :
1. Membentuk peraturan perundang–

undangan dibawah undang–undang yang 
secara materiil mengikat umum;

2. Mengeluarkan beschikkingyang bersifat 
konkrit, final dan individual;

3. Melakukan tindak administrasi yang nyata 
dan aktif;

4. Menjalankan fungsi peradilan, terutama 
dalam hal “keberatan” dan “banding 
administratif.”

Di dalam Negara hukum modern, administrasi 
Negara tidak hanya sekedar melaksanakan 
undang-undang (legisme), melainkan demi 
terselenggaranya Negara hukum dalam arti 
materiil, memerlukan adanya diskresi/freies 
ermessen. Diskresi ini hanya diberikan kepada 
lembaga eksekutif (pemerintah) beserta seluruh 
jajarannya, baik di tingkat pusat maupun 
daerah. Karena itu dalam penggunaan diskresi 
yang melanggar atau merugikan hak warga 
Negara, pemerintah (eksekutif) dapat dimintai 
pertanggungjawaban melalui pengadilan.

Cita negara hukum seperti ketentuan Pasal 
1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 itu sebaiknya kita pahami bahwa didalam 
sistem tersebut terdapat segala bentuk kebijakan 
dan tindakan aparatur penyelenggara negara 
harus berdasar atas hukum, tidak semata-mata 
berdasarkan kekuasaan yang melekat pada 
kedudukan aparatur penyelenggara negara itu 
sendiri.

C. Penutup
Dari paparan yang telah dikemukakan 

diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa 
penggunaan diskresi oleh pejabat publik, 
harus dilandasi oleh semangat dan tekad 
untuk senantiasa mempertanggungjawabkan 
kebijakan sikap dan tindakannya. Siapa pun 
yang menggunakan diskresi secara keliru, 
berarti tidak melandasi diskresi dengan 
pertanggungjawaban pribadi, korps, serta 
profesinya. Selain pertanggung jawaban, kaidah 
hukum, nilai-nilai standar di tengah masyarakat, 
hak asasi manusia dan lain-lain, penggunaan 
diskresi pun harus diberi landasan pendahuluan 
kepentingan publik. Prioritas kepentingan 
publik, biasanya lebih mudah dibicarakan, 

15 Muchsan, Catatan Materi Perkuliahan Hukum, Program Magister UGM, 2011
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daripada dilaksanakan, hal ini disebabkan 
karena orang-orang yang menggunakan 
diskresi, terbiasa terlena oleh kewenangan 
ekstra dimaksud, sehingga membentuk 
kesadaran mendasar, bahwa dengan sendirinya 
(otomatis) penerapan diskresi selalu berujung 
pengutamaan kepentingan publik, dalam rincian 
ketertiban umum, pelayanan prima, keamanan 
masyarakat, dan lain-lain sejenis. Namun bila 
diskresi dijalankan sesuai dengan ketentuan 
dan pra syarat yang ada, maka sangat  diyakini 
bahwa persoalan ketertiban umum, keamanan 
masyarakat, pelayanan prima kepada konsumen, 
atau lain-lain sejenis akan dapat teratasi dengan 
baik.

Pertanggungjawaban hukum pejabat/badan 
administrasi Negara yang menerbitkan suatu 
keputusan atas dasar diskresi harus dapat 
dibedakan dari segi administrasi, perdata dan 
pidana. Dari segi administrasi, keputusan yang 
diterbitkan atas dasar diskresi wajib dilaporkan 
secara tertulis kepada atasan langsung pejabat 
yang menerbitkan keputusan tersebut. Apabila 
menurut penilaian atasan pejabat yang akan 
menerbitkan keputusan bahwa keputusan 
tersebut tidak dapat dibenarkan dari segi 
hukum dan dari segi kebijakan, maka atasan 
pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut 
harus memerintahkan agar suatu keputusan 
yang diterbitkan atas dasar diskresi tersebut 
dicabut. Selanjutnya terhadap sebuah 
keputusan yang diterbitkan atas dasar diskresi 
yang menimbulkan akibat pada tindakan 
pidana, harus menjadi tanggung jawab Pejabat 
Administrasi Pemeritahan atau Badan yang 
bersangkutan. Sedangkan yang menimbulkan 
akibat pada kerugian perdata bagi perorangan, 
kelompok masyarakat, atau organisasi menjadi 
tanggung jawab Pejabat Pemerintah yang 
menetapkan keputusan tersebut. Kemudian 
jika yang diakibatkan oleh kelalaian Pejabat 
Administrasi Pemerintahan atau Badan, atau 
karena adanya kolusi, korupsi dan nepotisme, 
yang dapat merugikan keuangaan negara/
daerah dan atau bertentangan dengan kebijakan 
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah 
atau dapat menguntungkan pihak ketiga dan 
pihak lain, menjadi tanggung jawab pribadi (foult 
de personale) Pejabat Administrasi Pemerintahan 
yang tidak dapat dibebankan kepada negara baik 
perdata maupun pidana.

Banyaknya diskresi yang dikeluarkan 
oleh pejabat pemerintah dalam rangka 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 
berpotensi menimbulkan permasalahan hukum 
dan administratif, sehingga perlu diawasi oleh 
masyarakat beserta organisasi-organisasi 
yang concern terhadap good governance. 
Melihat rawannya potensi kekacauan hukum 
dan administrasi yang ditimbulkan, maka 

diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan 
(responsibility) sekaligus dipertanggunggugatkan 
(accountability). Oleh karena itu, penggunaan 
diskresi secara tepat sesuai dengan ketentuaan 
yang ada, yakni dengan senantiasa bersandar 
kepada asas-asas umum pemerintahan 
yang baik tentunya akan membawa manfaat 
bagi masyarakat. Dalam perspektif ini, 
perlu ditekankan bahwa seorang pejabat 
adminisatrasi pemerintahan dituntut harus 
dapat mempertanggungjawabkan tindakan 
diskresi yang dibuat olehnya kepada masyarakat 
tanpa perlu menunggu adanya gugatan secara 
legalisitik. Mengingat hal tersebut merupakan 
suatu kewajiban yang sifatnya melekat pada 
kewenangan yang menjadi dasar akan adanya 
tindakan diskresi itu sendiri.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, 
dan untuk menghindari penggunaan diskresi 
yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan dan asas-asas umum pemerintahan 
yang baik, maka dari itu wajib dilakukan evaluasi 
dan pertanggungjawaban atas diskresi yang 
dikeluarkan. Kemudian dilakukan klasifikasi 
apakah diskresi dilakukan secara tepat atau 
ada unsur penyalahgunaan. Jika ditemukan 
terjadi kesalahan kebijakan, secara administrasi 
perlu dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN), Jika ada unsur korupsi tentu harus 
dipidanakan.
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Abstrak 
Dalam rangka mengisi kekosongan hukum pengaturan penyelesaian sengketa perbankan, kelembagaan mediasi 
sengketa perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008. Hal ini dikarenakan secara 
eksplisit dalam legislasi perbankan tidak terdapat aturan hukum yang menjadi rujukan dalam pembentukan 
kelembagaan mediasi sengketa perbankan. Pengaturan kelembagaan mediasi sengketa perbankan ini sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa penyelesaian 
sengketa bisnis (konsumen) dapat dilakukan di luar pengadilan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan 
arbitrase, di samping melalui jalur pengadilan. Mediasi sengketa perbankan merupakan alternatif lain dalam 
penyelesaian sengketa di bidang perbankan antara nasabah dan bank. Menurut sistem peraturan perundang-
undangan, Peraturan Bank Indonesia tidak termasuk dalam jenis dan hierarki tata urutan peraturan perundang-
undangan. Namun demikian, Peraturan Bank Indonesia tetap diakui eksistensinya dalam sistem peraturan 
perundang-undangan sebagai suatu peraturan khusus. Keberadaan dan kekuatan hukum Peraturan Bank 
Indonesia tersebut diakui, karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang 
diperintahkan oleh undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya dalam membuat peraturan. 

Kata kunci:  Kekuatan Hukum, Peraturan Mediasi Perbankan, Sistem Peraturan Perundang-undangan 

Abstract
In order to fill the legal vacuum dispute settlement arrangements banking, institutional banking dispute mediation 
stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 8/5/PBI/2006 on Banking Mediation as amended by Bank 
Indonesia Regulation Number 10/1/PBI/2008. This is because explicitly in the banking legislation there is no 
rule of law that a reference in the formation of institutional banking dispute mediation. Institutional arrangements 
mediation banking dispute is in accordance with Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Law Number 30 
of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which confirms that the settlement of business disputes 
(consumers) can be done out of court through negotiation, conciliation, mediation and arbitration, in addition to 
through the courts. Banking dispute mediation is an alternative dispute resolution in the banking sector between the 
customer and the bank. According to the laws and regulations system, Bank Indonesia Regulation is not included 
in the sort order types and hierarchy of legislation. Nevertheless, Bank Indonesia Regulation is still recognized 
its existence in the system of legislation as a special regulation. The existence and legal force Bank Indonesia 
Regulation is recognized, because it is formed by the authority possessed by Bank Indonesia which was ordered by 
the law on which to base their authority in making rules.

Keywords: the force of law, mediation regulations banking, legislation system.

A. Pendahuluan

Dalam rangka memberdayakan dan 
memberikan perlindunagn hukum terhadap 
nasabah terkait dengan penyelesaian sengketa 
perbankan, Bank Indonesia telah menetapkan 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 
tentang Mediasi Perbankan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4601; untuk selanjutnya disebut PBI 
8/5/PBI/2006) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/
PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang 
Mediasi Perbankan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4808; untuk selanjutnya disebut PBI 10/1/
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PBI/2008), yang mengatur ketentuan 
penyelenggaraan dan proses beracara pada 
mediasi perbankan. Tentunya melalui mediasi 
merupakan pilihan utama dalam menyelesaikan 
sengketa perbankan. Melalui cara yang 
sederhana, biaya terjangkau, cepat dan tepat 
merupakan prinsip dasar dalam menyelesaikan 
sengketa perbankan.

Bentuk aturan hukum1 penyelenggaraan 
mediasi perbankan hanya berupa Peraturan 
Bank Indonesia (PBI). Sebagai aturan hukum, 
pembentukan PBI 8/5/PBI/2006 sebagaimana 
telah diubah dengan PBI 10/1/PBI/2008 juga 
seharusnya bersumber pada aturan hukum 
yang lebih tinggi sebagai dasar peraturannya. 
Pembentukan PBI 8/5/PBI/2006 sebagaimana 
telah diubah dengan PBI 10/1/PBI/2008 
sebagai aturan hukum tidak jelas yang menjadi 
dasar aturan hukumnya. Secara eksplisit  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3472; untuk 
selanjutnya disebut UU 7/1992) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3790; 
untuk selanjutnya disebut UU 10/1998) tidak 
mengamanatkan sama sekali pembentukan 
aturan hukum mengenai mediasi perbankan 
melalui PBI. 

Dalam Batang Tubuh UU 7/1992 
sebagaimana telah diubah dengan UU 
10/1998 tidak terdapat satu pasalpun yang 
mengamanatkan pengaturan mengenai 
penyelesaian sengketa, hal ini hanya ditemukan 
dalam Penjelasan atas Pasal 8 ayat (2) UU 7/1992 
sebagaimana telah diubah dengan UU 10/1998, 
yang terkait dengan ketentuan pedoman 
perkreditan dan pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah. Menurut Penjelasan atas 

1 Frasa “aturan hukum” merupakan penggunaan secara teoritikal, yang dalam bahasa perundang-undangan seringkali disebut dengan 
istilah peraturan perundang-undangan, peraturan hukum, dan beberapa istilah lainnya. Lihat Febrian, 2009, “Eksistensi Kelembagaan 
Mediasi Perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia Terhadap Sistem Aturan Hukum”, dalam Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai 
Implementasi, Kumpulan Tulisan dalam Peringatan Ulah Tahun yang Ke-40 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Satya Arinanto dan 
Ninuk Triyanti (Ed), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 508.  
2 Menurut Uswatun Hasanah, bahwa khusus PBI  8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI 10/1/PBI/2008, yaitu PBI 
yang mengatur perlindungan hak nasabah atas penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan, tidak ada satu pasalpun dalam UU 
7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/1998 yang menyebutkan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi bagi nasabah. 
Ketentuan tentang penyelesaian sengketa tidak terdapat dalam pasal Batang Tubuh UU 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan 
UU 10/1998, tetapi tertuang dalam Penjelasan atas Pasal 8 ayat (2) UU 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/1998. Lihat 
Uswatun Hasanah, 2012, “Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Nasabah Penyimpan dan Debitur dalam Peraturan Perundang-undangan 
Perbankan”, Disertasi Program Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 19.
3 Menurut Uswatu Hasanah, bahwa apabila perundang-undangan perbankan dan perundang-undangan Bank Indonesia tidak pernah 
mengatur mengenai hak-hak nasabah dan tidak pernah memberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kepada Bank Indonesia 
dalam bentuk PBI, maka kedudukan PBI yang mengatur perlindungan hak-hak nasabah dapat disebut sebagai regulasi yang tidak 
memiliki dasar yang melegitimasikan pembentukannya. Lihat Uswatun Hasanah, 2012, Perlindungan  Hukum Nasabah: Filosofi, Teori, 
dan Konstruksi, Interpena, Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut Uswatun Hasanah I), hlm. 16.
4 Lihat Febrian, Op.Cit, hlm. 511.
5 Lihat Maria Farida Indrati S.,  2007, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 55.
6 Lihat Maria Farida Indrati S.,  2007, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 55.

Pasal 8 ayat (2) UU 7/1992 sebagaimana telah 
diubah dengan UU 10/1998 ini, bahwa pokok-
pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia tersebut memuat antara lain mengenai 
ketentuan penyelesaian sengketa. Dapat 
ditafsirkan pengaturan mengenai penyelesaian 
sengketa dimaksud berhubungan dengan 
penyelesaian sengketa antara nasabah dan 
bank dalam bidang perkreditan dan pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah.2 Sehubungan 
dengan uraian ini, kiranya patut dipertanyakan 
kekuatan hukum (legitimasi) PBI 8/5/PBI/2006 
sebagaimana telah diubah dengan PBI 10/1/
PBI/2008 sebagai aturan hukum yang mengatur 
mediasi perbankan sebagai salah satu cara 
menyelesaikan sengketa perbankan dalam 
sistem peraturan perundang-undangan.3

Eksistensi kelembagaan mediasi perbankan 
sebagaimana diatur dalam PBI 8/5/PBI/2006 
sebagaimana telah diubah dengan PBI 10/1/
PBI/2008 tersebut dipermasalahkan dikarenakan 
PBI 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah 
dengan PBI 10/1/PBI/2008 ini merupakan 
regulasi yang seharusnya berfungsi sebagai 
pelaksanaan dari UU 7/1992 sebagaimana telah 
diubah dengan UU 10/1998 yang didasarkan 
pada figur hukum delegated legislation, 
artinya PBI 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah 
diubah dengan PBI 10/1/PBI/2008 tersebut 
mendapatkan delegasi kewenangan dari UU 
7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU 
10/19984 atau aturan hukum yang berfungsi 
menyelenggarakan ketentuan dalam suatu 
undang-undang.5  

Apabila perundang-undangan perbankan 
dan perundang-undangan Bank Indonesia tidak 
pernah mengatur mengenai hak-hak nasabah 
dan tidak pernah memberikan kewenangan untuk 
mengatur lebih lanjut kepada Bank Indonesia 
dalam bentuk PBI, maka kedudukan PBI yang 
mengatur perlindungan hak-hak nasabah dapat 
disebut sebagai regulasi yang tidak memiliki 
dasar yang melegitimasikan pembentukannya.6
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perbankan diharapkan akan terwujud 
kesetaraan hubungan antara posisi nasabah dan 
bank dalam menyelesaikan sengketa di antara 
mereka.

Menyelesaikan sengketa perbankan melalui 
cara mediasi, selain dapat mengurangi potensi 
negatif tentang suatu bank, juga berfungsi sebagai 
media perlindungan nasabah.8 Penyelenggaraan 
mediasi sengketa perbankan merupakan upaya 
alternatif penyelesaian sengketa perbankan yang 
dinilai paling sederhana, biaya terjangkau, dan 
cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang 
terjadi antara nasabah dan bank. Kesepakatan 
yang dihasilkan melalui mediasi sengketa 
perbankan juga dipandang sebagai bentuk 
penyelesaian permasalahan yang efektif, di 
mana kepentingan nasabah maupun reputasi 
bank tetap terjaga. Kehadiran mediasi sengketa 
perbankan pada dasarnya sebagai salah satu 
upaya Bank Indonesia dalam melindungi dan 
memberdayakan nasabah.

Dari uraian di atas, kiranya patut 
dipersoalkan kekuatan hukum (legitimasi) 
PBI 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah 
dengan PBI 10/1/PBI/2008 sebagai aturan 
hukum yang mengatur mediasi perbankan 
sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa 
perbankan dalam sistem peraturan perundang-
undangan, mengingat PBI tidak termasuk dalam 
tata urutan peraturan perundang-undangan.

B. Pembahasan
B.1.Kedudukan Peraturan Bank Indonesia 

Sebagai Aturan Hukum Perbankan dalam 
Sistem Peraturan Perundang-undangan
Apabila dahulu perbankan dapat tumbuh 

dan berkembang berdasarkan kebiasaan 
praktek yang diakui oleh masyarakat sebagai 
norma hukum tak tertulis, maka dengan 
semakin kompleks dan semakin tingginya risiko 
yang dihadapinya, praktek perbankan harus 
diatur oleh suatu sistem peraturan perundang-
undangan yang modern pula melalui norma 
hukum.9

Untuk mengatur kepentingan pihak-pihak 
yang terkait dalam kegiatan industri perbankan 
nasional tersebut, dipergunakan norma hukum 
dikarenakan norma hukum memiliki “legitimasi 
normatif” serta memberikan “efek penjera” 
bagi pelanggarnya. Dalam kaitan ini, hukum 
dipandang sebagai “statutory instrument”, yang 
berfungsi sebagai alat mekanis, yaitu sengaja 
secara sadar dipakai untuk mewujudkan 
keputusan-keputusan politik masyarakat dan 

7 Lihat Djoko Retnadi, 2013, Mediasi Perbankan, Satu Lagi Proteksi Terhadap Nasabah Bank”, http//iei.or.id/publicationfiles/
Mediasi%20Perbankan.pdf (diakses tanggal 23 Nopember 2013), hlm. 2. 
8 Herliana, Pebruari 2012, “Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan”, Mimbar 
Hukum, Volume 22, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 142.
9 Bandingkan Gunarto Suhardi, 2003, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 5.

Secara substansial dengan terbitnya PBI 
mengenai mediasi perbankan tersebut dapat 
diterjemahkan sebagai upaya Bank Indonesia 
untuk memberdayakan nasabah melalui 
penambahan “satu gardan” lagi (sebelumnya 
ketentuan transparansi informasi produk bank 
dan pengaduan nasabah), sehingga posisi 
nasabah akan lebih kuat karena mendapatkan 
proteksi ganda. Perlu ditekankan kembali bahwa 
apa yang dilakukan Bank Indonesia dalam 
melindungi kepentingan dan posisi nasabah 
sebagai perwujudan implementasi pilar keenam 
Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yaitu 
perlindungan terhadap nasabah.7 

Dibentuknya kelembagaan mediasi 
perbankan berdasarkan PBI 8/5/PBI/2006 
sebagaimana telah diubah dengan PBI 10/1/
PBI/2008, juga tidak terlepas dari upaya 
menjamin dan memenuhi hak-hak nasabah 
sebagai konsumen pengguna jasa perbankan 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821; untuk 
selanjutnya disebut UU 8/1999). Menurut UU 
8/1999, sengketa konsumen dapat diselesaikan 
di luar pengadilan oleh Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK dalam 
melaksanakan penanganan dan penyelesaian 
sengketa konsumen tersebut, dengan cara 
melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. 
Dari sini jelas, bahwa kelembagaan mediasi 
perbankan juga bersumber pada UU 8/1999. 

Selanjutnya pembentukan mediasi 
perbankan berdasarkan PBI 8/5/PBI/2006 
sebagaimana telah diubah dengan PBI 10/1/
PBI/2008, juga sejalan dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3872; untuk selanjutnya 
disebut UU 30/1999). Menurut UU 30/1999 
tersebut, upaya penyelesaian sengketa antara 
nasabah dan bank dapat dilakukan di luar 
pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak 
melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 
konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase maupun 
melalui jalur pengadilan. Cara menyelesaikan 
sengketa antara nasabah dan bank melalui 
mediasi ini merupakan sarana yang sederhana, 
biaya terjangkau, dan cepat dalam menegakkan 
hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna 
jasa perbankan. Melalui mediasi sengketa 
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sekaligus menghasilkan hukum yang responsif 
terhadap kegiatan industri perbankan nasional. 

Sistem peraturan perundang-undangan 
merupakan bagian dari sistem hukum modern, 
yang dibentuk atau dibuat oleh kekuasaan 
negara (badan legislatif). Sesuai dengan ajaran 
tentang tata urutan peraturan perundang-
undangan, peraturan perundang-undangan 
dibentuk secara sistematis dan hirarkis dalam 
suatu susunan atau tatanan tertentu yang diikat 
oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi yang menjadi dasarnya, bahkan bersumber 
dari asas hukum dan hukum tertentu yang 
terefleksikan di dalamnya. Oleh karena itu tidak 
memungkinkan terjadinya pertentangan antara 
peraturan perundang-undangan tersebut.

Ludwig von Bertalanffy mengemukakan 
“The General System Theory”, bahwa hukum 
berstruktur sistematis dan hirarkis.10 Demikian 
pula Hans Kelsen dengan Stufentheori 
mengemukakan bahwa tatanan hukum 
hakikatnya merupakan susunan norma 
bertingkat atau berjenjang dan berlapis-lapis 
dalam suatu susunan hirarkis, di mana norma 
yang dibawah 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 akhir ‘regressus’ ini berhenti pada 
suatu norma yang tertinggi yang dinamakan 
“grundnorm”, “basic norm”, atau “fundamental 
norm”, diterjemahkan  dengan istilah “norma 
dasar”, yaitu norma yang tertinggi yang 
berlakunya tidak berdasar dan tidak bersumber 
pada norma yang lebih tinggi melainkan berlaku 
secara presupposed, yaitu ditetapkan lebih 
dahulu oleh masyarakat. Karena itu, norma itu 
disusun secara berjenjang, yang besumber dari 
norma yang berada di atasnya sebagai dasar bagi 
norma yang berada dibawahnya.11

Hans Nawiasky lebih lanjut mengembangkan 
teori Stufentheori dari Hans Kelsen dengan 
teorinya “Die Theori vom Stufenordnung de 
Rechtsnormen”. Dalam bukunya “Allgemeine  
Rechtslehre”,  Hans Nawiasky  menyatakan  
bahwa  suatu norma  hukum di suatu negara itu 

berjenjang dan berlapis dalam suatu struktur, 
yang berlaku, bersumber  dan berdasar pada 
norma yang di atasnya, sebaliknya norma yang 
berada di bawahnya berlaku, bersumber dan 
berdasar pada norma yang lebih tinggi yang 
berada di atasnya. Kalau Hans Kelsen tidak 
mengelompokkan norma-norma itu, sedangkan 
Hans Nawiasky mengelompokkan norma itu ke 
dalam empat kelompok besar. Keempat kelompok 
norma itu meliputi norma fundamental negara 
(staatsfundamentalnorm), aturan dasar atau 
pokok negara (staatsgrundgesetz), undang-
undang formal (formell gesetz), dan aturan 
pelaksana dan aturan otonom (verordnung dan 
autonome satzung).12

Seiring dengan kebutuhan dan dinamika 
hukum ketatanegaraan, kedua teori hirarki 
norma hukum yang digagas oleh Kelsen dan 
kemudian dimodifikasi oleh Nawiasky, kemudian 
disentesakan menjadi “Theori von Stufenaufbau 
de  Rechtsordnung”  dari Kelsen-Nawiasky.13

Berdasarkan “The General System Theory” 
dari Ludwig von Bertalanffy dan “Theori von 
Stufenaufbau de Rechtsordnung” dari Kelsen 
dan Nawiasky, maka tidak ada aturan hukum 
yang berdiri sendiri, dia berlaku, bersumber, 
dan berdasar pada aturan hukum yang lebih 
tinggi atau dengan kata lain aturan hukum itu 
terbentuk karena ada aturan hukum lainnya dan 
validitas aturan hukum yang berada di bawahnya 
ditentukan oleh konsistensinya dengan aruran 
hukum yang menjadi sumber atau berada 
di atasnya. Dari  aturan hukum yang lebih 
tinggi secara deduktif mengalir atau terbentuk 
aturan-aturan hukum yang “baru”. Inilah yang 
dinamakan dengan proses “konvergensi  norma 
hukumi” secara menyeluruh.

Kekhasan hukum, bahwa hukum mengatur 
pembentukannya sendiri, karena suatu norma 
hukum menentukan cara untuk membuat norma 
lainnya tersebut. Karena suatu norma hukum 
itu valid lantaran dibuat menurut cara yang 
ditentukan oleh suatu norma hukum lainnya, 
dan juga sampai derajat tertentu, menentukan 
cara untuk menentukan isi dari norma lainnya 
tersebut. Karena suatu norma hukum itu valid 

10 Ludwig von Bertalanffy, 1972, General System Theory: Foundations, Development, Aplications, George Braziller, New York, hlm. 3.
11 Hans Kelsen, 1973, General Theory of Law dan State, translate by Anders Wedberg, Russel & russel, New York, hlm. 112-113. Teori 
jenjang norma hukum Hans Kelsen ini ditengarai diilhami oleh muridnya bernama Adolf Merkl, yang mengemukakan bahwa suatu 
norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (das Doppelte Rechtsantlitz). Menurutnya suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber 
dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya, 
sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (rechtskract) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum 
itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau 
dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus pula. Lihat Maria Farida Indrati Soeprapto, 
Op.Cit, hlm. 25-26.
12 Uraian mengenai empat kelompok norma dapat dibaca dalam Maria Farida Indrati Soeprapto,  Op.Cit., hlm. 28-35 dan dalam 
A. Hamid S. Attamimi, 1990, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu 
Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV)”, Disertasi, Universitas 
Indonesia, Jakarta, hlm. 359 dan seterusnya.
13 Lihat Sumali, 2002, Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang, Universitas Muhammadiyah 
Malang Pres, Malang, hlm. 23-25 dan Maria Farida Indrati, 2000, “Masalah Hierarkhi Peraturan Perundang-undangan Menurut TAP 
MPR Nomor III/MPR/2000”, dalam A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo. 70 Tahun Prof. DR. Harun Alrasid: Integritas, Konsistensi 
Seorang Sarjana Hukum, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 88-98.
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14 Flora Dianti, Juli 2003, “Teori Hirarkis Norma dan Penerapannya Dalam Perundangan Indonesia”,  Jurnal Tata Negara Volume 1 
Nomor 1, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  Jakarta, hlm. 72.
Bandingkan Muhammad Bakri, 2007, Hak Menguaai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), Citra Media Hukum, 
Yogyakarta, hlm. 21. 

lantaran dibuat menurut cara yang ditentukan 
oleh suatu norma hukum lainnya dan norma 
hukum lainnya ini adalah landasan validitas 
norma hukum yang disebut pertama. Hubungan 
antara norma yang mengatur pembentukan 
norma lain dengan norma lainnya ini dapat 
digambarkan sebagai hubungan antara 
superordinasi dan subordinasi, yang merupakan 
kiasan ke ruangan. Norma yang menentukan 
pembentukan norma lain adalah norma yang lebih 
tinggi, norma yang dibentuk menurut peraturan 
ini adalah norma yang lebih rendah. Tata hukum, 
terutama tata hukum yang dipersonifikasikan 
dalam bentuk negara, bukanlah sistem norma-
norma yang satu sama lain dikoordinasikan 
semata, yang berdiri sejajar atau sederajat, 
melainkan suatu tata urutan norma-norma dari 
tingkatan-tingkatan yang berbeda. Kesatuan 
norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa 
pembentukan norma yang satu – yakni norma 
yang lebih rendah – ditentukan oleh norma yang 
lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan 
oleh norma lain yang lebih tinggi, dan bahwa 
regressus ini (rangkaian proses pembentukan 
hukum) diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, 
yang karena menjadi dasar tertinggi dari validitas 
keseluruhan tata hukum, membentuk kesatuan 
tata hukum itu.14

Indonesia juga menganut hirarkis peraturan 
perundang-undangan, bahwa terdapat 
penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-
undangan yang didasarkan pada asas bahwa 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau sebaliknya peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi menjadi dasar 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah. Hal ini direfleksikan sebagaimana 
dikonstruksikan dalam Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 
Peraturan Perundangan sebagai pengganti 
dan   penyempurnaan  dari  Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 
XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum 
dan Tata Urutan Peraturan Perundangan 
Republik Indonesia. Kemudian ketetapan ini 
dijabarkan lebih lanjut  dalam Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389; untuk selanjutnya 
disebut UU 10/2004), yang kemudian diganti 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor, 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234; untuk 
selanjutnya disebut UU 12/2011).

Sebagaimana diketahui PBI merupakan 
aturan hukum perbankan yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia. PBI ini mendapatkan 
pengakuan dalam sistem peraturan perundang-
undangan sebagai salah satu jenis peraturan 
perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam 
Pasal 8 UU 12/2011 yang mengatur mengenai 
jenis peraturan perundang-undangan lainnya, 
sebagai berikut:
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, 
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat 
yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala 
Desa atau yang setingkat.  

(2) Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 
keberadaannya dan mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang diperintahkan 
oleh Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan.   
Sebelumnya pengakuan keberadaan PBI 

sebagai aturan hukum juga diatur dalam Pasal 7 
ayat (4) UU 10/2004 yang menegaskan:

Jenis Peraturan Perundang-undangan 
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi.

Jenis peraturan perundang-undangan 
lainnya berdasarkan Penjelasan atas Pasal 7 
ayat (4) UU 10/2004 meliputi sebagai berikut: 

Jenis Peraturan Perundang-undangan 
selain dalam ketentuan ini, antara lain, 
peraturan yang dikeluarkan  oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung,  Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 



Vol. 13 N0. 01 - Maret  2016 : 63 - 72 

68

Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala  
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat 
yang dibentak oleh undang-undang  atau 
pemerintah atas perintah undang-undang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa 
atau yang setingkat.

Baik berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU 
10/2004 maupun Pasal 8 UU 12/2011, eksistensi 
PBI diakui sebagai aturan hukum dalam sistem 
peraturan perundang-undangan. Walaupun 
diakui sebagai aturan hukum, PBI ternyata tidak 
termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan 
perundang-undangan. Jadi, PBI sebagai aturan 
hukum dalam sistem peraturan perundang-
undangan diakui keberadaannya dan mempunyai 
kekuatan hukum mengikat dengan persyaratan 
bahwa pembentukannya merupakan perintah 
dari peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dimaksud ditentukan 
dalam Pasal 7 UU 12/2011 yang mengatur 
sebagai berikut:
(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; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-
undangan sesuai dengan hierarki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Sebelumnya dalam Pasal 7 ayat (1) UU 

10/2004 diatur jenis dan penjejangan peraturan 
perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya 
dalam sistem peraturan perundang-undangan, 
sebagai berikut:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-
undangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.

Hirarki peraturan perundang-undangan di 
atas membawa konsekuensi, bahwa peraturan 
perundang-undangan yang tingkatannya di 
bawah dibentuk, bersumber dan berdasar 
pada peraturan perundang-undangan yang 
tingkatannya lebih tinggi berada di atas, 
demikian seterusnya hingga pada akhirnya 
sampai pada peraturan perundang-undangan 
yang paling tinggi tingkatannya, yaitu konstitusi 
atau undang-undang dasar. Sesuai dengan tata 
urutan peraturan perundang-undangan, maka 
setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak 
boleh bertentangan dengan aturan yang lebih 
tinggi atau setidaknya senantiasa searah dan 
sejalan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi tingkatan yang berada di 
atasnya. Artinya daya laku (validitas) suatu 
norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi 
tingkatannya atau oleh lembaga yang berwenang 
membentuknya.15

Dari penjenjangan peraturan perundang-
undangan tersebut di atas, maka pembentukan 
PBI tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut. 
Kalau demikian, lalu di mana tempat PBI tersebut 
dalam hierarki peraturan perundang-undangan, 
misalnya apakah dibawah Undang-Undang/
Peraturan Pemerintah Pengganti Udang-Undang; 
sederajat atau dibawah Peraturan Pemerintah 
dan Peraturan Presiden.

PBI ini merupakan peraturan khusus 
yang dibentuk oleh Bank Indonesia, karena itu 
tempatnya tidak dapat merujuk pada hierarki 
peraturan perundang-undangan sebagaimana 
terdapat dalam Pasal 7 UU 12/2011. Namun 
yang jelas berdasarkan UU 12/2011, PBI tersebut 
termasuk sebagai salah satu jenis peraturan 
perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 
8 UU 23/1999, bahwa PBI adalah ketentuan 
hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 
mengikat setiap orang atau badan dan dimuat 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Seringkali bentuk-bentuk peraturan 
yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang 
bersifat khusus  atau independen tidak dapat 
dikategorikan sebagai peraturan umum 
yang tunduk kepada prinsip hierarki hukum 
berdasarkan tata urutan peraturan perundang-
undangan yang lazim. Produk hukum pengaturan 
yang ditetapkan oleh pejabat tertentu yang secara 
protokoler sederajat tidak dapat dikatakan selalu 
mengikuti tingkatan pejabat yang menetapkan. 
Gubernur Bank Indonesia memang secara 
prokoler sederajat dengan Menteri. Akan tetapi 
produk peraturan yang ditetapkannya sama 
seperti Peraturan Pemerintah, yaitu menjalankan 
Undang-Undang. Karena itu kedudukan 
peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh 

15 Bandingkan Muhammad Bakri, 2007, Hak Menguaai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), Citra Media 
Hukum, Yogyakarta, hlm. 21. 
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lembaga-lembaga khusus lebih tepat disebut 
juga sebagai peraturan yang bersifat khusus (lex 
specialis).  Semua peraturan yang ditetapkan 
oleh lembaga khusus dan independen itu dapat 
diperlakukan sebagai bentuk peraturan khusus 
yang tunduk pada prinsip lex specialis derogat 
lex generalis.16

Meskipun PBI tidak berada dalam derajat 
yang sama dengan Peraturan Pemerintah, 
karena kedudukan Presiden tetap lebih tinggi 
dari Gubernur Bank Indonesia, tetapi baik 
Peraturan Pemerintah maupun PBI dapat sama-
sama ditetapkan untuk atau dalam rangka 
melaksanakan Undang-Undang. Keduanya 
tidak saling berhubungan satu sama lain dan 
karena itu tidak dapat dinilai berdasarkan 
ketentuan tata urut peraturan perundang-
undangan. Perbedaan antara materi PBI dengan 
materi Peraturan Pemerintah ataupun materi 
Peraturan Presiden tidak dapat dijadikan alasan 
oleh hakim untuk melakukan pengujian materi 
(judicial review secara materiel) atas PBI tersebut 
terhadap Peraturan Pemerintah, meskipun 
kedudukannya memang nampak lebih tinggi 
dari PBI.17

Dari uraian di atas, jelas bahwa PBI 
merupakan peraturan khusus yang ditetapkan 
oleh Bank berdasarkan kewenangan yang 
dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan mengikat 
bagi setiap orang atau badan. Kedudukan PBI 
dalam sistem peraturan perundang-undangan 
dapat dianggap sederajat dengan Peraturan 
Pemerintah, yang sama-sama berisi materi untuk 
menjalankan Undang-Undang sebagaimana 
mestinya.

B.2.Keberlakuan Yuridis Peraturan 
Kelembagaan Mediasi Perbankan 
Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-
undangan
Suatu norma dianggap sah sebagai norma 

hukum (legal norm) yang mengikat untuk umum 
apabila norma hukum itu berlaku karena 
diberlakukan atau karena dianggap berlaku 
oleh para subjek hukum yang diikatnya. Norma-
norma hukum dapat dianggap berlaku (validity, 
geltung, atau gelding), karena pertimbangan 
yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis, politis 
maupun administratif.18

Peraturan dikatakan mempunyai landasan 
yuridis (rechtsgrond) atau disebut juga landasan 
hukum atau dasar hukum ataupun legalitas 
adalah landasan atau dasar yang terdapat dalam 
ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi 
derajatnya.19

Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan 
suatu norma hukum dengan daya ikatnya 
untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat 
dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. 
Secara yuridis, suatu norma itu dikatakan 
berlaku apabila norma hukum itu sendiri 
memang: (1) ditetapkan sebagai norma hukum 
berdasarkan norma hukum yang lebih superior 
atau yang lebih tinggi; (2) ditetapkan mengikat 
atau berlaku karena menunjukkan hubungan 
keharusan antara suatu kondisi dengan 
akibatnya; (3) ditetapkan sebagai norma hukum 
menurut prosedur pembentukan hukum yang 
berlaku; dan (4) ditetapkan sebagai norma 
hukum oleh lembaga yang memang berwenang 
untuk itu. Jika kriteria tersebut telah terpenuhi 
sebagaimana mestinya, maka norma hukum 
yang bersangkutan dapat dikatakan memang 
berlaku secara yuridis.20

Landasan yuridis merupakan pertimbangan 
atau alasan yang menggambarkan bahwa 
peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 
permasalahan hukum atau mengisi kekosongan 
hukum dengan mempertimbangkan aturan yang 
telah ada, yang akan diubah, atau yang akan 
dicabut guna menjamin kepastian hukum dan 
rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis 
menyangkut persoalan hukum yang berkaitan 
dengan substansi atau materi yang diatur 
sehingga perlu dibentuk peraturan yang baru. 
Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, 
peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan 
yang tidak harmonis atau tumpang tindih, 
jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-
Undang sehingga daya berlakunya lemah, 
peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, 
atau peraturannya memang sama sekali belum 
ada.

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, PBI 
termasuk peraturan perundang-undangan 
dalam rangka melaksanakan Undang-Undang. 
Makna hukum peraturan perundang-undangan 
menurut Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 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 
dalam Peraturan Perundang-undangan. Jadi, 
suatu peraturan dikatakan sebagai aturan 
hukum dalam sistem peraturan perundang-
undangan haruslah memenuhi unsur-unsur 
berikut: (1) peraturan tertulis; (2) mengikat 
secara umum; (3) dibentuk atau ditetapkan oleh 
lembaga negara atau pejabat yang berwenang; 
dan (4) melalui prosedur yang ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan.21

16 Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Pres, Jakarta, hlm. 356 
17 Ibid, hlm. 362. 
18 Jimly Asshiddiqie, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta (untuk selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie I), hlm. 166.
19 Amiroeddin Syarif, 1987, Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 94
20 Jimly Asshiddiqie I, Op.Cit, hlm. 167.
21 Bandingkan Febrian, Op.Cit, hlm. 509. 
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Atas dasar unsur-unsur ini dapat diuji apakah 
konsep PBI dapat dikatakan sebagai aturan 
hukum dalam sistem peraturan perundang-
undangan, terutama terhadap materi muatan 
mediasi perbankan. PBI memenuhi unsur-
unsur sebagai peraturan perundang-undangan, 
terlihat dari hal-hal berikut: pertama, PBI 
merupakan peraturan tertulis; kedua, PBI juga 
mempunyai kekuatan mengikat secara umum 
kepada setiap orang atau badan; ketiga, PBI 
merupakan ketentuan hukum yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia yang berkedudukan sebagai 
lembaga negara dan badan hukum; keeempat, 
pejabat Bank Indonesia yang berwenang 
mempunyai kewenangan untuk membentuk 
atau menetapkan PBI; dan kelima, pembentukan 
PBI dimuat dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.22  

Dengan demikian PBI merupakan peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia sesuai dengan materi tertentu 
yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Bank 
Indonesia dalam kedudukannya sebagai badan 
hukum publik mempunyai kewenangan untuk 
membuat dan menetapkan peraturan hukum dan 
mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. 
Pemberian independensi kepada Bank Indonesia 
membawa konsekuensi yuridis logis kalau Bank 
Indonesia harus memiliki kewenangan mengatur 
atau membuat dan menetapkan peraturan yang 
merupakan pelaksanaan Undang-Undang dan 
mengikat setiap orang atau badan.

Penyelenggaraan kelembagaan mediasi 
perbankan dalam rangka menyelesaikan 
sengketa antara nasabah dan bank ternyata tidak 
didasarkan pada undang-undang, melainkan 
didasarkan pada regulasi Bank Indonesia dalam 
bentuk PBI.23 

Sebagai produk regulasi, sudah seharusnya 
peraturan mediasi perbankan bersumber pada 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
melalui delegated legislation atau subordinate 
legislations.24 

Namun bila ditelusuri secara cermat Pasal-
pasal dari UU 7/1992 sebagaimana telah diubah 
dengan UU 10/1998, UU 23/1999 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4357) dan UU 30/1999, 

maka tidak ditemukan ketentuan hukum yang 
secara eksplisit mengamanatkan pembentukan 
peraturan mediasi perbankan oleh Bank 
Indonesia. Ini berarti pembentukan peraturan 
mediasi perbankan merupakan inisiatif Bank 
Indonesia dalam rangka membantu nasabah 
dan bank untuk menyelesaikan persengketaan 
perbankan diantara mereka.

Hal ini tampak dari Penjelasan Umum PBI 
8/5/PBI/2006 pada alinea ketiga yang antara 
lain menyatakan:

Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan 
oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan 
mempertemukan nasabah dan bank untuk 
mengkaji kembali pokok permasalahan yang 
menjadi sengketa guna mencapai kesepakatan 
tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan 
dari Bank Indonesia. Dengan demikian fungsi 
mediasi perbankan yang dilaksanakan Bank 
Indonesia hanya terbatas pada penyediaan 
tempat, membantu nasabah dan bank untuk 
mengemukakan pokok permasalahan yang 
menjadi sengketa, penyediaan nara sumber, 
dan mengupayakan tercapainya kesepakatan 
penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank.

Dengan demikian ditinjau dari sistem 
peraturan perundang-undangan berdasarkan 
UU 12/2011, kelembagaan mediasi perbankan 
sebagaimana termuat dalam PBI 8/5/PBI/2006 
sebagaimana telah diubah dengan PBI 10/1/
PBI/2008 tidak mempunyai landasan yuridis 
yang secara eksplisit menjadi payung hukum 
pembentukan PBI yang mengatur mediasi 
perbankan. Padahal diketahui bahwa PBI 
merupakan aturan hukum yang ditetapkan 
Bank Indonesia dan berisikan materi muatan 
yang diperintahkan oleh Undang-Undang 
sebagaimana mestinya. Sehubungan itu agar 
pengaturan kelembagaan perbankan mempunyai 
landasan yuridis, maka perlu ditingkatkan 
menjadi Undang-Undang atau penyempurnakan 
UU 7/1992 sebagaimana diubah dengan UU 
10/1998 yang mengamanatkan pengaturan 
kelembagaan mediasi perbankan dalam PBI.

C. Penutup
Kekuatan hukum peraturan kelembagaan 

mediasi sengketa perbankan sebagaimana 
dalam PBI tidak bersumber pada aturan hukum  
yang lebih tinggi, karena secara eksplisit dalam 
UU 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan 
UU 10/1998 tidak terdapat payung hukum yang 

22 Bandingkan Ibid, hlm. 509-510. 
23 Bandingkan Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 65.
24 Proses pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang kepada pelaksana undang-undang untuk mengatur hal-hal tertentu 
lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksana yang lebih rendah inilah yang disebut sebagai proses pendelegasian wewenang legislasi 
(legislative delegation of rule-making power). Legislator pertama (utama) yang biasa disebut “primary legislator” atau “principal legislation” 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan pemerintah/ Presiden dalam membentuk dan menetapkan peraturan pelaksanaan berupa 
peraturan pemerintah atau bentuk lainnya dapat disebut sebagai “delegated legislator” atau “secondary legislator”. Peraturan perundang-
undangan pelaksana undang-undang itu disebut sebagai “delegated legislation”, yang merupakan peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang (subordinate legislations). Peraturan pelaksana undang-undang lazim dinamakan dengan regulasi. Lihat Jimly 
Asshiddiqie I, Op.Cit, hlm. 262.
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menjadi landasan yuridis pembentukan PBI 
yang mengatur kelembagaan mediasi sengketa 
perbankan. PBI merupakan aturan hukum yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berisikan 
materi muatan yang diperintahkan oleh UU 
sebagaimana mestinya, yang tidak termasuk 
dalam jenis dan hierarki tata urutan peraturan 
perundang-undangan, namun PBI tetap diakui 
eksistensinya sebagai peraturan khusus. 

Agar keabsahan pengaturan dan 
pembentukan kelembagaan mediasi sengketa 
perbankan mempunyai landasan yuridis, maka 
perlu PBI yang mengatur mengenai kelembagaan 
mediasi sengketa perbankan tersebut 
ditingkatkan menjadi UU atau menyempurnakan 
UU 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU 
10/1998 yang mengamanatkan pengaturan dan 
pembentukan kelembagaan mediasi sengketa 
perbankan dalam PBI.
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Abstrak
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada 
Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan 
masyarakat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintahan Desa memerlukan kewenangan 
dalam penyelenggaraannya, baik itu kewenangan yang bersifat asal usul maupun kewenangan atributif. Dimana 
kewenangan-kewenangan tersebut bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat 
Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama guna mewujudkan tujuan 
otonomi daerah.

Kata Kunci :Kewenangan Desa,Otonomi Daerah.

Abstact
Government affairs under the authority of the Regency / Municipality submitted to the village setting is the government 
affairs that can directly improve service and community empowerment. In carrying out the implementation of Village 
Administration, Rural Development, Rural Development community, and community empowerment village, Village 
Government in its implementation requires authority, be it the authority that is both the origin and authority of the 
attributive. Where the powers to encourage the initiative, movement, and the participation of the village community 
to the development potential and assets for the common welfare village in order to realize the  objectives of regional 
Autonomy .

Keywords : Village Authority, Regional Autonomy

A. Pendahuluan
Untuk menciptakan masyarakat adil dan 

makmur seperti yang diamanatkan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 
bangsa Indonesia harus memulai paradigma 
pembangunan dari bawah (Desa) karena 
sebagian besar penduduk Indonesia beserta 
segala permasalahannya tinggal di Desa. Tetapi 
selama ini, pembangunan cenderung berorientasi 
pada pertumbuhan dan bias kota. sumberdaya 
ekonomi yang tumbuh di kawasan Desa diambil 
oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga Desa 
kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus 
urbanisasi penduduk Desa ke kota. Kondisi ini 
yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan 
maupun keterbelakangan senantiasa melekat 
pada Desa.

Secara umum di Indonesia, desa (atau 
yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa 
daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu 

wilayah terkecil yang dikelola secara formal 
dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang 
berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang 
disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan 
keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan 
bersama yang dianggap menjadi hak dan 
tanggungjawab bersama kelompok masyarakat 
tersebut.

Pada awalnya, sebelum terbentukya sistem 
pemerintahan yang menguasai seluruh bumi 
nusantara sebagai suatu kesatuan negara, 
Urusan-urusan yang dikelola oleh desa adalah 
urusan-urusan yang memang telah dijalankan 
secara turun temurun sebagai norma-norma 
atau bahkan sebagian dari norma-norma itu 
telah melembaga menjadi suatu bentuk hukum 
yang mengikat dan harus dipatuhi bersama oleh 
masyarakat desa, yang dikenal sebagai hukum 
adat1.Urusan yang dijalankan secara turun 
temurun ini meliputi baik urusan yang hanya 

1 Dalam perkembangan setelah terbentuknya negara Republik Indonesia, urusan desa menjadi bertambah dengan masuknya urusan-
urusan yang timbul karena adanya pemerintahan negara sebagai kekuasaan supra desa. Dalam hal ini Pemerintah, baik secara langsung 
dan dengan tugas pembantuan ataupun melalui pemerintah daerah dengan desentralisasi otonomi, memerlukan bantuan dari desa 
untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat “akar rumput” (grass roots).
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murni tentang adat istiadat, maupun urusan 
pelayanan masyarakat dan pembangunan 
(dalam administrasi pemerintahan dikenal 
sebagai urusan pemerintahan), bahkan sampai 
pada masalah penerapan sanksi, baik secara 
perdata maupun pidana. Urusan yang demikian, 
dalam teori dan praktek sistem pemerintahan 
daerah di Indonesia, selama ini dikenal sebagai 
“urusan asal-usul”.

Dalam sistem administrasi negara yang 
berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa 
merupakan bagian dari wilayah kecamatan, 
sehingga kecamatan menjadi instrumen 
koordinator dari penguasa supra desa (negara 
melalui Pemerintah dan pemerintah daerah). 
Diperjelas dalam Pasal 371 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan: 
“Dalam pemerintahan daerah kabupaten/
kota dapat dibentuk pemerintahan Desa“. 
Penggunaan istilah “dibentuk” ini menegaskan 
bahwa pemerintah Desa merupakan subsistem 
atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, 
karenanya ia menjalankan sebagian kewenangan 
pemerintah kabupaten/kota. Dalam undang-
undang ini Desa merupakan satuan pemerintah 
yang ada dalam pemerintah kabupaten/kota. Ini 
berbeda dengan istilah yang digunakan dalam 
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan 
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 
dibagi atas kabupaten dan kota ...”.

Pemakaian istilah “dibagi atas daerah-
daerah” menunjukkan selain menghormati daerah 
otonom juga menegaskan adanya hubungan 
pemerintah pusat dan daerah bersifat hirarkhis 
dan vertikal. Dengan demikian ada perbedaan 
model hubungan pusat dan daerah berdasarkan 
Pasal 18 UUD 1945 dengan model hubungan 
Kabupaten/kota dengan Desa berdasar UU 
No. 23/2014. Namun hal tersebut berkembang 
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desa, 
bahwa pengakuan dan penghormatan atas 
Desa yang sudah ada dengan keberagamannya 
sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia diakui dan 
diberikan kejelasan status dan kepastian 
hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan 
Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan 
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya penguatan otonomi daerah dan 
“otonomi Desa” menjadi bagian dari cita-cita 
itu, sekaligus hendak membangun imajinasi 
Indonesia yang kuat dan sempurna, yang 
melampui sentralisme dan lokalisme. NKRI akan 
menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan 
rakyat serta kemandirian lokal (daerah dan 
Desa), yakni pusat yang “menghargai” lokal dan 
lokal yang “menghormati” pusat. Kemandirian 
Desa akan menjadi fondasi dan kekuatan 
NKRI dan imajinasi Indonesia itu. Jika Desa 

selamanya marginal dan tergantung, maka 
justru akan menjadi beban berat pemerintah 
dan melumpuhkan fondasi NKRI. Kedepan kita 
membutuhkan Desa sebagai entitas lokal yang 
bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, 
berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara 
budaya.

Berdasarkan realita di lapangan tersebut 
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 
kewenangan desa masalah utama yang dihadapi 
antara lain pertama, dalam kewenangan asal-
usul di mana posisi Desa yang merupakan 
desa transisi dari desa tradisional ke arah 
desa modern mengakibatkan adat dan budaya 
yang ada tidak begitu kental dan otonomi asli 
yang dimiliki mulai memudar dengan seiring 
berjalannya waktu. 

Dalam pelaksanaannya, pengaturan 
mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi 
segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat 
Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah 
sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu)Desa.
(Data Kementerian Dalam Negeri 2015) Selain 
itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama 
ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan zaman, terutama antara lain 
menyangkut kedudukan masyarakat hukum 
adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi 
masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan 
pembangunan sehingga menimbulkan 
kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan 
masalah sosial budaya yang dapat mengganggu 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyesuaikan perkembangan 
tersebut Pemerintah mengundangkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-Undang 
ini disusun dengan semangat penerapan amanat 
konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum 
adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat 
(2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). 
Walaupun demikian, kewenangan kesatuan 
masyarakat hukum adat mengenai pengaturan 
hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan sektoral yang berkaitan. 

Undang-undang ini tentu tidak mungkin 
melakukan pengaturan terhadap seluruh 
aspek kehidupan Desa, apalagi yang terkait 
dengan aspek kemasyarakatan (adat-istiadat, 
kearifan lokal, modal sosial, kearifan lokal, dan 
sebagainya) Desa yang sudah berjalan normal. 
Pengaturan yang terlalu detail dan jauh terhadap 
”Desa” juga menunjukkan intervensi negara 
yang justru melumpuhkan masyarakat. Prinsip 
dasarnya, Undang-Undang ini memberi amanat 
kepada negara untuk memberikan pengakuan 
(rekognisi) dan perlindungan (proteksi) terhadap 
aspek-aspek kemasyarakatan Desa. Karena itu 
Undang-Undang ini bukanlah Undang-undang 
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di dalamnya tidak terlalu berbeda antara satu 
dan lainnya, 3) para warganya dapat menghayati 
lapangan kehidupan mereka dengan baik. 
Selain itu masyarakat pedesaan memiliki sifat 
solidaritas yang tinggi, kebersamaan dan gotong 
royong yang muncul dari prinsip timbal balik. 
Artinya sikap tolong menolong yang muncul 
pada masyarakat desa lebih dikarenakan hutang 
jasa atau kebaikan.

Menurut Anshoriy (2008), dalam 
penelitiannya tentang kearifan lingkungan di 
tanah jawa3, bahwa kehidupan sosiokultural 
masyarakat di pedusunan (pedesaan) 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menjunjung 
kebersamaan dalam bentuk gotong royong, 
gugur gunung dan lain sebagainya,

1. Suka kemitraan dengan menganggap 
siapa saja sebagai saudara dan wajib 
dijamu bila berkunjung ke rumah,

2. Mementingkan kesopanan dalam wujud 
unggah-ungguh, tata krama, tata susila 
dan lain sebagainya yang berhubungan 
dengan etika sopan santun.

3. Memahami pergantian musim (pranata 
mangsa) yang berkaitan dengan masa 
panen dan masa tanam,

4. Memiliki pertimbangan dan perhitungan 
relijius (hari baik dan hari buruk) dalam 
setiap agenda dan kegiatannya,

5. Memiliki toleransi yang tinggi dalam 
memaafkan dan memaklumi setiap 
kesalahan orang lain terutama 
pemimpin atau tokoh masyarakat,

6. Mencintai seni dan dekat dengan alam.
Menurut Shahab,  secara umum ciri-

ciri kehidupan masyarakat pedesaan dapat 
diidentifikasi sebagai berikut :

a. Mempunyai sifat homogen dalam 
mata pencaharian, nilai-nilai dalam 
kebudayaan serta dalam sikap dan 
tingkah laku,

b. Kehidupan desa lebih menekankan 
anggota keluarga sebagai unit ekonomi 
yang berarti semua anggota keluarga 
turut bersama-sama memenuhi 
kebutuhan ekonomi keluarga,

c. Faktor geografi sangat berpengaruh 
atas kehidupan yang ada. Misalnya, 
keterikatan anggota keluarga dengan 
tanah atau desa kelahirannya,

d. Hubungan sesama anggota masyarakat 
lebih intim dan awet dari pada kota.

Pedesaan dan masyarakat desa merupakan 
sebuah komunitas unik yang berbeda dengan 
masyarakat di perkotaan. Sementara segala 

2 Beratha I. Nyoman, 1984, Teknologi Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta.
3 Ansory:kearifan lokal di tanah jawa

Desa (yang menyeluruh) melainkan Undang-
undang tentang tatakelola (governance) Desa 
atau disebut dengan Undang- Undang tentang 
Desa, yang akan menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan 
kewenangan desa berupa urusan distributif 
yang tergolong baru dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa yaitu urusan yang 
diserahkan pengaturannya dari pemerintah 
atau pemerintah kabupaten kepada desa 
sehingga diasumsikan pemerintah desa sulit 
melaksanakan otonomi desanya karena terdapat 
urusan-urusan pemerintahan yang baru. Oleh 
karena itu menarik untuk melihat pelaksanaan 
kewenangan desa. 

B. Pembahasan 
B.1.Pengertian Desa

Menurut Rahardjo, Desa atau lingkungan 
pedesaan adalah sebuah komunitas yang selalu 
dikaitkan dengan kebersahajaan (simplicity), 
keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, 
dan keterisolasian. berpendapat bahwa 
masyarakat desa dalam kehidupan sehari-
harinya menggantungkan pada alam. Alam 
merupakan segalanya bagi penduduk desa, 
karena alam memberikan apa yang dibutuhkan 
manusia bagi kehidupannya. Mereka mengolah 
alam dengan peralatan yang sederhana untuk 
dipetik hasilnya guna memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. Alam juga digunakan untuk tempat 
tinggal.2

Menurut Bintarto dalam Daljoeni (2003), 
ada tiga unsur yang membentuk sistem yang 
bergerak secara berhubungan dan saling terkait 
dari sebuah desa, yaitu :
1. Daerah tanah yang produktif, lokasi, luas 

dan batas yang merupakan lingkungan 
geografis,

2. Penduduk, jumlah penduduk, pertambahan 
penduduk, persebaran penduduk dan mata 
pencaharian penduduk,

3. Tata Kehidupan, pola tata pergaulan dan 
ikatan pergaulan warga desa termasuk 
seluk beluk kehidupan masyarakat desa.
(Daldjoeni, 2003, geografi kota dan desa, 
alumni, bandung.)

Koentjaraningrat (2005), berpendapat 
bahwa masyarakat di pedesaaan merupakan 
sebuah komunitas kecil yang memiliki ciri-ciri 
yang khusus dalam pola tata kehidupan, ikatan 
pergaulan dan seluk beluk masyarakat pedesaan, 
yaitu; 1) para warganya saling mengenal dan 
bergaul secara intensif, 2) karena kecil, maka 
setiap bagian dan kelompok khusus yang ada 
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kebijakan dan perundangan-undangan adalah 
produk para pemangku kebijakan yang notabene 
adalah masyarakat perkotaan, maka masyarakat 
desa memiliki kekhasan dalam mengatur 
berbagai kearifan-kearifan lokal.

Secara sosial, corak kehidupan masyarakat 
di desa dapat dikatakan masih homogen 
dan pola interaksinya horizontal, banyak 
dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Semua 
pasangan berinteraksi dianggap sebagai anggota 
keluarga dan hal yang sangat berperan dalam 
interaksi dan hubungan sosialnya adalah motif-
motif sosial. Interaksi sosial selalu diusahakan 
supaya kesatuan sosial (social unity) tidak 
terganggu, konflik atau pertentangan sosial 
sedapat mungkin dihindarkan jangan sampai 
terjadi. Prinsip kerukunan inilah yang menjiwai 
hubungan sosial pada masyarakat pedesaan. 
Kekuatan yang mempersatukan masyarakat 
pedesaan itu timbul karena adanya kesamaan-
kesamaan kemasyarakatan seperti kesamaan 
adat kebiasaan, kesamaan tujuan dan kesamaan 
pengalaman.

Berbagai karakteristik masyarakat pedesaan 
di atas seperti potensi alam, homogenitas, sifat 
kekeluargaan dan lain sebagainya menjadikan 
masyarakat desa sebuah komunitas yang 
khusus dan unik.

B.2.Dasar Hukum Pemerintahan
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 

1945 (UUD 1945) merupakan hukum tertinggi 
dan instrumen utama bagi Pemerintah 
Indonesia. UUD 1945 telah menuntut proses 
perubahan berbagai lembaga pemerintahan dan 
menjadi dasar bagi stabilitas politik, kebebasan 
hak asasi manusia, pertumbuhan ekonomi dan 
kemajuan sosial. Negara Indonesia merupakan 
suatu organisasi kekuasaan (kewibawaan) atau 
sebuah bentuk pergaulan hidup yang harus 
memenuhi persyaratan tertentu, antara lain: 
ada pemerintah yang berdaulat, wilayah (daerah) 
tertentu dan rakyat yang hidup teratur, yang 
merupakan syarat minimum yang harus dimiliki 
oleh tiap-tiap Negara serta harus ada tujuannya 
– para pendiri Negara telah menjatuhkan 
pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara 
Indonesia yang tujuannya tercantum pada alinea 
keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945.

“... melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial.
Untuk mencapai maksud tersebut, 

para pejabat di daerah-daerah membantu 

mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah dan kesejahteraan sosial melalui 
pembangunan daerah karena daerah Indonesia 
terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau 
bersifat daerah administrasi. Asas otonomi 
dan tugas pembantuan secara yuridis formal 
tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945.
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 dan 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. Pemerintahan daerah berhak menetapkan 
peraturan daerah dan peraturan-peraturan 
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan.

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan 
pemerintahan daerah diatur dalam undang-
undang.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD 
1945, pengaturan Desa atau disebut dengan 
nama lain dari segi pemerintahannya mengacu 
pada ketentuan Pasal 18 ayat(7)yang menegaskan 
bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-
undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat 
(7) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan 
adanya susunan pemerintahan dalam sistem 
pemerintahan Indonesia. 

Melalui perubahan UUD 1945, pengakuan 
terhadap kesatuan masyarakat hukum adat 
dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B 
ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 
undang-undang”. 
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B.3.Pemberian Kewenangan Desa Dalam 
Peraturan Perundang–Undangan
Dalam sejarah pengaturan Desa, telah 

ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, 
yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 
tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk 
Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya 
Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik 
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah,Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa,Berikut pengaturan 
Desa dalam beberapa peraturan perudang – 
undangan :

B.3.1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah merupakan 
Undang-Undang Pengganti dari Undang-Undang 
sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
dalam Undang-Undang ini Desa didefinisikan 
Desa adalah :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang 
disebut dengan nama lain,selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang  untuk mengatur dan mengurus 
Urusan Pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

Klausul ini berupaya melokalisir Desa 
sebagai subyek hukum yang mengelola 
kepentingan masyarakat setempat, bukan 
urusan atau kewenangan pemerintahan, seperti 
halnya daerah. Desa sudah lama mengurus 
sendiri kepentingan masyarakat, untuk apa 
fungsi ini harus diakui oleh Undang –Undang . 
Tanpa diakui oleh Undang-Undang sekalipun, 
Desa sudah mengurus kepentingan masyarakat 
setempat. Klausul itu juga menegaskan bahwa 
negara hanya “mengakui” keberadaan Desa, 
tetapi tidak “membagi” kekuasaan pemerintahan 
kepada Desa. Desa hanya diakui sebagai 
kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-

usul dan adat-istiadat (self governing community), 
bukan disiapkan sebagai entitas otonom sebagai 
local self government.

Selanjutnya Undang-Undang ini 
memberikan kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota dapat dibentuk Desa dan Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan 
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya kepada Desa.

Semangat UU No. 32/2004 yang meletakkan 
posisi Desa yang berada di bawah Kabupaten 
tidak koheren dan konkruen dengan nafas lain 
dalam UU No. 32/2004 yang justru mengakui 
dan menghormati kewenangan asli yang 
berasal dari hak asal-usul. Pengakuan pada 
kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa 
UU No. 23/2014 menganut prinsip pengakuan 
(rekognisi). Kosekuensi dari pengakuan 
atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak 
mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat 
setempat (self governing community), dan bukan 
merupakan kewenangan yang diserahkan 
pemerintahan atasan pada Desa.

Pasal 371 ayat (1), menyatakan “Dalam 
pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk 
pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintah 
Desa dan badan permusyawaratan Desa” 
Penggunaan istilah “dibentuk” ini menegaskan 
bahwa pemerintah Desa merupakan sub sistem 
atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, 
karenanya ia menjalankan sebagian kewenangan 
pemerintah kabupaten/kota. Dalam undang-
undang ini Desa merupakan satuan pemerintah 
yang ada dalam pemerintah kabupaten/kota. Ini 
berbeda dengan istilah yang digunakan dalam 
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan 
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 
dibagi atas kabupaten dan kota ...”.

Pemakaian istilah “dibagi atas daerah-
daerah” menunjukkan selain menghormati 
daerah otonom juga menegaskan adanya 
hubungan pemerintah pusat dan daerah bersifat 
hirarkhis dan vertikal. Dengan demikian ada 
perbedaan model hubungan pusat dan daerah 
berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dengan model 
hubungan Kabupaten/kota dengan Desa 
berdasar UU No. 32/2004.

B.3.2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa
Dibentuknya Undang-Undang tentang Desa 

secara tersendiri, yang merupakan pemisahan 
peraturan perundang-undangan tentang 
desa dari pemerintahan daerah dengan misi 
memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan-
ketentuan yang ada di dalamnya, adalah dengan 
tujuan utuk membentuk desa yang modern 
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berbasis masyarakat sebagai civil society, 
dimana tersedia ruang publik dan kondisi yang 
memungkinkan tumbuhnya masyarakat dengan 
ciri-ciri mandiri, otonom, dan sukarela. Selain 
itu Undang-undang tentang Desa juga akan 
memberikan legitimasi dan justifikasi yang 
lebih kuat bagi self governing community sesuai 
dengan kebutuhan dan menggunakan prinsip-
prinsip demokrasi seperti checks & balances, 
tranparancy, dan accountability.

Pencapaian tujuan tersebut dilakukan 
dengan cara memperbaiki ketentuan-ketentuan 
yang ada sekarang, yang secara khusus dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
1. Lebih mengakui dan menghormati upaya 

masyarakat desa untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangga sendiri dan 
hubungan mereka dengan masyarakat desa 
lain; 

2. Mengatur tata cara masyarakat desa 
mengatur dan mengurus hal-hal 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

3. Memperjelas aturan mengenai hubungan 
masyarakat desa dengan Negara, Pemerintah 
dan pemerintah daerah; 

4. Memberi masyarakat desa alokasi dana 
sesuai dengan kebutuhan untuk mengatur 
dan mengurus hal-hal sebagaimana 
dimaksud pada huruf a; 

5. Mengatur tata cara pertanggungjawaban 
kinerja dan keuangan pemerintah 
desa dengan menggunakan prinsip 
profesionalisme; 

6. Mengatur tata cara pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
desa
Dalam penyelenggaraan desa, penerapan 

asas desentralisasi agak berbeda dengan 
desentralisasi yang kita kenal dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana 
walaupun negara telah menyerahkan urusan 
kepada daerah, urusan tersebut tetap menjadi 
milik negara, dalam arti negara dapat mengambil 
alih urusan tersebut setiap saat dengan 
perubahan undang-undang terkait. 

Sementara dalam penyelenggaraan desa, 
suatu urusan yang telah diserahkan oleh 
pemerintah kepada desa (melalui proses 
kesepakatan antara pihak pemerintah daerah 
dengan pihak desa) akan menjadi urusan desa 
(tidak lagi merupakan urusan pemerintahan). 
Dengan demikian urusan yang telah menjadi 
urusan desa ini hanya dapat diambil kembali 
oleh pemerintah dengan persetujuan dari 
masyarakat desa dalam bentuk kesepakatan 
antara pemerintah dengan penyelenggara desa, 
untuk selanjutnya diformalisasikan dalam 
peraturan daerah. Inilah yang disebut dengan 
prinsip kesetaraan dan kemitraan

Sebagaimana telah diterangkan di atas, 
dengan prinsip tersebut desa bukanlah 
merupakan subordinat dari pemerintah, tapi 
mitra yang setara dalam rangka memberikan 
pelayanan kepada masyarakat desa dan 
melakukan pembangunan di desa. Dengan 
prinsip ini berarti desa dan pemerintah akan 
saling menghormati, yang merupakan bagian dari 
prinsip rekognisi (mengakui dan menghormati). 
Dalam prinsip rekognisi, negara harus mengakui 
keberadaan desa-desa beserta sistem pengelolaan 
kemasyarakatan dan lingkungannya. Namun 
pengakuan dan penghormatan itu tentunya 
harus dilakukan dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Kewenangan Desa berdasarkan Undang-
Undang Desa meliputi kewenangan di 
bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat 
Desa. Kewenangan Desa tersebut meliputi: 
1. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 
2. kewenangan lokal berskala Desa; 

a. kewenangan yang ditugaskan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota; dan 

b. kewenangan lain yang ditugaskan 
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

B.3.3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 Tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa
Peraturan Pemerintah ini mengatur secara 

lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan 
kepala Desa secara langsung atau melalui 
musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, 
mekanisme pengangkatan perangkat Desa, 
besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan 
penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan 
perangkat Desa, penempatan perangkat Desa 
yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, 
serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan 
perangkat Desa. Pengaturan yang berkaitan 
dengan keuangan dan kekayaan Desa, antara 
lain memuat ketentuan mengenai ADD yang 
bersumber dari APBD kabupaten/kota, bagian 
dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
kabupaten/kota, penyaluran bantuan keuangan 
yang bersumber dari APBD provinsi atau APBD 
kabupaten/kota ke Desa serta penggunaan 
belanja Desa, penyusunan APB Desa, pelaporan 
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dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APB Desa, dan pengelolaan kekayaan Desa.

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam 
rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa 
yang didasarkan pada asas penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik serta sejalan 
dengan asas pengaturan Desa sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian 
hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, 
tertib kepentingan umum, keterbukaan, 
profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan 
efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta 
partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan 
Desa, diutamakan nilai kebersamaan, 
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 
mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Desa mencakup urusan 
pemerintahan yang sudah ada berdasarkan 
hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang 
diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas 
pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang 
oleh peraturan perundang-undangan yang 
diserahkan kepada Desa.

Urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan 
pengaturannya kepada Desa adalah urusan 
pemerintahan yang secara langsung dapat 
meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan 
masyarakat. Perbedaan dengan Undang-
Undang Desa adalah bahwa adanya 
kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan 
pengaturannya kepada Desa yang perlu diatur 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. 
Penyerahan urusan pemerintahan tersebut 
disertai dengan pembiayaannya.

Sedangkan untuk tugas pembantuan 
dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa wajib 
disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana 
dan prasarana, serta sumber daya manusia. 
Penyelenggaraan tugas pembantuan tersebut 
berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. Desa berhak menolak melaksanakan 
tugas pembantuan yang tidak disertai dengan 
pembiayaan, prasarana dan sarana, serta 
sumber daya manusia.

B.3.4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tatacara 
Penyerahan Urusan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota Kepada Desa
Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota 

yang dapat diserahkan pengaturannya kepada 
Desa antara lain: 
1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; 

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta 
Sumber Daya Mineral; 

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan; 
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan; 
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah; 
6. Bidang Penanaman Modal; 
7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
8. Bidang Kesehatan; 
9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 
10. Bidang Sosial; 
11. Bidang Penataan Ruang; 
12. Bidang Pemukiman/Perumahan; 
13. Bidang Pekerjaan Umum; 
14. Bidang Perhubungan; 
15. Bidang Lingkungan Hidup; 
16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi 

Publik; 
17. Bidang Otonomi Desa; 
18. Bidang Perimbangan Keuangan; 
19. Bidang Tugas Pembantuan; 
20. Bidang Pariwisata; 
21. Bidang Pertanahan; 
22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; 
23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat, dan Pemerintahan Umum; 
24. Bidang Perencanaan; 
25. Bidang Penerangan/Informasi dan 

Komunikasi; 
26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 
27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga 

Sejahtera; 
28. Bidang Pemuda dan Olahraga; 
29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
30. Bidang Statistik; dan 
31. Bidang Arsip dan Perpustakaan. 

Sedangkan untuk rincian urusan 
pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat 
diserahkan kepada Desa, meliputi :
1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, 

dengan 23 (dua puluh tiga) jenis kegiatan;
2. Bidang Pertambangan dan Energi serta 

Sumber Daya Mineral, dengan 8 (delapan) 
jenis kegiatan;

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, dengan 
11 (sebelas) jenis kegiatan;

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, 
dengan 12 (dua belas) jenis kegiatan;

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah, dengan 6 (enam) jenis kegiatan;

6. Penanaman Modal, dengan 1 (satu) jenis 
kegiatan;

7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
dengan 6 (enam) jenis kegiatan;

8. Bidang Kesehatan, dengan 16 (enam belas) 
jenis kegiatan;

9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dengan 
10 (sepuluh) jenis kegiatan;
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10. Bidang Sosial, dengan 8 (delapan) jenis 
kegiatan;

11. Bidang Penataan Ruang, dengan 4 (empat) 
jenis kegiatan;

12. Bidang Permukiman/Perumahan, dengan 5 
(lima) jenis kegiatan;

13. Bidang Pekerjaan Umum, dengan 11 
(sebelas) jenis kegiatan;

14. Bidang Perhubungan, dengan 4 (empat) 
jenis kegiatan;

15. Bidang Lingkungan Hidup, dengan 5 (lima) 
jenis kegiatan;

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi 
Publik, dengan 6 (enam) jenis kegiatan;

17. Bidang Otonomi Desa, dengan 20 (dua 
puluh) jenis kegiatan;

18. Bidang Perimbangan Keuangan, dengan 2 
(dua) jenis kegiatan;

19. Bidang Tugas Pembantuan, dengan 3 (tiga) 
jenis kegiatan;

20. Bidang Pariwisata, dengan 4 (empat) jenis 
kegiatan;

21. Bidang Pertanahan, dengan 4 (empat) jenis 
kegiatan;

22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, 
dengan 14 (empat belas) jenis kegiatan;

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 
Masyarakat, dengan 4 (empat) jenis kegiatan;

24. Bidang Perencanaan, dengan 3 (tiga) jenis 
kegiatan;

25. Bidang Penerangan/Informasi dan 
Komunikasi, dengan 8 (delapan) jenis 
kegiatan;

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, dengan 2 (dua) jenis 
kegiatan;

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera, dengan 6 (enam) jenis kegiatan;

28. Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan 10 
(sepuluh) jenis kegiatan;

29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, dengan 4 (empat) jenis kegiatan;

30. Bidang Statistik, dengan 2 (dua) jenis 
kegiatan; dan

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan, dengan 2 
(dua) jenis kegiatan.
Mengenai tatacara penyerahan urusan 

Bupati/Walikota melakukan pengkajian 
dan evaluasi terhadap jenis urusan yang 
akan diserahkan kepada Desa dengan 
mempertimbangkan aspek letak geografis, 
kemampuan personil, kemampuan keuangan, 
efisiensi dan efektivitas. Untuk melakukan 
pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan 
yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati/
Walikota dapat membentuk Tim Pengkajian 

dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota kepada Desa. Urusan 
pemerintahan yang diserahkan pengaturannya 
kepada Desa tersebut ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota tentang Penetapan Jenis Urusan Yang 
Dapat Diserahkan Kepada Desa diundangkan, 
Pemerintah Desa bersama BPD melakukan 
evaluasi untuk menetapkan urusan 
pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa 
yang bersangkutan. Kesiapan pemerintahan 
desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan 
Kabupaten/ Kota, ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD. 
Bupati/Walikota menetapkan Peraturan 
Bupati/Walikota tentang Penyerahan Urusan 
Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada 
masing-masing Desa. Bupati/Walikota 
dalam menetapkan peraturan tersebut, wajib 
memperhatikan Keputusan Kepala Desa.

Pelaksanaan urusan pemerintahan 
Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah 
Kabupaten/Kota dapat menambah penyerahan 
urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada 
Desa atas permintaan Pemerintah Desa. Apabila 
pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten/
Kota yang telah diserahkan kepada Desa dalam 
kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan 
secara efektif, pemerintah Kabupaten/Kota 
dapat menarik sebagian atau seluruh urusan 
pemerintahan yang telah diserahkan. 

B.4.Kewenangan Desa Dalam Mewujudkan 
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Meski Desa tetap menjadi bagian dari 

subsistem pemerintahan kabupaten/kota, tetapi 
tidak ada teori dan azas yang membenarkan 
penyerahan kewenangan/urusan dari 
pemerintah kabupaten/kota kepada Desa. Di 
sisi lain, konstitusi juga tidak menetapkan 
desentralisasi kewenangan Desa. Karena 
itu, kewenangan Desa didasarkan pada azas 
rekognisi dan subsidiaritas, bukan pada azas 
desentralisasi.

Kewenangan Desa tidak lagi mengikuti 
skema penyerahan atau pelimpahan sebagian 
kewenangan dari kabupaten/kota, melainkan 
dengan skema pengakuan (rekognisi) dan 
subsidiaritas atas kepentingan masyarakat 
setempat, secara langsung dari Undang-Undang 
Desa. Berdasarkan skema ini ada dua jenis 
kewenangan Desa yang utama:
1. Kewenangan asal-usul yang diakui oleh 

negara: mengelola aset (sumberdaya alam, 
tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah 
yurisdiksi Desa, membentuk struktur 
pemerintahan Desa dengan mengakomodasi 
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susunan asli, menyelesaikan sengketa 
secara adat dan melestarikan adat dan 
budaya setempat.

2. Kewenangan melekat (atributif) mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat yang berskala lokal (Desa): 
perencanaan pembangunan dan tata ruang 
Desa, membentuk struktur dan organisasi 
pemerintahan Desa, menyelenggarakan 
pemilihan kepala Desa, membentuk Badan 
Perwakilan Desa, mengelola APBDesa, 
membentuk lembaga kemasyarakatan, 
mengembangkan BUMDesa, dan lain-lain.

Kewenangan Desa yang dapat diatur 
dan diurus sendiri oleh Desa berdasarkan 
Undang-Undang Desa terdiri dari kewenangan 
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan 
lokal berskala Desa. Kewenangan berdasarkan 
hak asal usul adalah hak yang merupakan 
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa 
atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat, yang 
meliputi :
1. pembinaan organisasi masyarakat adat;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat dan 

lembaga adat;
3. pembinaan pranata dan hukum adat;
4. pengelolaan tanah kas Desa; 
5. pembangunan partisipasi masyarakat Desa;
6. pengelolaan sumber daya alam untuk 

kepentingan pembangunan jalan Desa, 
jembatan Desa, dan rumah rakyat Desa;

7. penyelesaian sengketa masyarakat Desa di 
bidang pertanahan; 

8. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 
Desa;

9. pengembangan kondisi kehidupan sosial 
masyarakat Desa;

10. pengembangan kearifan lokal Desa;
11. pengelolaan dan pelestarian hutan Desa;
12. penataan pengairan Desa; dan
13. pembinaan keagamaan.

Sedangkan untuk kewenangan lokal 
yang berskala Desa adalah kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa 
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa 
atau yang muncul karena perkembangan Desa 
dan prakarsa masyarakat Desa, yang meliputi:
1. pengelolaan tambatan perahu;
2. pengelolaan pasar Desa;
3. pengelolaan tempat pemandian umum;
4. pembuatan saluran irigasi tradisional dalam 

skala Desa;
5. pengelolaan lingkungan pemukiman 

masyarakat Desa;
6. fasilitasi masyarakat dan penyediaan pos 

pelayanan terpadu;

7. pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. pembinaan perpustakaan Desa;
9. pemanfaatan dan pemeliharaan embung 

Desa; 
10. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke 

wilayah pertanian;
11. pengembangan kesenian;
12. memfasiltasi olah raga;
13. memfasilitasi masyarakat hidup sehat dan 

berolahraga;
14. pendataan penduduk Desa lanjut usia dan 

disabilitas;
15. pembinaan kelembagaan petani dan nelayan;
16. pengelolaan rumah potong hewan skala 

Desa;
17. pengelolaan tempat pelelangan ikan skala 

Desa;
18. pembinaan anggota koperasi dalam rangka 

wajib menabung;
19. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat 

meliputi pengelolaan simpan pinjam dan 
lumbung Desa;

20. pendataan potensi wajib belajar dan 
pelestarian kebudayaan;

21. pengelolaan objek wisata milik Desa;
22. pengadaan air minum skala Desa;
23. pembinaan bidan Desa dan poliklinik Desa; 
24. pencatatan penduduk Desa dan penduduk 

miskin; dan/atau
25. pembinan taman bacaan.

Selain itu, ada satu jenis kewenangan 
(urusan) yang bersifat tambahan, yakni 
kewenangan dalam bidang tugas pembantuan 
(delegasi) yang diberikan oleh pemerintah. Prinsip 
dasarnya, dalam tugas pembantuan ini Desa 
hanya menjalankan tugas-tugas administratif 
(mengurus) di bidang pemerintahan dan 
pembangunan yang diberikan pemerintah. Tugas 
pembantuan disertai dengan dana, personil dan 
fasilitas.

Kemudian dirumuskan pula kewenangan 
lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa berhak menolak tugas pembantuan 
jika tidak disertai dengan dana, personil dan 
fasilitas. Sebagai kosekuensi dari keragaman 
Desa berdasarkan optional village maka 
kewenangan Desa pun disesuaikan dengan 
Desa yang dipilih. Desa integrated memiliki tiga 
kewenangan, yaitu:
1. kewenangan asal usul
2. kewenangan atributif
3. tugas pembantuan
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Sedangkan Desa yang koeksistensi dengan 
masyarakat adat, kewenangan asal usul menjadi 
kewenangan masyarakat adat. 

Agar penyelenggaraan pemerintahan Desa 
dapat lebih peka dalam memahami aspirasi 
dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. 
Sehubungan dengan hal ini ada 7 asas 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang 
ditekankan, yaitu:
1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Kepentingan Umum
3. Asas Keterbukaan
4. Asas Profesionalitas
5. Asas Akuntabilitas
6. Asas Efisiensi
7. Asas Efektivitas

Kewenangan yang dimiliki Desa tersebut 
tidak dapat semuanya diterapkan di seluruh 
Desa, melainkan Desa mempunyai kesempatan 
untuk memilih kewenangan yang sesuai dengan 
konteks dan kapasitas lokal.

Daerah otonom memperoleh kewenangan 
dengan menggunakan asas desentralisasi 
(otonomi yang diberi oleh Pemerintah). Berbeda 
dengan Desa yang merupakan self governing 
community menggunakan asas subsidiaritas, 
dimana sebagian besar kewenangan itu aslinya 
memang sudah ada di masyarakat, bukan 
pemberian. Dalam desentralisasi, bila daerah 
tidak mampu, kewenangannya diambil kembali 
oleh Pemerintah, sementara dalam subsidiaritas, 
bila ada eksternalitas, maka masyarakatlah yang 
meminta pemerintah untuk mengambil alih. 
Hal ini sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 
NRI 1945, dimana pembentukan Pemerintah 
Negara Indonesia dimaksudkan untuk 
mengatur dan mengurus hal-hal yang tidak bisa 
diselenggarakan oleh masyarakat sendiri (lihat 
kalimat “Kemudian daripada itu … melindungi 
segenap bangsa …” ).

Desa menjadi tumpuan pemerintah 
dan masyarakat dalam menjadikan fungsi 
pemerintahan, gerak pembangunan dan 
dinamika masyarakat di Desa. Berbagai urusan 
pemerintahan baik pemerintahan umum, teknis 
dan daerah serta otonomi desa berada dan 
dilaksanakan di desa seperti urusan keamanan 
dan ketertiban desa, urusan pertanian dan 
perkebunan, urusan kehutanan, urusan 
pendidikan, urusan kesehatan, urusan tenaga 
kerja dan urusan lainnya yang menjadi wewenang 
desa. Desa pada prinsipnya mempunyai 
kewenangan kegiatan pengaturan, pembinaan, 
pelayanan, dan fasilitasi pada masyarakat 
desa. Kesemuanya dalam kewenangan urusan 
pemerintahan di desa tersebut bersifat tugas 
pembantuan atau medebewind dari pemerintah 
Pusat, Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) 
dan otonomi desa.

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam 
bukunya Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa 
(1981:81) bahwa desa melalui pemerintah desa 
mempunyai urusan yang menjadi wewenang dan 
tanggungjawabnya, yang secara umum terdapat 
dua (2) urusan yaitu urusan dekonsentratif dan 
partisipatif. Khusus bagi desa yang berotonomi 
desa adanya jenis ketiga yaitu urusan rumah 
tangga desa. Pandangan tersebut pada 
berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang 
Pemerintah Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 
tentang Pemerintahan Desa.

Urusan pemerintahan yang menjadi 
wewenang desa berdasarkan Pasal 7 Peraturan 
Pemerintah No. 72 Tahun 2004 adalah mencakup 
urusan sebagai berikut:

1) Urusan pemerintah yang sudah ada 
berdasarkan hak asal-usul desa (otonomi 
desa);

2) Urusan pemerintah yang menjadi wewenang 
kabupaten/ kota yang diserahkan 
pengaturannya kepada desa (desentralisasi);

3) Tugas pembantuan dari pemerintah, 
pemerintah Provinsi dan pemerintah 
Kabupaten/Kota (medebewind);

4) Urusan pemerintah lainya yang oleh 
peraturan perundang-undangan diserahkan 
kepada desa (desentralisasi).

Dengan demikian urusan pemerintahan 
yang dilakukan di desa adalah urusan otonomi 
desa/rumah tangga desa, urusan desentralisasi 
(dari daerah otonomi) dan urusan medebewind 
atau pembantuan  dari pemerintah pusat 
maupun daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), 
sehingga wewenang pemerintah desa sangat 
strategis, secara kelembagaan, kebijakan dan 
administratif pemerintahan dalam menjalankan 
urusan pemerintahan tersebut.

1) Urusan Rumah Tangga/Otonomi Desa
Urusan otonomi desa atau rumah tangga 

desa kewenangan yang melekat pada pemerintah 
desa. Urusan otonomi atau rumah tangga desa 
merupakan urusan pemerintahan yang sudah 
ada berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat 
dan budaya desa yang dijaga, diatur dan 
dipelihara serta dikembangkan dalam kehidupan 
masyarakat desa. Urusan rumah tangga atau 
otonomi desa bersifat adat, tradisi dan budaya 
yang melekat di desa yang setiap daerah berbeda, 
karena perbedaan adat dan budayanya, sehingga 
urusan rumah tangga desa sangat dipengaruhi 
oleh kapasitas pemerintah desa, kemampuan 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peran 
serta masyarakat maupun pembinaan dalam 
pemerintah desa bersifat decision (keputusan 
politik) dan responsible (administrasi pemerintah 
desa).
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Pemerintahan desa dalam kewenangan 
politiknya untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat di desanya salah satu 
bentuknya dalam mengatur pemerintahan dan 
masyarakatnya melalui kebijakan pemerintahan 
desa berbentuk Peraturan Desa (Perdesa), 
misalnya, pungutan desa, dan lain sebagainya. 
Sedangkan, pemerintah desa dalam kewenangan 
administratif untuk menyelenggarakan 
administrasi pemerintah desa bagi kepentingan 
pelayanan masyarakat melalui pengaturan, 
mengelola dan pembinaan organisasi perangkat 
desa,Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
Badan Usaha Milik desa  (BUMD), Perencanaan 
Pembangunan Desa dan APB desa.

Dalam perkembangannya kewenangan Desa 
yang bersifat otonomi mencakup kewenangan 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 
berskala Desa. Dimana yang dimaksud dengan 
hak asasl usul adalah hak yang merupakan 
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa 
atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat.

Sedangkan kewenangan lokal berskala 
Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang 
telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan 
efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul 
karena perkembangan Desa dan prakarsa 
masyarakat Desa.
2) Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang 

Disertakan Pengaturannya kepada Desa
Pemerintah desa dalam melaksanakan 

kewenangan untuk melaksanakan berdasarkan 
kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan 
pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintah 
daerah tersebut yang secara langsung dapat 
meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan 
masyarakat di desa melalui Peraturan Daerah 
dan penyerahannya dari pemerintah daerah 
yang bersangkutan.

Inti dari otonomi sejatinya adalah 
adanya transfer kewenangan dari tingkatan 
pemerintahan. Jadi jika terjadi transfer 
kewenangan antar tingkatan pemerintahan maka 
konsekuensinya adalah otonomi. Sedangkan 
otonomi pada dasarnya adalah hak, wewenang, 
dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri. 

C. Penutup
Desa merupakan self governing community 

yang menggunakan Asas subsidiaritas, dimana 
sebagian besar kewenangan itu aslinya memang 
sudah ada di masyarakat, bukan pemberian. 
Dikaitkan dengan amanat Pembukaan UUD 
NRI 1945, dimana pembentukan Pemerintah 
Negara Indonesia dimaksudkan untuk 
mengatur dan mengurus hal-hal yang tidak 

bisa diselenggarakan oleh masyarakat sendiri 
Sehingga Desa menjadi tumpuan pemerintah 
dan masyarakat dalam menjalankan fungsi 
pemerintahan, gerak pembangunan dan 
perkembangan dinamika masyarakat di Desa. 
Namun dalam perkembangannya pengaturan 
yang ada, sebelum Undang-Undang Desa 
diundangkan, belum dapat mengakomodir 
pelaksanaan kewenangan Desa.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, 
Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
Pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintahan 
Desa memerlukan kewenangan dalam 
penyelenggaraannya, baik itu kewenangan 
yang bersifat asal usul maupun kewenangan 
atributif. Dimana kewenangan-kewenangan 
tersebut bertujuan untuk mendorong prakarsa, 
gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa 
untuk pengembangan potensi dan aset Desa 
guna kesejahteraan bersama guna mewujudkan 
tujuan otonomi daerah.
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Abstrak
Pembakaran hutan yang terjadi di Indonesia membawa dampak negatif pada negara Indonesia dan negara 
tetangga. Padahal berbagai kebijakan Pemerintah melarang pembakaran hutan baik untuk tujuan pembukaan 
lahan maupun untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Akan tetapi sanksi pidana selama 
ini belum mampu menekan dampak negatif dari pembakaran hutan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku 
tidak sebanding dengan dampak negatif dari pembakaran hutan yang terjadi. Pasal 69 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih memberikan 
ruang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Rumusan Pasal ini dijadikan dasar bagi 
sekelompok orang atau golongan untuk melakukan pembakaran. Pembukaan lahan dengan cara membakar 
hutan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya pembakaran hutan 
yang pada akhirnya tidak dapat dikendalikan. Pemerintah sudah seharusnya menerapkan konsep zero burning 
policy dalam pembukaan lahan sebagaimana yang dikenal dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze 
Pollution dengan menyesuaikan kondisi negara dan lingkungan saat ini, sehingga tidak lagi memberikan ruang 
melakukan pembakaran hutan. Perlu juga untuk mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menghapus Pasal 69 ayat (2), sehingga tidak ada celah 
untuk melakukan pembakaran hutan dan memberi kepastian hukum dan memberikan sanksi bagi pihak yang 
melakukan pelanggaran. 

Kata kunci: kebijakan, pembukaan lahan, pembakaran hutan.

Abstract
Forest fire that occurred in Indonesia has a negative impact for Indonesian and neighboring countries. Though 
various government policy prohibits the burning of forests both for the purposes of land clearing as well as to prevent 
environmental damage and pollution. However, criminal sanctions have been unable to suppress the negative impact 
of forest fires, The punishment given to the perpetrator is not comparable to the negative impacts of forest fires that 
occur. Article 69 paragraph (2) of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management still leave room 
for clearing land by burning. The formulation of this article which is then used as the basis for a group of people or 
groups to commit arson. Land clearing by burning the forest is no longer appropriate to current conditions. This is 
evidenced by the many forest fires that ultimately can not be controlled. The government should apply the concept 
of zero burning policy in clearing land, as it is known in the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution by 
adjusting the conditions of the state and the current environment with no further without giving room did the burning 
of forests and review of Law No. 32 of  2009 on Environmental Protection and Management and deleting Article 69 
paragraph (2), so there is no gap for the burning of forests and provide legal certainty for to provide sanctions for 
those who commit violations.

Keywords : policy, land clearing, forest fire.

A. Pendahuluan
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem 

berupa hamparan lahan berisi sumber daya 
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu 

dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan dalam penjelasan umum 
menyatakan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan 
Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada 

1 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
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Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam 
yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. 
Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai 
amanah, karenanya hutan harus diurus dan 
dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam 
rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa 
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Istilah 
hutan dan lahan merupakan hal yang tidak dapat 
dipisahkan dan sangat berkaitan. Pasal 1 angka 
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian 
Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan 
Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan 
dan/ atau Lahan menjelaskan bahwa lahan 
adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang 
peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan 
ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

Ideologi penguasan dan pemanfaatan 
sumber daya alam Indonesia tercermin dalam 
rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 
menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam konteks 
penguasaan dan pengeloaan sumber daya hutan 
maka Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang  No. 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: 
“semua hutan di dalam wilayah Republik 
Indonesia termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hutan 
sebagai sumber kekayaan alam Indonesia pada 
tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai 
organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dan 
digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, 
kesejahteraan dan kemerdekaan dalam 
masyarakat dan negara hukum Indonesia.2

Pemanfaatan hutan Indonesia khususnya 
untuk memenuhi kebutuhan pasar telah 
berdampak pada berkurangnya luas tutupan 
hutan (deforestasi). Pada periode 2009-2013, laju 
deforestasi rata-rata adalah 1,13 juta hektare 
per tahun. Laju deforestasi yang tinggi ini 
berdampak pada peningkatan emisi gas rumah 
kaca, kerawanan bencana, hilangnya satwa liar 
dan habitatnya, dan konflik antara berbagai 
pemangku kepentingan.3 Sementara bukti-bukti 
terjadinya kerusakan sudah sedemikian banyak, 
namun gambaran tentang kerusakannya 
masih tetap kabur karena data yang ada saling 
bertentangan, informasi tidak tepat, dan klaim 
serta bantahan yang saling bertentangan. Oleh 

karena itu ada kebutuhan yang sangat mendesak 
untuk melakukan penilaian yang obyektif 
terhadap situasi hutan Indonesia, yang akan 
menghasilkan basis informasi yang benar bagi 
setiap individu dan organisasi yang berupaya 
untuk melakukan perubahan yang positif.4

Pertambahan penduduk juga berimplikasi 
pada meningkatnya kebutuhan akan lahan, 
baik untuk pemukiman beserta sarana dan 
prasarananya maupun untuk lahan produksi 
pangan dan lainnya. Sementara luas lahan 
sendiri makin berkurang. Oleh karena itu, salah 
satu strategi untuk memenuhi kebutuhan akan 
lahan yang terus bertambah tersebut adalah 
dengan membuka lahan-lahan baru. Salah 
satu cara membuka lahan baru adalah melalui 
pembakaran hutan. Dampak pembakaran hutan 
untuk pembukaan lahan di Indonesia antara 
lain adanya gangguan asap yang merugikan 
kesehatan dan kegiatan penebangan, tanah 
menjadi kering dan unsur-unsur mikro organisme 
di dalam tanah mati, pemborosan sumberdaya 
alam, yang dalam hal ini adalah kayu. Untuk 
kondisi tertentu apabila tidak dilakukan dengan 
hati-hati dapat menyebabkan kebakaran yang 
tak terkendali dan meluas.5 

Pada prakteknya proses pembakaran 
cepat menjadi tidak terkendali dan memicu 
kebakaran. Kebakaran hutan berskala besar 
cukup sulit untuk dipadamkan. Kadang-
kadang membutuhkan waktu hingga bermingu-
minggu agar semua titik api bisa padam. 
Pada kondisi tertentu, seperti tanah gambut, 
kebakaran masih terus berlangsung di dalam 
tanah meski api dipermukaan telah padam 
berhasil dipadamkan, namun tanah tetap 
mengeluarkan asap pekat dan sewaktu-waktu 
api bisa meletup kembali ke permukaan. 
Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar 
laju deforestasi. Bahkan menurut organisasi 
lingkungan, World Wild Fund, deforestasi akibat 
kebakaran hutan lebih besar dibanding konversi 
lahan untuk pertanian dan illegal logging.6 
Selain itu, kebakaran hutan akan menyebarkan 
sejumlah emisi gas karbon ke wilayah atmosfer 
dan berperan dalam fenomena penipisan lapisan 
ozon. Jumlah hutan yang terus berkurang akan 
membuat cuaca cenderung panas. Asap dari 
hutan akan membuat masyarakat terganggu dan 
terserang penyakit yang berhubungan dengan 
pernapasan. Kebakaran hutan dapat berdampak 
pada menurunnya jumlah wisatawan yang 
berkunjung ke sebuah negara.7

2 Bambang Eko Supriyadi, 2014, Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, PT 
Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm.75.
3 http://fwi.or.id/publikasi/potret-keadaan-hutan-indonesia-periode-2009-2013/#close diakses tanggal 7 Desember 2015
4 http://fwi.or.id/publikasi/potret-keadaan-hutan-indonesia/#close diakses tanggal 7 Desember 2015
5 Dampak Kebakaran Hutan Pada Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar, http://pengertian-definisi.blogspot.co.id/2010/10/
akibat-pembukaan-lahan-dengan-cara.html, diakses pada tanggal 9 Desember 2015
6 Kebakaran, 2015, https://jurnalbumi.com/kebakaran-hutan/, diakses tanggal 27 Januari 2016
7 Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia, http://ekosistem-ekologi.blogspot.co.id/2013/04/penyebab-dan-dampak-
kebakaran-hutan-di.html, diakses pada tanggal 10 Desember 2015
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Papua.10

Berbagai kebijakan dengan ancaman 
sanksi baik hukuman badan maupun sanksi 
administrasi telah diupayakan oleh Pemerintah. 
Akan tetapi ancaman sanksi tersebut tidak juga 
memberikan efek jera terhadap pelaku pembakar 
hutan yang bertujuan untuk membuka lahan. 
Hal yang sangat memprihatinkan akhir-
akhir ini adalah Pengadilan Negeri Palembang 
menolak gugatan Pemerintah yang diwakili 
oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan 
Hidup (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau 
terkait kebakaran hutan di Kabupaten Ogan 
Komering Ilir, Sumatera Selatan. KLHK dinilai 
tidak bisa membuktikan hubungan sebab-
akibat antara kebakaran dan tanggung jawab 
PT BMH. Curah hujan yang tergolong rendah 
pada periode September-Oktober 2014, dianggap 
oleh majelis hakim meningkatkan potensi 
kebakaran.11

Pemerintah melalui berbagai kebijakan 
melarang pembakaran hutan atau pembukaan 
lahan dengan cara membakar hutan. Akan 
tetapi, dilain pihak masih memberikan 
kelonggaran atau pengecualian atau masih 
memperbolehkan pembakaran yang terkendali 
dengan alasan sesuai kearifan lokal masyarakat. 
Hal ini menjadi masalah mengingat tidak adanya 
jaminan terhadap kegiatan pembakaran hutan 
yang dilakukan dapat dikendalikan. Terbukti 
dengan banyaknya kasus kebakaran hutan 
yang tidak dapat dikendalikan. Oleh sebab 
itu dipandang perlu untuk meninjau ulang 
kebijakan yang masih memperbolehkan adanya 
pembukaan lahan dengan cara membakar 
hutan. Berdasarkan latar belakang diatas, 
permasalahan yang akan dibahas adalah 
pentingnya reformulasi kebijakan pembukaan 
lahan dengan cara pembakaran dan penerapan 
zero burning policy tanpa pengecualian terhadap 
pembukaan lahan di Indonesia.

B. Pembahasan
B.1.Teori Perundang-Undangan

Perundang-undangan berkaitan dengan 
legislasi yang berasal dari Bahasa Inggris 
yaitu, legislation yang berarti 1) perundang-
undangan, 2) pembuatan undang-undang.
Sedangkan kata legislation berasal dari kata 
kerja to legislate yang berarti mengatur atau 
membuat undang-undang.12 Berdasarkan Pasal 

8 Farouk Arnaz, 2015, Hukuman Pembakar Hutan Ringan, Kapolri Sebut Polisi Tak Bisa Pengaruhi Hakim, http://www.beritasatu.
com/nasional/314301-hukuman-pembakar-hutan-ringan-kapolri-sebut-polisi-tak-bisa-pengaruhi-hakim.html, diakses tanggal 21 
Januari 2016.
9 Jerome Wirawan, 2015, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150916_indonesia_ tersangka_asap, diakses 
tanggal 21 Januari 2016.
10 Abraham Utama, 2015, BNPB: Kebakaran Hutan 2015 Seluas 32 Wilayah DKI Jakarta, http://www.cnnindonesia.com/
nasional/20151030133801-20-88437/bnpb-kebakaran-hutan-2015-seluas-32-wilayah-dki-jakarta/, diakses tanggal 4 Desember 2015
11 Kejanggalan Hukum Kasus Pembakaran Hutan, http://www.kompasiana.com/noldeforestasi/ kejanggalan-hukum-kasus-
pembakaran-hutan_568ccfc8b0927322068b4598, diakses tanggal 14 Januari 2016.
12 Saldi Isra, 2010, Pergeseranfungsi legislasi menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, PT 
Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 78.

Polisi telah menetapkan ratusan tersangka 
dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. 
Mereka adalah tersangka perorangan dan 
tersangka korporasi. Namun, tidak semua 
pelaku kasus-kasus itu dijerat dengan hukuman 
setimpal. Mereka kebanyakan hanya dihukum 
ringan, sehingga dinilai tidak akan membuat 
jera.8 Hal yang sangat memprihatinkan yaitu, 
berbagai kebijakan dan larangan yang telah 
disusun Pemerintah dalam menindak pelaku 
pembakar hutan yang melawan hukum, akan 
tetapi kesadaran dan ketaatan pelaku terhadap 
berbagai peraturan yang telah dibuat sangatlah 
kurang selain itu faktor penegakan hukum 
di Indonesia juga belum dapat menjadi alat 
efektif bagi Pemerintah untuk menindak pelaku 
selama sumber daya manusia aparat penegak 
hukum masih kurang. Rico Kurniawan, Direktur 
Eksekutif lembaga Wahana Lingkungan Hidup 
(Walhi) di Provinsi Riau, mengatakan sanksi 
selama ini berhenti pada pernyataan dan tanpa 
tindak lanjut konkret.Ada tiga perusahaan di 
Riau yang dikenai vonis. Meskipun vonisnya 
ringan, tapi titik api berkurang jauh di lahan 
konsesi perusahaan-perusahaan itu. Namun, 
perusahaan yang dinyatakan sebagai tersangka 
pada 2013 dan 2014, tahun ini mereka membakar 
lagi. Artinya, vonis harus diterapkan dan bukan 
sekadar pepesan kosong”.9

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, luas area 
kebakaran huan dan lahan (karhutla) yang 
terjadi tahun 2015 sudah setara dengan 32 
kali wilayah Provinsi DKI Jakarta atau empat 
kali Pulau Bali. Total hutan dan lahan yang 
terbakar sudah sebesar 2.089.911 hektare. 
Sutopo memperkirakan, kerugian negara akibat 
karhutla tahun ini sudah lebih dari Rp20 triliun. 
Angka tersebut menurutnya, hanya mencakup 
kerugian akibat karhutla di Riau dalam tiga 
bulan terkahir. Menyusul Kalimantan, Sumatra 
berada di posisi kedua sebagai pulau yang 
lahan gambutnya paling banyak terbakar, yaitu 
267.974 hektare. Lahan gambut yang dilahap api 
di Sumatra Selatan mencapai 144.410 hektare. 
Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki titik 
api terbanyak di wilayah tersebut. Tidak hanya 
terjadi di Kalimantan dan Sumatera, kebakaran 
gambut juga terjadi di Papua, yakni seluas 
31.214 hektare. Provinsi Merauke, Mappi, dan 
Boven Digul menyumbang titik api terbanyak di 
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5 huruf d dan huruf e Undang-undang Nomor 
12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (UU PPP), peraturan 
perundang-undangan seharusnya dapat 
berlaku secara efektif sebagaimana dengan asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan, 
yaitu dapat dilaksanakan serta kedayagunaan 
dan kehasilgunaan. Asas dapat dilaksanakan 
adalah bahwa setiap pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus memperhitungkan 
efektivitas peraturan perundang-undangan 
tersebut di dalam masyarakat, baik secara 
filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Adapun 
asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah 
bahwa setiap peraturan perundang-undangan 
dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan 
dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6 ayat 1 Huruf (j) UU PPP menegaskan 
pula bahwa materi muatan Peraturan 
Perundang-undangan harus mencerminkan asas 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
Berdasarkan penjelasan pasal tersebut asas 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 
adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 
perundang-undangan harus mencerminkan 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, 
antara kepentingan individu, masyarakat dan 
kepentingan bangsa dan negara. Konsekuensi 
atas asas keseimbangan, keserasian, dan 
keselarasan adalah di dalam perumusan 
kebijakan atau penyusunan dan pembentukan 
peraturan perundang-undangan tidak boleh 
ada pertentangan antara kepentingan individu, 
masyarakat dan kepentingan bangsa dan 
negara. Termasuk dalam kebijakan kehutanan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah, kepentingan 
negara harus mencerminkan kepentingan 
warga negara ataupun masyarakat tidak 
boleh ada pertentangan antara keduanya. 
Begitu pula kepentingan individu tidak boleh 
mengenyampingkan kepentingan masyarakat 
luas atau kepentingan bangsa dan negara.

I.C. Van Der Vlies  mengemukakan asas 
kemungkinan-pelaksanaan dan asas urgensi 
atau kemendesakan dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan. Asas 
kemungkinan-pelaksanaan menyangkut 
jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya 
apa yang dimuat dalam suatu peraturan. Antara 
lain harus ada dukungan sosial yang cukup, 
sarana yang memadai bagi organ atau dinas yang 
akan melaksanakan suatu peraturan, dukungan 
keuangan yang cukup, dan sanksi-sanksi 
yang sesuai.13 Asas urgensi/ kemendesakan 

penting dalam tahap proses pembentukan suatu 
peraturan. Asas ini tidak dipakai sebagai dasar 
pengujian oleh hakim. Asas ini pada umumnya 
penting bagi praktik hukum karena asas ini 
mendorong adanya kejelasan atas keseluruhan 
peraturan perundang-undangan.14 Penyusunan 
kebijakan kehutanan atau pembukaan lahan di 
Indonesia harus memperhatikan asas-asas dan 
norma teknis dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Kebijakan yang dibuat 
harus betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. 
Selain itu, kebijakan yang satu dengan yang 
lainnya harus mencerminkan harmonisasi 
antara satu dengan lainnya, agar tidak ada 
pertentangan antara pelaksanaan peraturan 
yang satu dengan yang lainnya. 

B.2. Teori Efektifitas Penegakan Hukum
Pada tahun 1970, Gunnar Myrdal 

menerbitkan bukunya yang berjudul “The 
Challenge of World Poverty” (Myrald, 1971). Bab 
yang ketujuh dari buku tersebut berjudul :The 
‘Soft State’ terkait kondisi penegakan hukum 
di negara berkembang. Bab tersebut dimulai 
dengan kalimat, “Semua negara berkembang, 
sekalipun dengan kadar yang berlainan, adalah 
‘negara-negara yang lembek’” (Myrald, 1970:211). 
Istilah yang dipakai Weber ini dimaksud untuk 
mencakup semua bentuk ketidakdisiplinan 
sosial yang manifestasinya adalah: cacat-cacat 
dalam perundang-undangan dan terutama 
dalam hal menjalankan dan menegakkan 
hukum, suatu ketidakpatuhan yang menyebar 
dengan luasnya dikalangan pegawai negeri 
pada semua tingkatan terhadap peraturan yang  
ditujukan kepada mereka, dan sering mereka ini 
bertabrakan dengan orang-orang atau kelompok-
kelompok yang berkuasa, yang justru harus 
mereka atur……” (Myrald, 1971: 211).15 Faktor- 
Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 
yaitu:16

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan 
dibatasi pada undang-undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak 
yang membentuk maupun menerapkan 
hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 
penegakan hukum

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan 
dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil 
karya, cipata, dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan 
hidup.

13 I.C. Van Der Vlies,alih bahasa Linus Doldjawa, 2005, BukuPegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal 
Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, hlm 274
14 Ibid.
15 Sartjipto Rahardjo, 2004, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Bandung, CV. Sinar Baru, hlm. 48.
16 Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8-9.
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Kelima faktor tersebut saling berkaitan 
dengan eratnya oleh karena merupakan esensi 
dari penegakan hukum, juga merupakan 
tolok ukur dari pada efektivitas penegakan 
hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum 
yang berasal dari undang-undang mungkin 
disebabkan, karena:17

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya 
undang-undang

2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang 
sangat dibutuhkan untuk menerapkan 
undang-undang

3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam 
undang-undang yang mengakibatkan 
kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 
penerapannya.
Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, 

artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri 
janji-janji serta kehendaknya-kehendaknya yang 
tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum 
itu.18 Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide 
itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang 
cukup kompleks, dimana negara harus campur 
tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak 
itu ternyata harus mengadakan berbagai macam 
badan untuk keperluan tersebut.19 Perwujudan 
tujuan-tujuan hukum melalui organisasi20

Gambar 1
Perwujudan Tujuan Hukum melalui Organisasi

Untuk bisa menjalankan tugasnya, 
organisasi yang dituntut untuk mewujudkan 
tujuan-tujuan hukum  itu perlu mempunyai 
suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini 
dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber-
sumber daya yang tersedia dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber 
daya ini berupa:
1) Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, 

jaksa, panitera.
2) Sumber daya fisik, seperti gedung, 

perlengkapan, kendaraan.
3) Sumber daya keuangan, seperti belanja 

negara dan sumber-sumber lain.

4) Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan 
untuk menggerakkan organisasi dalam 
usahanya mencapai tujuan.
Salah satu sumber daya yang paling 

penting tersebut adalah sumber daya manusia. 
Gangguan terhadap penegakan hukum yang 
berasal dari penegakan hukum, karena penegak 
hukum merupakan golongan panutan dalam 
masyarakat Golongan panutan juga harus 
dapat memilih waktu dan lingkungan yang 
tepat di dalam memperkenalkan norma-norma 
atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta 
memberikan keteladanan yang baik.21 Halangan 
dari sarana dan fasilitas, tanpa adanya sarana 
atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan 
lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain 
mencakup tenaga manusia yang berpendidikan 
dan terampil, organisasi yang baik, peralatan 
yang memadai, keuangan yang cukup dan 
seterusnya.22

Menurut C.G Howard & R. S. Mumners 
dalam Law: Its Nature and Limits, 1965:46-
47, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana 
efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama 
harus dapat mengukur, sejauh mana aturan 
hukum itu ditaati atau tidak ditaati, beberapa 
diantaranya yang harus diperhatikan adalah: 
Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-
undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat 
melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, 
sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) 
lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum 
yang bersifat mengharuskan (mandatur). Sanksi 
yang diancamkan oleh aturan hukum itu, 
harus dipadankan dengan sifat aturan hukum 
yang dilanggar tersebut.  Berat ringannya 
sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum 
harus proporsional dan memungkinkan untuk 
dilaksanakan. Aturan hukum yang mengandung 
norma moral berwujud larangan, relatif akan 
jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum 
yang bertentangan dengan nilai moral yang 
dianut oleh orang-orang yang menjadi target 
diberlakukannya aturan tersebut. Efektif 
atau tidaknya suatu aturan hukum secara 
umum, juga tergantung pada optimal dan 
profesional tidaknya aparat penegak hukum 
untuk menegakkan berlakunya aturan hukum 
tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, 
sosialisasinya, proses penegakan hukumnya 
yang mencakup tahapan penemuan hukum 
(penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan 
konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu 
kasus konkret.23

17   Ibid,  hlm. 17-18.
18   Sartjipto Rahardjo, Op.Cit., Hlm. 11.
19   Ibid., hlm.16.
20   Ibid., hlm.18.
21 Soerjono Soekanto, Op.Cit., Hlm. 34-35.
22 Ibid., hlm.37.
23 Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-
Undang (Legisprudence),Jakarta, Kencana, hlm.376-378.
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Menurut Soerjono Soekanto, empat hal yang 
harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif 
dalam arti mempunyai dampak positif, yaitu:24

a. Hukum positif tertulis yang ada harus 
mempunyai taraf sinkronisasi vertical dan 
horizontal yang selaras;

b. Para penegak hukum harus mempunyai 
kepribadian  yang baik dan dapat 
memberikan teladan dalam kepatuhan 
hukum;

c. Fasilitas yang mendukung proses penegakan 
hukum harus memadai; dan

d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat 
mematuhi hukum
Jadi dalam menegakkan berbagai kebijakan 

pembukaan lahan di Indonesia melalui cara 
mebakar hutan harus disinkronkan dengan 
kebijakan yang memuat larangan pembakaran 
hutan di Indonesia. Kebijakan yang satu 
dengan lainnya saling mendukung dengan 
memperhatikan kondisi masyarakat dan 
lingkungan masa kini sehingga pelaksanaannya 
dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, 
profesionalisme aparat penegak hukum sangat 
dibutuhkan untuk menegakkan aturan tersebut 
yang dimulai dari tahap pembuatannya, 
sosialisasinya, proses penegakan hukumnya 
yang mencakupi tahapan penemuan hukum 
(penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan 
konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu 
kasus konkret. Sehingga aturan yang dibuat 
memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. 
Kerugian yang ditimbulkan oleh si pelanggar 
harus berbanding lurus dengan sanksi yang 
dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan 
terhadap aturan yang ada. 

Sistem hukum di Indonesia yang  
digolongkan ke dalam civil law sistem, peranan 
hakim sebagai pembentuk hukum memang 
tidak begitu menonjol, seperti di negara-negara 
dengan sistem common law. Tabel perbandingan 
Common law sistem dan civil law sistem.25

Tabel 1
Perbandingan Common Law Sistem 

dan Civil Law Sistem

O.W HOLMES
(Common Law Sistem)

SUBEKTI
(Civil Law sistem)

“The prophecies of what 
the courts will do in 
fact, and nothing more 
pretentious, are what I 
mean by the law”.

“Pekerjaan Pengadilan 
adalah mengetrapkan 
u n d a n g - u n d a n g … . , 
sedangkan perombakan 
wajib dilakukan oleh 
Pembuat Undang-
Undang”.

Adapun mengenai pengaruh putusan 
pengadilan terhadap efektivitas hukum. 
Seberapa jauh putusan pengadilan dapat 
mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu 
aturan hukum, Sartjipto Rahardjo (Kompas, 
28 Mei 1996) menuliskan bahwa: “Para hakim 
termasuk orang-orang profesional yang 
bekerja dengan diam-diam. Lingkungan dan 
suasana kerja hakim adalah suasana yang 
tenang dan tenteram, sangat berbeda dengan 
komponen peradilan  yang lain, seperti polisi. 
Pekerjaan memeriksa dan mengadili lebih 
banyak mengerahkan kemampuan intelektual 
daripada otot.Tetapi ternyata kelirulah kita 
jika berpendapat, bahwa pekerjaan profesional 
yang penuh dengan ketenangan itu tidak dapat 
menghasilkan suatu keguncangan besar, suatu 
perubahan sosial, bahkan suatu “revolusi”.”26

Para hakim melalui putusannya, seyogyanya 
tidak menjatuhkan putusan-putusan yang tidak 
membumi, dalam arti sama sekali jauh dari 
kebutuhan masyarakatnya. Di saat suatu jenis 
kejahatan tertentu sedang marak-maraknya, 
lantas hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana 
minimal terhadap para pelaku jenis kejahatan 
itu, mau tak mau mepengaruhi sikap warga 
masyarakat, yakni tidak ngeri juga untuk juga 
melakukan jenis kejahatan itu, dan bagi yang 
sudah pernah melakukannya akan menjadi 
tidak jera untuk melakukannya lagi. Seyogyanya 
para hakim benar-benar mewujudkan harapan 
yang terkandung dalam Undang_undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 
Tahun 1970) yang menginginkan hakim dalam 
memutus, senantiasa memerhatikan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakatnya.27 Ernest J. 
Weinrib mengatakan bahwa: “The heart of the law 
is judicial decision making and reasoning based on 
legal principles and applied to particular cases.” 
(Jantung hukum adalah pembuatan putusan 
pengadilan dan penalaran yang didasarkan pada 
asas-asas hukum dan pengaplikasiannya pada 
kasus-kasus tertentu).28

Berbagai putusan pengadilan terkait kasus 
pembakaran hutan di Indonesia seharusnya 
memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. 
Hukuman yang dijatuhkan seyogyanya sebanding 
dengan kerugian yang ditimbulkan baik 
kerugian materil maupun immateril. Mengingat 
berbagai kerugian seperti kerusakan lingkungan 
pencemaran asap lintas batas yang mengganggu 
negara tetangga maupun aktivitas masyarakat 
di dalam negeri. Rusaknya ekosistem yang tidak 
ternilai harganya. Putusan yang tidak sebanding 
juga memicu berulangnya pembakaran hutan 

24 Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejjahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, hlm 
108.
25 Sartjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm.82.
26 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana, Jakarta, Hlm. 150-151.
27 Ibid., hlm. 151-152.
28 Ibid., hlm. 36-37.
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yang tidak bertanggung jawab oleh karena tidak 
adanya efek jera dari hukuman yang dijatuhkan.

B.3.Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara 
Membakar Lahan Di Indonesia
Berbagai kebijakan pemerintah yang memuat 

larangan pembakaran hutan baik untuk tujuan 
pembukaan lahan maupun untuk mencegah 
kerusakan dan pencemaran lingkungan, sebagai 
berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup
Pasal 69 ayat (1) huruf h
dinyatakan bahwa: Setiap orang dilarang 
melakukan pembukaan lahan dengan cara 
membakar.

Pasal 108
Setiap orang yang melakukan pembakaran 
lahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah).

2. Undang-Undang Nomor  41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan
Pasal 50 ayat (3) huruf d 
Setiap orang dilarang membakar hutan

Pasal 78 ayat (3) 
Barang siapa dengan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (4)
Barang siapa karena kelalaiannya melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 
(satu milyar lima ratus juta rupiah)

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
tentang Perkebunan
Pasal 56
(1)  Setiap Pelaku Usaha Perkebunan 

dilarang membuka dan/atau mengolah 
lahan dengan cara membakar.

(2)  Setiap Pelaku Usaha Perkebunan 
berkewajiban memiliki sistem, sarana, 
dan prasarana pengendalian kebakaran 
lahan dan kebun.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pembukaan lahan tanpa membakar 
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 108
Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang 
membuka dan/atau mengolah lahan dengan 
cara membakar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah).

4. KUHP

Pasal 187
Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan 
kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama dua 

belas tahun, jika karena perbuatan 
tersebut di atas timbul bahaya umum 
bagi barang;

2.  dengan pidana penjara paling 
lama lima belas tahun, jika karena 
perbuatan tersebut di atas timbul 
bahaya bagi nyawa orang lain;

3.  dengan pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu paling lama 
dua puluh tahun, jika karena perbuatan 
tersebut di atas timbul bahaya bagi 
nyawa orang lain dan mengakibatkan 
orang mati.

Pasal 189 
Barang siapa pada waktu ada atau akan ada 
kebakaran, dengan sengaja dan melawan 
hukum menyembunyikan atau membikin 
tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau 
alat-alat pemadam api atau dengan cara apa 
pun merintangi atau menghalang-halangi 
pekerjaan memadamkan api, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun.

Meskipun berbagai kebijakan tersebut 
melarang adanya pembakaran hutan akan tetapi 
masih terdapat celah yang memperbolehkan 
dilakukannya pembukaan lahan dengan cara 
membakar hutan khususnya dalam Pasal 69 
ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU P2LH). 
Maksud dari pasal tersebut adalah pembakaran 
lahan yang dilakukan, harus memperhatikan 
dengan sungguh-sungguh kearifan lokal, 
kearifan  lokal yang dimaksud dalam ketentuan 
ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan 
luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per kepala 
keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas 
lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai 
pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.
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B.4.Reformulasi Kebijakan Pembukaan Lahan 
Melalui Zero Burning Policy Di Indonesia
Zero burning policy atau kebijakan 

pembukaan lahan tanpa bakar merupakan suatu 
kebijakan yang melarang pembakaran terbuka 
tetapi masih memperbolehkan beberapa bentuk 
pembakaran terkendali. Kebijakan ini dikenal 
dalam Asean Agreement On Transboundary Haze 
Pollution (AATHP). Kebijakan ini telah diterapkan 
Indonesia pada tahun 2009 khususnya di dalam 
Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 69 ayat (2) UU 
P2LH, meskipun Indonesia belum meratifikasi 
persetujuan tersebut. AATHP tersebut mulai 
berlaku secara resmi (enter into force) tanggal 
25 November 2003 namun baru diratifikasi oleh 
Indonesia menjadi undang-undang pada tahun 
2014 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2014 tentang Pengesahan Asean Agreement 
On  Transboundary Haze Pollution (Persetujuan 
Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). 
Dalam Pasal 9 terkait pencegahan ditegaskan 
bahwa: 

Each party shall undertake measures to 
prevent and control activities related to 
land and/or forest fires that may lead to 
transboundary haze pollution, which include: 
Developing and implementing legislative 
and other regulatory measures, as well as 
programmes and strategies to promote zero 
burning policy to deal with land and/or forest 
fires resulting in transboundary haze pollution; 
(Setiap Pihak wajib mengambil tindakan 
untuk mencegah dan mengendalikan 
kegiatan yang berkaitan dengan kebakaran 
lahan dan/atau hutan yang mungkin 
mengakibatkan pencemaran asap lintas 
batas, termasuk: mengembangkan dan 
melaksanakan tindakan legislatif dan 
peraturan lainnya, maupun program dan 
strategi untuk mempromosikan kebijakan 
pembukaan lahan tanpa bakar sehubungan 
dengan kebakaran lahan dan/atau hutan 
yang mengakibatkan pencemaran asap 
lintas batas).
AATHP yang telah disahkan melaui Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2014  tentang 
Pengesahan Asean Agreement On Transboundary 
Haze Pollution mewajibkan setiap anggotanya 
untuk mengambil tindakan dalam rangka 
mencegah dan mengendalikan kegiatan yang 
berkaitan dengan kebakaran lahan atau 
hutan termasuk dalam mengembangkan dan 
melaksanakan tindakan legislatif lainnya. Hal 
inilah yang dapat digunakan oleh Pemerintah 
dalam rangka memperbaharui aturan sesuai 
dengan kondisi nasional dalam rangka mencegah 
pencemaran asap lintas batas. Hal yang penting 

untuk diketahui adalah kebakaran hutan yang 
tidak terkendali dapat terjadi secara sengaja 
maupun tidak sengaja. Di masa lalu membakar 
hutan merupakan suatu metode praktis 
untuk membuka lahan, yang dipraktikkan 
oleh para peladang tradisional atau peladang 
berpindah. Namun, karena biayanya murah, 
praktik membakar hutan banyak diadopsi oleh 
perusahaan-perusahaan kehutanan dan 
perkebunan. 

Berbagai kasus pembakaran hutan 
yang menyebabkan rusaknya ekosistem dan 
lingkungan masih menemui berbagai kendala 
dalam penanganannya. Hukuman yang 
diberikan kepada pelaku tidak sebanding dengan 
kerusakan lingkungan dan kerugian yang 
ditimbulkan oleh kerusakan hutan dan lahan 
tersebut. Tanggungjawab terhadap kerusakan 
hutan dan lingkungan yang ditimbulkan harus 
dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Baik 
pelaku yang bertindak atas diri sendiri maupun 
korporasi. Menurut M. Hamdan, untuk beberapa 
tindak pidana tertentu, ditetapkannya pengurus 
saja sebagai yang dapat dipidana tidaklah cukup, 
misalnya di dalam tindak pidana lingkungan 
hidup, kerugian yang dialami oleh masyarakat 
atau negara akibat tindak pidana lebih besar 
jika dibandingkan dengan pidana denda yang 
dijatuhkan kepada pengurus badan hukum 
yang melakukan tindak pidana. Disamping itu, 
dipidanya (penjara) pengurus tidak memberikan 
jaminan yang cukup bahwa badan hukum 
tidak lagi melakukan tindak pidana. Dengan 
perkataan lain, “deterrent effect”-nya tidak dapat 
diharapkan dengan baik apabila hanya pengurus 
saja yang dipidana.29 

Walhi merilis daftar perusahaan besar di 
balik kebakaran hutan dan lahan. Daftar tersebut 
merupakan hasil analisis kebakaran hutan 
dan lahan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, 
Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. 
Daftar grup besar yang terlibat membakar hutan 
dan lahan tersebar dalam beberapa wilayah, 
yaitu di Kalimantan Tengah terdapat 3 (tiga) anak 
perusahaan Sinar Mas, 14 (empat belas) anak 
perusahaan Wilmar. Di Riau terdapat 6 (enam) 
anak usaha Asia Pulp and Paper (APP), 6 (enam) 
anak perusahaan Sinar Mas, 6 (enam) anak 
perusahaan APRIL, 1 (satu) anak perusahaan 
Simederby, 1 (satu) anak perusahaan First 
Resources dan 1 (satu) anak Perusahaan 
Provident. Di Sumatera Selatan 8 (delapan) Sinar 
Mas dan 11 (sebelas) anak perusahaan Wilmar, 
4 (empat) anak perusahaan Sampoerna, 3 (tiga) 
anak perusahaan PTPN, 1 (satu) anak perusahaan 
Simederby, 1 (satu) anak perusahaan Cargi dan 
Marubeni, sedangkan di Kalimantan Barat 6 

29 Muhammad Akib, 2014, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 173-174.



Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia....(Fatmawati Rahmat dan Muhammad Fadli)

93

(enam) anak perusahaan Sinar Mas, 6 (enam) 
anak perusahaan RGM/ APRIL dan di Jambi 
terdapat 2 (dua) anak perusahaan Sinar Mas dan 
2 (dua) anak perusahaan Wilmar.30 

Sanksi pidana yang diberikan atas pelaku 
tetap diperlukan walaupun penerapannya tidak 
sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan 
dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. 
Herbert L. Packer dalam bukunya The Limits of 
Criminal Sanction, menyimpulkan bahwa:31

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita 
tidak dapat hidup sekarang maupun di masa 
yang akan datang, tanpa pidana.

2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana 
terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk 
menghadapi bahaya-bahaya besar dan 
segera serta untuk menghadapi ancaman-
ancaman dari bahaya.

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan 
“penjamin yang utama atau terbaik” dan 
suatu ketika merupakan “pengancaman 
yang utama” dari kebebasan manusia. Ia 
merupakan penjamin apabila digunakan 
secara hemat-cermat dan secara manusiawi; 
ia merupakan pengancam, apabila 
digunakan secara sembarangan dan secara 
paksa. Hal tersebut sebagaimana ungkapan 
John P. Conrad: Punishment may not always 
satisfactory, but it is our only means of control.
Hukuman yang dijatuhkan oleh 

pengadilan belum mampu memberikan efek 
jera dan mengurangi terjadinya pembakaran 
hutan. Seharusnya putusan pengadilan 
mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di 
dalam masyarakat, agar dapat menimbulkan 
efek jera masyarakat yang lain agar tidak 
melakukan kejahatan yang sama dan bagi yang 
sudah pernah melakukannya akan menjadi tidak 
jera untuk melakukannya lagi. Selain itu masih 
terdapat celah yang masih memperbolehkan 
adanya pembakaran hutan dalam pembukaan 
lahan sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (2) 
UU P2LH masih membuka peluang untuk 
membuka lahan dengan cara membakar hutan 
dengan syarat memperhatikan dengan sungguh-
sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing 
dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala 
keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas 
lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai 
pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. 
Ketentuan pasal ini dapat dijadikan dasar 
bagi seseorang atau sekelompok orang untuk 
membuka lahan dengan cara dibakar. Seperti 
yang terjadi di Kalimantan Tengah, ketentuan ini 
dijadikan dasar Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah untuk membuat sebuah regulasi berupa 

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 
15 Tahun 2010 yang melegalkan pembakaran 
lahan.

Materi muatan peraturan perundang-
undangan seharusnya mencerminkan asas 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 
antara kepentingan individu, masyarakat dan 
kepentingan bangsa dan negara. Konsekuensi 
atas asas keseimbangan, keserasian, dan 
keselarasan adalah di dalam perumusan 
kebijakan atau penyusunan dan pembentukan 
peraturan perundang-undangan adalah tidak 
boleh ada pertentangan antara kepentingan 
individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan 
negara. Termasuk dalam kebijakan pembukaan 
lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah, 
kepentingan negara harus mencerminkan 
kepentingan warga negara ataupun masyarakat 
tidak boleh ada pertentangan antara keduanya. 
Begitu pula kepentingan individu tidak boleh 
mengenyampingkan kepentingan masyarakat 
luas atau kepentingan bangsa dan negara. 
Jika dikaitkan antara materi muatan yang 
terkandung dalam Pasal 69 ayat (2) UU P2LH 
yang melegalkan pembakaran hutan dan asas 
keseimbangan, keserasian dan keselarasan 
yang harus mencerminkan kepentingan warga 
negara ataupun masyarakat tidak boleh ada 
pertentangan antara keduanya. Ketentuan Pasal 
69 ayat (2) UU P2LH tampaknya mengakomodir 
kepentingan individu tetapi mengenyampingkan 
kepentingan masyarakat luas atau kepentingan 
bangsa dan negara. 

Hal lain yang perlu mendapat perhatian 
Pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan  Perusakan Hutan (UP3H) yang 
dibuat oleh Pemerintah dalam rangka menjamin 
keberadaan hutan secara berkelanjutan, memberi 
jaminan kepastian hukum serta memberikan 
efek jera bagi pelaku perusakan hutan sama 
sekali tidak mengatur mengenai tindakan yang 
dikenakan bagi pelaku pembakaran hutan 
yang jelas mengakibatkan kerusakan hutan 
dan lingkungan. Maka dari itu, diperlukan 
suatu upaya Pemerintah dalam melakukan 
formulasi aturan yang tepat disesuaikan dengan 
kondisi lingkungan dan masyarakat saat ini, 
dengan cara melakukan revisi terhadap UU 
P2LH dan menghapus Pasal 62 ayat (2). Selain 
itu, revisi terhadap UU P3H juga diperlukan 
dalam mencegah dan mengatur sanksi yang 
tegas terhadap kegiatan pembakaran hutan 
baik untuk tujuan pembukaan lahan ataupun 
pembakaran yang menyebabkan kerusakan 
terhadap lingkungan dengan tidak memberikan 
ruang atau celah bagi kegiatan pembukaan 

30 www.mongabay.co.id
31 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm 29.
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lahan dengan cara pembakaran hutan walaupun 
itu dikaitkan dengan kearifan lokal. Hal lain yang 
juga perlu dipertegas, bahwa pembukaan lahan 
dengan cara membakar tidak sesuai lagi dengan 
kondisi saat ini mengingat dampak negatif yang 
ditimbulkan lebih banyak daripada sanksi atau 
ganti rugi yang dikenakan kepada pelaku serta 
menuntut profesionalitas dari aparat penegak 
hukum sehingga undang-undang tersebut 
dapat dijalankan dengan efektif. Langkah ini 
sejalan dengan Prinsip Pencegahan dalam 
Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan 
Pembangunan (the Earth Charter) mewajibkan 
agar langkah pencegahan dilakukan pada 
tahap sedini mungkin yang dirumuskan dalam 
Prinsip ke-11 yaitu, “States shall enact effective 
environmental legislation” (negara-negara harus 
memberlakukan undang-undang lingkungan 
yang efektif). Prinsip ini menekankan pentingnya 
langkah-langkah antisipasi pencegahan 
terjadinya masalah lingkungan.32 

C. Penutup
Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh 

Pemerintah yang melarang pembakaran hutan 
atau pembukaan lahan dengan cara membakar 
seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan, Undang-Undang 32 Tahun 
2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, KUHP, 
dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 
tentang Pengesahan Asean Agreement On  
Transboundary Haze Pollution (Persetujuan 
Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) 
yang memperkenalkan kebijakan pembukaan 
lahan tanpa bakar atau zero burning policy.  
Zero burning policy yang masih dianut dalam 
UU P2LH merupakan salah satu yang masih 
memperbolehkan pembukaan lahan dengan 
pembakaran terkendali merupakan hal yang patut 
dikaji ulang dikarenakan kondisi pembukaan 
lahan dengan cara membakar hutan lebih 
banyak tidak dapat dikendalikan mengakibatkan 
kerusakan lingkungan dan pencemaran asap 
lintas batas. Sehingga pemerintah perlu 
melakukan kajian ulang terhadap undang-
undang yang masih membolehkan pembukaan 
lahan dengan cara pembakaran hutan seperti 
UU P2LH.

Perumusan kebijakan atau pembentukan 
peraturan perundang-undangan harus 
dilakukan sinkronisasi dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku lainnya. 
Peraturan yang satu seharusnya dilakukan 
harmonisasi dengan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya sehingga tidak terjadi 
tumpang tindih, inkosistensi atau konflik/ 

perselisihan dalam pengaturan. Selain itu, 
pembentukan  peraturan perundang-undangan 
perlu memperhatikan asas-asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan, seperti asas 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 
sehingga setiap materi muatan peraturan 
perundang-undangan harus mencerminkan 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, 
antara kepentingan individu, masyarakat dan 
kepentingan bangsa dan negara. Begitupula 
dengan kebijakan pembukaan lahan di Indonesia 
seharusnya terdapat sinkronisasi antara 
peraturan yang satu dengan lainnya. Sehingga 
peraturan yang ada saling mendukung satu 
sama lain. Maka dari itu, langkah strategis yang 
perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan 
rumusan ulang terhadap kebijakan pembukaan 
lahan dengan menetapkan larangan pembukaan 
lahan dengan cara pembakaran melalui revisi 
UU P2LH khususnya Pasal 69 ayat (2) dan revisi 
UUP3H agar mengatur ketentuan pencegahan 
pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan 
sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan yang 
menyebabkan kerusakan lingkungan.
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Abstrak
Salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional diperoleh dari investasi. Maka untuk mendorong 
pertumbuhan iklim investasi dan usaha yang baik Pemerintah melahirkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 
2014 yang memerintahkan agar Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah diubah menjadi Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun ternyata ini akan menjadi dilema bagi Kota 
Padang Sidempuan, sebab kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, 
nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian belum ada pengaturannya. Dengan mengkaji secara 
yuridis normatif terhadap penataan perangkat daerah, Penulis menyimpulkan jika Daerah Kabupaten/Kota 
memang berwenang untuk mengubah PTSP namun belum final sebab peraturan pemerintah yang diamanatkan 
oleh Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum ada, karena itu Penulis mendorong agar Pemerintah 
segera pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kata kunci: Kota Padang Sidempuan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perubahan.

 
Abstract

One of the sources of national development funding comes from investments. To encourage the growth of the investment 
climate and a good effort the Government brings the Presidential Regulation Number 97 of 2014 which ordered One 
Stop Integrated Service Offices in regionals transformed into One Stop Integrated Services and Investment Board. 
But it turns out that the command will be a dilemma for the Padang Sidempuan city, because positing, organization, 
duties and functions, the work, echelon, workload, work unit nomenclature, as well as coaching and yet no control 
settings. By examining the normative legally against device setup areas, the authors conclude if the Kabupaten/
Kota is indeed authorized to make changes but not final PTSP because government regulations that mandated by 
Article 232 of the Lawt Number 23 of 2014 there yet, therefore the author encourages the Government soon gave 
birth to a surrogate government regulations the Government Regulation Number 41 of 2007 about the Organization 
of The Device Area.

Keywords: Padang Sidempuan city, One Stop Integrated Service, Transformation.

A. Pendahuluan
Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, 

adil, dan makmur sebagaimana tertuang di 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang merupakan cita-cita luhur dari para 
pendiri bangsa. Cita-cita luhur tersebut tidak 
akan nyata apabila tidak ada pembangunan 
nasional.1 Salah satu sumber pembiayaan 
pembangunan nasional diperoleh dari investasi. 
Untuk mendorong pertumbuhan iklim investasi 
dan usaha yang baik maka Pemerintah telah 
membentuk pelayanan perizinan terpadu satu 
pintu (selanjutnya disingkat PTSP). Hal ini 

tercermin dalam konsideran huruf a dan huruf 
b Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu yang menyatakan sebagai berikut:
1. bahwa dalam rangka mendekatkan dan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
serta memperpendek proses pelayanan guna 
mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, 
murah, transparan, pasti, dan terjangkau 
dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu 
pintu.

2. bahwa pelayanan terpadu satu pintu 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dilakukan untuk menyatukan proses 

1 Diringkas dari Prabowo Subianto, et al. Membagun Kembali Indonesia Raya Strategi Besar Transformasi Bangsa, (Jakarta: Institut 
Garuda Nasional, 2013), hlm. 3-12.
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pengelolaan pelayanan baik yang bersifat 
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
Peraturan Presiden ini pula yang 

mengamanatkan bagi daerah yang belum 
membentuk atau menetapkan penyelenggara 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (selanjutnya disingkat BPMPTSP) agar 
membentuk dan mengoperasikan PTSP paling 
lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden 
ini diundangkan serta bagi daerah yang telah 
membentuk atau menetapkan penyelenggara 
PTSP agar segera mengoperasikan PTSP 
paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan 
Presiden ini diundangkan.2 Selain itu juga 
Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui 
Surat Edaran Nomor 291/A.1/2014 tentang 
Pembentukan BPMPTSP Kabupaten/Kota tanggal 
3 Oktober 2014 menginstruksikan kepada 
seluruh Bupati/Walikota agar segera melakukan 
penyesuaian organisasi dan nomenklatur bagi 
instansi yang melakukan fungsi penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu di 
tingkat kabupaten/kota menjadi BPMPTSP 
Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) 
tahun setelah Peraturan Presiden Nomor 97 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu diundangkan.

Namun ternyata penyelenggaraan PTSP 
di daerah telah lakukan oleh sebuah badan 
ataupun kantor sebagai salah satu satuan 
kerja perangkat daerah. Salah satu daerah 
yang memiliki PTSP berbentuk kantor ada di 
Kota Padang Sidempuan, yang dilaksanakan 
oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Padang Sidempuan. Dasar hukum pembentukan 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang 
Sidempuan tersebut adalah Peraturan Daerah 
Kota Padang Sidempuan Nomor 07 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang 
Sidempuan yang diundangkan dalam Lembaran 
Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2010 
Nomor 01.

Oleh Pemerintah Kota Padang Sidempuan, 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Padang Sidempuan tersebut akan diubah 
menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kota Padang Sidempuan melalui peraturan 
daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 212 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah.

Perubahan organisasi dan tata kerja badan 
pelayanan perizinan terpadu yang akan dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Padang Sidempuan 
sepintas memang sejalan dengan Pasal 11 ayat 
(3) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden 
Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun menurut 
hemat Penulis hal tersebut belumlah final, 
sebab akan menimbulkan persoalan bagi 
Pemerintah Kota Padang Sidempuan, seperti 
bagaimana kedudukan, susunan organisasi, 
tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, 
nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan 
pengendaliannya. Sehingga mengubah Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi dilema 
bagi Kota Padang Sidempuan, apakah diubah 
atau tidak. Karena itu Penulis mengkaji secara 
yuridis normatif terhadap penataan perangkat 
daerah guna menemukan solusi apakah Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu diubah atau tidak.

B. Pembahasan 
B.1. Penataan Perangkat Daerah

Pada dasarnya, penataan perangkat 
daerah merupakan suatu proses yang tidak 
berkesudahan, dalam artian bahwa penataan 
dilakukan seiring dengan perubahan yang 
terjadi, baik di lingkungan makro maupun 
mikro. Penataan perangkat daerah sendiri 
merupakan salah satu langkah untuk menata 
suatu sistem yaitu sistem Pemerintahan Daerah. 
Oleh karenanya, agar sistem tersebut berjalan 
dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi 
yang diembannya, penataan kelembagaan harus 
diimbangi dengan penataan pada elemen-elemen 
lain dari sistem tersebut, seperti penataan 
sumber daya manusia, penataan keuangan, 
penataan kebutuhan sarana dan prasarana serta 
penataan mekanisme hubungan kerja antara 
unit-unit organisasi.

Semakin maraknya tuntutan berbagai 
pihak untuk melakukan reformasi birokrasi 
juga berdampak pada penataan perangkat 
daerah yang cenderung efektif dan efisien. Hal 
ini sejalan dengan perkembangan paradigma 
pemerintahan di negara maju yang dewasa ini 
telah meninggalkan konsep pemerintahan/
birokrasi yang dikembangkan Max Weber, 
yang menekankan pada konsep administrasi 
pemerintahan yang mekanistis dan kaku yang 
dikenal dengan tipe ideal.3

Berkaitan dengan penataan perangkat 
daerah, terdapat beberapa hal yang harus 
dikaji, termasuk perubahan Kantor PTSP 
menjadi BPMPTSP. Menurut hemat Penulis pada 
prinsinya hal-hal tersebut dapat diklasifikasikan 
menjadi 2 (dua) aspek, yakni:

2 Lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).
3 Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, diterjemahkan oleh Slamet Rijanto, (Jakarta: Prestasi 
Pustakaraya, 2000), hlm. 23.
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sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang 
dilakukan dalam satu tempat. PTSP tersebut 
untuk tingkat pusat dilaksanakan oleh 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 
sedangkan untuk tingkat daerah nomenklaturya 
berbeda-beda namun bentuknya berupa badan 
atau kantor sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 
Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
20 Tahun 2008 telah ditentukan klasifikasi 
PTSP, yaitu berbentuk badan apabila variabel 
besaran organisasi perangkat daerah mencapai 
nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) dan berbentuk 
kantor apabila variabel besaran organisasi 
perangkat daerah mencapai nilai kurang atau 
sama dengan 70 (tujuh puluh). Sedangkan apa 
saja yang termasuk kedalam variabelnya diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007.

Adapun praktik PTSP saat itu menggunakan 
berbagai peraturan perundang-undangan 
seperti: Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 
2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman 
Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
di Bidang Penanaman Modal, Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak 
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang, 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang 
Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas 
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, 
dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik.

Kemudian dalam rangka mendekatkan dan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
serta memperpendek proses pelayanan guna 
mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, 
murah, transparan, pasti, dan terjangkau 
sekaligus untuk menyatukan proses pengelolaan 

4 Lihat pada Bab VIII Perangkat Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833).
5 Lihat pada Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833).

1. Aspek yuridis.
2. Aspek kebutuhan empiris.

B.1.1 Aspek Yuridis
Secara yuridis, penataan perangkat daerah 

didasari oleh penerapan otonomi daerah, yang 
saat ini berada dibawah naungan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, 
Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus sendiri pemerintahan daerah 
menurut asas-asas otonomi daerah, termasuk 
penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah.4 
Berbeda dengan rezim Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004, dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Daerah tidak lagi mengenal bentuk 
kantor sebagai perangkat daerah5, sehingga 
perangkat daerah yang berbentuk kantor harus 
diubah menjadi badan, salah satunya adalah 
kantor PTSP.

Jika ditelusuri peraturan perundang-
undangan, ternyata PTSP merupakan kebijakan 
dibidang penanaman modal yang diperintahkan 
oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal. Berdasarkan 
Undang-Undang tersebut, diketahui jika PTSP 
dimaksudkan untuk membantu penanam modal 
dalam memperoleh kemudahan pelayanan, 
fasilitas fiskal, dan informasi mengenai 
penanaman modal.

Namun jika kita merunut kebelakang lagi, 
ternyata sebelum konsep PTSP ini, Pemerintah 
telah membuat konsep pelayanan terpadu satu 
atap. Pelayanan terpadu satu atap dapat kita 
temukan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 yang menyebutkan 
bahwa pelayanan terpadu satu atap adalah 
pola pelayanan yang diselenggarakan dalam 
satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan 
yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan 
dilayani melalui beberapa pintu.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal tersebut, PTSP 
diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan 
suatu perizinan dan nonperizinan yang 
mendapat pendelegasian wewenang dari 
instansi yang memiliki kewenangan yang proses 
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan 
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pelayanan baik yang bersifat pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan maka Pemerintah 
telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu.  Dalam Peraturan Presiden 
ini, PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi 
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian 
produk pelayanan melalui satu pintu.  Adapun 
tujuan PTSP adalah sebagai berikut: 
1. memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum kepada masyarakat;
2. memperpendek proses pelayanan;
3. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, 

mudah, murah, transparan, pasti, dan 
terjangkau; dan

4. mendekatkan dan memberikan pelayanan 
yang lebih luas kepada masyarakat.

PTSP dilaksanakan dengan prinsip: 
1. keterpaduan;
2. ekonomis;
3. koordinasi;
4. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
5. akuntabilitas; dan
6. aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh 
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah 
daerah.  Dengan berlakunya Peraturan Presiden 
Nomor 97 Tahun 2014 maka Peraturan Presiden 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, selain 
itu juga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 
2014 ini pula yang mengamanatkan perubahan 
Kantor PTSP menjadi BPMPTSP.

B.1.2 Aspek Kebutuhan Empiris
Selain didasarkan atas aspek yuridis, 

penataan kelembagaan suatu daerah juga harus 
didasarkan pada kebutuhan empiris. Kebutuhan 
empiris ini merupakan suatu konsekuensi dari 
dinamisasi perkembangan yang terjadi di tengah 
masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan 

kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan 
empiris Kota Padang Sidempuan akan perubahan 
Kantor PTSP menjadi BPMPTSP dapat diketahui 
dari gambaran/profil berikut ini.

Kota Padang Sidempuan merupakan 
salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera 
Utara yang lahir di era otonomi daerah melalui 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Padang Sidempuan. Pada 
awalnya Kota Padang Sidempuan merupakan 
kota administratif bagian dari Kabupaten 
Tapanuli Selatan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara,6 
kemudian dimekarkan pada tanggal 17 Oktober 
2001.7

Kota Padang Sidempuan memiliki luas lebih 
kurang 15.930,82 Ha8  yang terletak di koordinat 
antara 1008’ dan 1028’ Lintang Utara dan antara 
99013’ dan 99020’ Bujur Timur.9 Adapun batas-
batas wilayah Kota Padang Sidempuan adalah 
sebagai berikut:10   
•	 Sebelah Utara : Kecamatan Angkola 

Barat, Kabupaten Selatan;
•	 Sebelah Selatan : Kecamatan Batang 

Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan;
•	 Sebelah Timur  : Kecamatan Angkola 

Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
•	 Sebelah Barat  : Kecamatan Angkola 

Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Jumlah penduduk Kota Padang Sidempuan 

tahun 2014 adalah 206.496 jiwa. Jumlah 
penduduk laki-laki sebesar 100.642 jiwa dan 
jumlah penduduk perempuan sebesar 105.854 
jiwa dengan sex ratio 95,08%.11  Adapun jumlah 
pendapatan daerah yang dimiliki oleh Kota 
Padang Sidempuan sebagaimana yang tercantum 
dalam APBD Tahun Anggaran 2015 adalah Rp. 
757.701.281.288.12

Kota Padang Sidempuan merupakan pusat 
perdagangan untuk menampung dan menjadi 
tempat pemasaran hasil-hasil pertanian kawasan 
Batang Toru dan sekitarnya, kawasan Sipirok, 
Gunung Tua dan sekitarnya serta kawasan 

6 Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111).
7 Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidempuan. Statistik Daerah Kota Padang Sidempuan 2015, (Padang Sidempuan: 2015), hlm. 2.
8 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 
Sidempuan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Padang Sidempuan Nomor ).
9 Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidempuan. 2015. Statistik Daerah Kota Padang Sidempuan 2015, (Padang Sidempuan: 2015), 
hlm. 1.
10 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 
Sidempuan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Padang Sidempuan Nomor ).
11 Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidempuan. 2015. Statistik Daerah Kota Padang Sidempuan 2015, (Padang Sidempuan: 2015), 
hlm. 4.
12 Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor ).
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Angkota Jaya dan sekitarnya. Hasil pertanian 
buah-buahan di Kota Padang Sidempuan cukup 
banyak terutama kolang-kaling yang tersedia 
sampai 100 ton perhari dan ada sepanjang 
tahun, disamping itu ada juga buah salak yang 
selama ini dikenal sebagai simbol Kota Padang 
Sidempuan. Pengolahan yang bisa dilakukan 
terhadap hasil pertanian tersebut adalah 
pengalengan buah. Jenis industri yang relatif 
mudah dikelola di Kota Padang  Sidempuan 
adalah industri hasil pertanian, kerajinan dan 
industri rumah tangga industri pertanian. Untuk 
industri oleokimia layak dikembangkan karena 
disekitar Kota Padang Sidempuan terdapat 
banyak kebun dan pabrik pengolahan kelapa 
sawit.13

Karena potensi yang dimiliki oleh Kota Padang 
Sidempuan, maka Kota Padang Sidempuan 
direncanakan sebagai kawasan perkotaan 
terdepan di wilayah Pantai Barat Sumatera 
Utara.14 Bahkan Kota Padang Sidempuan 
termasuk dalam 21 daerah kabupaten/kota di 
Provinsi Sumatera Utara.15 

Untuk mewujudkan kawasan perkotaan 
tersebut di Kota Padang Sidempuan telah 
ditetapkan kawasan strategis provinsi, yaitu 
kawasan perkotaan Padang Sidempuan dan 
sekitarnya sebagai bagian dari kawasan 
pengembangan ekonomi terpadu Pantai Barat 
dan sekitarnya. Kawasan strategis Kota Padang 
Sidempuan terdiri dari kawasan strategis dari 
sudut kepentingan aspek ekonomi dan dari 
sudut kepentingan aspek lingkungan.16 

Melihat potensi kawasan Kota Padang 
Sidempuan maka tidak tertutup kemungkinan 
jika volume dan beban kerja Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan akan 
mengalami peningkatan, sehingga dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
di bidang perizinan dan non perizinan melalui 
pelayanan terpadu maka sewajarnya jika 
organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan 
diubah menjadi BPMPTSP Kota Padang 
Sidempuan.

Di Kota Padang Sidempuan sendiri 
pelayanan PTSP saat ini diemban oleh Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang 
Sidempuan yang berada di Jalan H.T Nurdin 
Km. 7 Pal- IV, dibentuk pada tahun 2010. Pada 
saat itu variabel besaran organisasi perangkat 
daerahnya mencapai nilai kurang atau sama 
dengan 70 (tujuh puluh) sehingga sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di 
Daerah, maka bentuk PTSPnya adalah kantor.

B.2.Regulasi Tentang Perubahan Organisasi 
Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Belum Implementatif
Meskipun perubahan organisasi dan tata 

kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sejiwa 
dengan perintah Peraturan Presiden Nomor 97 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan bahkan Surat Edaran 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
291/A.1/2014 tentang Pembentukan Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten/Kota, namun menurut hemat 
Penulis Pemerintah Kota Padang Sidempuan 
belum bisa mengubah Kantor PTSP menjadi 
BPMPTSP.

Penulis melihat bahwasanya perintah 
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 belum 
bisa diimplementasikan. Karena itu menurut 
hemat Penulis, perubahan organisasi dan tata 
kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kota Padang Sidempuan harus ditunda dengan 
argumen sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah memang 
tidak lagi mengenal nomenklatur kantor 
sebagai perangkat daerah, hal ini diketahui 
dari ketentuan Pasal 209 ayat (2) yang 
menyatakan sebagai berikut:

Pasal 209
(2)  Perangkat Daerah kabupaten/kota 

terdiri atas:

13 Potensi Investasi Final, http://bpmp.sumutprov.go.id/potensi_investasi_final.pdf, diakses pada tanggal 18 Januari 2016.
14 Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 
Sidempuan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Padang Sidempuan Nomor ).
15 21 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi incaran para investor, baik asing maupun lokal sepanjang 2015 
adalah Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten 
Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdangbedagai, Kota 
Binjai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Batubara, Kota Tebingtinggi, Kota Padang 
Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu 
Utara. Daerah-daerah inilah yang mampu mendongkrak nilai investasi di Sumut yang mencapai Rp 14,847 triliun pada triwulan ketiga 
tahun 2015. Untuk investasi asing beral dari Singapura, Malaysia, Jepang, Belanda, Inggris, China, Korea Selatan, Australia, Thailand, 
Perancis, Jerman, Norwegia, India, dan Hongkong. Investor Incar 21 Daerah Di Sumut, http://bpmp.sumutprov.go.id/website/index.
php?mod=home&opt=content&jenis =2&id_content=555&detail=Y, diakses pada tanggal 12 Januari 2016.
16 Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Padang Sidempuan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor ).
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a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat; 
d. dinas;
e. badan; dan
f. kecamatan.

Selanjutnya badan pada Pasal 219 
disebutkan sebagai berikut:

Pasal 219
Badan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf 
e dibentuk untuk melaksanakan fungsi 
penunjang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah meliputi:
a. perencanaan;
b. keuangan;
c. kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan;
d. penelitian dan pengembangan; dan
e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
Dengan memperhatikan Pasal 209 dan 

Pasal 219 tersebut, maka perangkat daerah 
yang berbentuk kantor harus diubah menjadi 
badan. Adapun salah satu badan yang 
dibentuk di Daerah Kabupaten/Kota untuk 
melaksanakan fungsi lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud Pasal 219 tersebut 
adalah BPMPTSP Kabupaten/Kota, hal ini 
jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 
ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu17 yang menyatakan 
sebagai berikut:

Pasal 11
(3) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah 

kabupaten/kota dilaksanakan oleh 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota 
(BPMPTSP) Kabupaten/Kota.
Lebih lanjut lagi pada Pasal 29 ayat (1)18 

disebutkan sebagai berikut: 

Pasal 29
(1) Pemerintah daerah yang belum 

membentuk atau menetapkan 
penyelenggara PTSP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan 
Pasal 11 ayat (3), agar membentuk dan 
mengoperasikan PTSP paling lama 1 
(satu) tahun setelah Peraturan Presiden 
ini diundangkan.
Dengan memperhatikan Pasal 11 ayat 

(3) dan Pasal 29 ayat (1) tersebut memang 
Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk 
mengubah Kantor PTSP menjadi BPMPTSP. 
Namun harus diingat jika perubahan 
suatu kelembagaan perangkat daerah 
harus sesuai dengan ketentuan peraturan 
pemerintah, sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 
menyatakan sebagai berikut:

Pasal 232
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Perangkat Daerah diatur dengan 
peraturan pemerintah.

(2) Peraturan pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
mengatur tentang kedudukan, susunan 
organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, 
eselon, beban kerja, nomenklatur 
unit kerja, serta pembinaan dan 
pengendalian. 
Adapun peraturan pemerintah 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 232 
tersebut sampai dengan sekarang masih 
belum lahir. 

17 Sebenarnya ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu ini menurut hemat Penulis merupakan salah satu contoh konfilk regulasi, yakni konfilk dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah. Karena 
Peraturan Presiden tersebut menekankan agar penyelenggaraan PTSP di kabupaten/kota dilaksanakan oleh badan, sedangkan dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut penyelenggaraan PTSP di kabupaten/kota dilaksanakan oleh badan/kantor. Ketentuan Pasal 
7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tersebut sesuai dengan besaran variabel yang telah ditentukan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tersebut lahir karena perintah dari Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian dapat 
disimpulkan jika sesungguhnya juga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
konflik dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Kementerian PPN/Bappenas, konflik 
regulasi apabila terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya. Direktorat Analisa Peraturan 
Perundang-undangan Kementerian PPN/Bappenas, Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan 
Tertib, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015), hlm. 38
18 Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
ini juga menurut hemat Penulis merupakan salah satu contoh regulasi yang tidak operasional, sebab tidak ada mengatur tentang 
bagaimana kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan 
dan pengendalian badan penanaman modal dan pelayanan PTSP yang akan dibentuk, selain itu juga sampai dengan sekarang belum 
ada peraturan perundang-undangan dibawah peraturan presiden ini yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas 
dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian badan penanaman modal 
dan pelayanan PTSP. Kembali menurut Kementerian PPN/Bappenas, regulasi yang tidak operasional apabila regulasi tersebut tidak 
memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Direktorat 
Analisa Peraturan Perundang-undangan Kementerian PPN/Bappenas, Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang 
Sederhana dan Tertib, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015), hlm. 39
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2. Meskipun saat ini variabel besaran 
organisasi perangkat daerah di Kota 
Padang Sidempuan berdasarkan ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
mencapai nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) 
sehingga nilai tersebut berdasarkan Pasal 
7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perizinan Terpadu Di Daerah, PTSP nya harus 
diubah menjadi badan, namun Pemeritah 
Kota Padang Sidempuan akan kesulitan 
dalam menempatkan badan tersebut 
kedalam klasifikasi apakah tipe A, tipe B, 
ataukah tipe C sesuai dengan ketentuan 
Pasal 219 ayat (2) Undang-Undang tentang 
Pemerintahan Daerah. Tipe badan menurut 
Undang-Undang tentang Pemerintahan 
Daerah hanya karena beban kerja yang 
didasarkan pada jumlah penduduk, luas 
wilayah, kemampuan keuangan Daerah, 
dan cakupan tugas sesuai dengan ketentuan 
Pasal 219 ayat (3) Undang-Undang tentang 
Pemerintahan Daerah. Sedangkan batasan 
jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan 
keuangan Daerah, dan cakupan tugas tidak 
diatur dalam Undang-Undang tentang 
Pemerintahan Daerah tersebut. 

3. Mengenai kedudukan, susunan organisasi, 
tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban 
kerja, nomenklatur unit kerja, serta 
pembinaan dan pengendalian PTSP yang 
diubah dari kantor menjadi badan belum 
ada regulasinya. Ketiadaan regulasi tersebut 
tidak boleh disiasati dengan menggunakan 
ketentuan Pasal 408 Undang-Undang tentang 
Pemerintahan Daerah, sebab menurut hemat 
Penulis Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perizinan Terpadu Di Daerah sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Seandainya juga Pemerintah Kota 

Padang Sidempuan dan DPRD Kota Padang 
Sidempuan tetap melanjutkan penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang 
Sidempuan tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Padang Sidempuan serta menyetujui bersama 
menjadi perda, ternyata kemudian Pemerintah 
melahirkan peraturan pemerintah yang mengatur 
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas 
dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, 
nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan 
pengendalian organisasi perangkat daerah 
sebagai amanat dari Pasal 232 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, maka sebagai Perancang Peraturan 
Perundang-undangan yang berfikir futuristik 
Penulis meyakini jika Peraturan Daerah Kota 
Padang Sidempuan tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Padang Sidempuan tersebut harus disesuaikan 
lagi dengan peraturan pemerintah19 tersebut, 
sebab dipastikan Peraturan Daerah Kota Padang 
Sidempuan tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang 
Sidempuan tersebut akan bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah yang lahir 
sebagai amanat dari  Pasal 232 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah.

Dan jika Peraturan Daerah Kota Padang 
Sidempuan tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Padang Sidempuan tidak diubah maka perda 
tersebut nantinya justru akan menyebabkan 
terkendalanya nilai investasi20, padahal Presiden 
Joko Widodo sangat menginginkan kemudahan 
investasi agar Indonesia dapat kompetitif di 
antara negara-negara ASEAN.

C. Penutup 
Berdasarkan uraian pembahasan dapat 

disimpulkan bahwasanya Daerah Kabupaten/
Kota memang berwenang untuk mengubah 
Kantor PTSP menjadi BPMPTSP melalui perda 
sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Namun harus diingat 
jika perubahan kelembagaan perangkat daerah 
tersebut harus sesuai dengan ketentuan 
peraturan pemerintah, sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 

19 Sekedar informasi tambahan, saat ini Pemerintah tengah menyiapkan 19 Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjabarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menteri Dalam Negeri: Ada 139 Perda Penghambat Investasi, http://bisnis.
tempo.co/read/news/2015/10/01/092705579/menteri-dalam-negeri-ada-139-perda-penghambat-investasi, diakses pada tanggal 18 
Januari 2016. Penulis memprediksikan jika salah satu PP tersebut merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 232.
20 Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mr Paul Grigson kepada Plt Gubenur Sumatera Utara H.T Erry Nuradi dalam kunjungan 
resminya menyatakan Australia sudah mengetahui peluang investasi di Indonesia termasuk Sumatera Utara, namun ada tiga kendala 
yang menghambat investor asal Australia menanamkan modal ke daerah, yaitu: soal kepemilikan tanah dan akses terhadap kepemilikan 
tanah; soal regulasi perizinan berlapis yang berbeda di pusat maupun daerah; serta ketidakpastian jumlah pajak yang wajib dibayarkan. 
Dubes Australia Sebutkan Tiga Kendala Investasi, http://harianandalas.com/kanal-ekonomi/dubes-australia-sebutkan-tiga-kendala-
investasi, diakses pada tanggal 18 Januari 2016.
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Adapun peraturan pemerintah sebagaimana 
tercantum dalam pasal 232 tersebut sampai 
dengan sekarang masih belum lahir. Sehingga 
perubahan organisasi dan tata kerja kantor 
pelayanan perizinan terpadu belum final.

Sebaiknya perubahan kelembagaan Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang 
Sidempuan menjadi Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Padang Sidempuan ditunda sampai 
dengan lahirnya peraturan pemerintah yang 
diamanatkan oleh Pasal 232 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Tentunya penundaan ini sangat 
bermanfaat dari segi penghematan anggaran 
dalam penyusunan peraturan daerah. Oleh 
karena itu Penulis mendorong agar Pemerintah 
untuk segera melahirkan peraturan pemerintah 
pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah.
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