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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan 

yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Dalam  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum 

Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 

Otonomi Daerah. 

Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintahan 

Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan 

dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan 

daerah.  Diharapkan dari Peraturan Daerah tersebut mampu 

ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan 

daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju.   

Dalam menjalankan kewenangan di daerah pembentukan 

perundang-undangan Daerah merupakan instrumen dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Pemerintah Daerah 

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan 

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (pasal 18 

ayat (6) UUD 1945. Segala perbuatan yang dilakukan oleh subyek 

hukum harus didasarkan pada hukum sebagai perwujudan dasar 

Negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas 

hukum. 

Pada tataran implementasinya, sebuah peraturan daerah 

harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan 

ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting 

lagi adalah membawa manfaat bagi masyarakat.  Dalam praktik, 

sering ditemukan bahwa para perancang peraturan perundang-

undangan belum mampu menerjemahkan kebijakan yang telah 
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disusun kedalam bentuk peraturan daerah yang dapat diterapkan 

secara efektif.   

Salah satu fungsi Dewan Perwaklan Rakyat Daerah adalah 

fungsi legislasi. Fungsi legislasi DPRD yang merupakan fungsi 

untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala daerah. 

Dibentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum 

di tingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan 

perangkat peraturan perundang-undangan guna melaksanakan 

pemerintahan daerah serta sebagai yang menampung aspirasi 

masyarakat yang berkembang di daerah.  

Pada medio tahun 2011 sampai dengan 2014, terdapar 31 

Peraturan Daerah yang merupakan hasil inisiatif DPRD. Peraturan 

Daerah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :  

NO 
NO 

PERDA 
TH JUDUL PERDA 

1 9 2011 Program Legislasi Daerah 

2 14 2011 
Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batu 

Bara 

3 18 2011 Penyelenggaraan Ketenagakerjaan  

4 22 2011 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  

5 27 2011 Pelestarian Bangunan Atau Lingkungan Cagar Budaya  

6 28 2011 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 

Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan  

7 29 2011 Bangunan Dan Gedung  

8 3 2012 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 

4 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Perangkat Desa  

9 4 2012 Pengarustamanan Gender Dalam Pembangunan Daerah  

10 5 2012 Penyelenggaraan Kepariwisataan  

11 6 2012 Pedoman Pemberian Nama Jalan Dan Sarana Umum 

12 7 2012 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  

13 12 2012 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa  

14 13 2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  

15 17 2012 Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran  

16 20 2012 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  
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17 3 2013 Perizinan Di Bidang Kesehatan  

18 4 2013 Penyelenggaraan Kearsipan Daerah 

19 5 2013 Sistem Kesehatan Daerah 

20 6 2013 Pengendalian Air Limbah Dan Pengelolaan Kualitas Air 

21 7 2013 Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

22 15 2013 Ketentraman Dan Ketertiban Umum  

23 16 2013 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

Kabupaten Gresik 

24 17 2013 Pendidikan Diniyah Takmiliyah  

25 18 2013 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan  

26 9 2015 Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing 

27 3 2015 
Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

28 7 2014 Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Gresik 

29 6 2014 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

30 5 2014 Kesejahteraan Lanjut Usia 

31 8 2014 Sistem Pengelolaan Limbah Domestik 

 

Pada tahun 2015 ini, sesuai dengan Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor : Kpts/3/DPRD-

II/XI/2014 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2015, dari keseluruhan 33 judul rancangan 

peraturan yang direncanakan akan dibahas, terdapat 14 judul 

rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang direncanakan akan 

dibahas pada masa sidang pembahasan Peraturan Daerah tahun 

2015 dengan rincian sebagai berikut:  

NO. JUDUL RANPERDA PEMRAKARSA 

1 Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen 

Komisi A 

2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor  2  Tahun 

2012 Tentang Pedoman Pembentukan Perundang-

Undangan Daerah 

Komisi A 

3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Desa 

 

Komisi A 

4 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 

Komisi B 
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5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Komisi B 

6 Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Komisi B 

7 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan 

Bagi Pejalan Kaki Dan Penyandang Disabilitas Pada 

Fasilitas Umum 

Komisi C 

8 Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan 

Kawasan Pantai 

Komisi C 

9 Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan 

Kawasan Perumahan Dan Permukiman 

Komisi C 

10 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Sampah 

Komisi C 

11 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan 

Menengah Universal 

Komisi D 

12 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan 

Kesehatan  

Komisi D 

13 Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Inklusi 

Bapemperda 

14 Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rukun Tetangga 

Dan Rukun Warga 

Bapemperda 

 

Dari 2 (dua) tabel tersebut, terlihat bahwa produktifitas DPRD 

Kabupaten Gresik dalam membentuk Peraturan Daerah sangatlah 

tinggi. Tingginya nilai produktifitas tersebut kiranya harus dibarengi 

dengan pengetahuan tentang teknik perancangan yang baik pula. 

Pada setiap perancangan Peraturan Daerah, DPRD memang 

didamping oleh tenaga ahli dari Perguruan Tinggin Negeri yang 

mempunyai kualifikasi keilmuan hukum administrasi negara dan tata 

negara dengan spesialisasi perancangan perundang-undangan, akan 

tetapi permasalahan justru sering timbul karena ketidaktahuan 

tenaga ahli tersebut terhadap referensi bahan hukum peraturan 

perundang-undangan di daerah untuk identifikasi dan analisis bahan 

hukum. 

 Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik 

atas Peraturan Daerah inisiatif DPRD yang baik, diperlukan teknik 

penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan cara dan 

metode yang pasti, baku, dan standar. Salah satu faktor penting agar 

metode tersebut dapat diterapkan dengan baik adalah dengan 

tersedianya referesi peraturan perundang-undangan yang lengkap. 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan merupakan landasan yuridis 

pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat 

pusat maupun daerah. Undang-Undang ini memuat secara lengkap 

pengaturan baik menyangkut sistem, asas, jenis dan materi muatan, 

proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, 

teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, 

pengundangan, dan penyebarluasan. Tertib pembentukan peraturan 

perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, diatur 

sesuai dengan proses pembentukan dari jenis dan hirarchi serta 

materi muatan peraturan perundang-undangan. 

Dengan banyaknya peraturan yang ada di Indonesia 

menyebabkan timbulkan kemungkinan ketidaktahuan akan status 

keberlakuan peraturan tersebut. Kurangnya pengetahuan anggota 

DPRD tentang bahan referensi acuan perundang-undangan yang 

ada di daerah untuk menyusunan kebijakan daerah dalam 

rancangan peraturan daerah dan pelaksanaan kajian peraturan 

perundang-undangan dapat menjadikan hasil produk hukum 

berupa peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD tidak 

tersusun dengan baik. 

Tidak adanya acuan untuk melakukan evaluasi dan analisa 

terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat 

kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan 

Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, 

harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari 

Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan 

Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku 

karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan 

Daerah yang baru dapat menyulitkan anggota DPRD untuk 

menentukan status keberlakuan peraturan tersebut. 
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B. Area dan Fokus Perubahan 

Kegiatan pelayanan pokok yang dilakukan oleh Sekretariat 

DPRD kepada Anggota DPRD adalah pelayanan administrasi dan 

fasilitasi kegiatan Anggota DPRD. Dalam rangka mewujudkan 

kelancaran fasilitasi penyelenggaraan salah satu fungsi DPRD yaitu 

legislasi dilaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu hal penting yang dapat 

dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga 

perwakilan rakyat daerah Kabupaten Gresik perlu disusun 

Pedoman Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan 

Terkait Sebagai Referensi Acuan Pembentukan Peraturan Peraturan 

Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Gresik.  

Kegiatan penyusunan pedoman evaluasi dan analisis 

peraturan perundang-undangan terkait sangat tepat dilaksanakan 

karena kagiatan ini menunjang salah satu item tujuan reformasi 

yaitu peningkatan kualitas pengambilan kebijakan sebagaimana 

tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. Dalam road 

map ini terdapat delapan area perubahan yaitu: 

1. Manajemen Perubahan; 

2. Penataan Peraturan Per Undang-undangan; 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi; 

4. Penataan Tata Laksana; 

5. Penataan SDM Aparatur; 

6. Penguatan Pengawasan; 

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Tujuan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 

ini untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga 

dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 

a) menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan oleh 

Kementerian/Lembaga dan Pemda; 
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b) meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-

undangan Kementerian/Lembaga dan Pemda. 

C. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan 

1.  Tujuan 

  Tujuan proyek perubahan penyusunan Pedoman Evaluasi Dan 

Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sebagai 

Referensi Acuan Pembentukan Peraturan Peraturan Daerah 

Inisiatif DPRD Kabupaten Gresik yaitu : 

a) Jangka pendek  

1) Terbentuknya Tim Penyusun Teknik Evaluasi Dan Analisis 

Peraturan Perundang-Undangan 

2) Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di 

daerah  

3) Tersusunnya pedoman evaluasi dan analisa terhadap 

Peraturan Perundang-undangan 

b) Jangka menengah 

1) Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di 

daerah dengan status pemberlakuannya 

2) Terlaksananya penerapan teknik evaluasi dan analisa 

terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam 

penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD 

3) Tersusunnya kebijakan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Kabupaten Gresik atas Peraturan Daerah 

inisiatif DPRD yang baik 

c) Jangka panjang 

 Anggota DPRD Kabupaten Gresik paham dan mampu 

mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-

undangan 

 
2. Manfaat  

 Manfaat proyek perubahan penyusunan Pedoman Evaluasi Dan 

Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sebagai 
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Referensi Acuan Pembentukan Peraturan Peraturan Daerah 

Inisiatif DPRD Kabupaten Gresik yaitu : 

a) Dengan adanya data elektronik perundang-undangan di 

daerah dengan status pemberlakuannya dan Tersusunnya 

pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-

undangan, Anggota DPRD mendapat pengetahuan dan 

mampu mengimplemantasikan teknik evaluasi dan analisa 

terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan 

Peraturan Daerah. 

b) Adanya peningkatan kualitas Peraturan daerah hasil inisiatif 

DPRD 

 
D. Ruang Lingkup Proyek Perubahan 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 

2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian Hubungan Masyarakat 

dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan 

hubungan kemasyarakatan dan menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan dan penyusunan perundang-undangan produk hukum 

daerah yang diprakarsai DPRD, penyiapan bahan publikasi dan 

pengelolaan perpusatakaan. Untuk melaksanakan Subbagian 

Pengkajian Perundang-Undangan melaksanakan tugas menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan dan penyusunan perundang-

undangan produk hukum daerah yang diprakarsai DPRD, dengan 

rincian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun program dan kegiatan pengkajian perundang-

undangan; 

b. Melakukan koordinasi untuk mengumpulkan bahan dalam 

rangka pengkajian perundang-undangan; 

c. Melakukan langkah-langkah koordinasi dalam rangka 

pengkajian perundang-undangan;   
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d. Menyusun dan mempersiapkan bahan serta konsultasi dan 

koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengkajian perundang-

undangan; 

e. Melakukan koordinasi hasil pengkajian perundang-undangan 

dan produk hukum dan evaluasi produk hukum daerah serta 

peraturan pelaksanaanya; 

f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum 

daerah yang diprakarsai DPRD; 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-Undangan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

  

Berdasarkan uraian tugas tersebut disusunlah Ruang 

lingkup Proyek Perubahan yang mendukung pelaksanaan tugas 

meliputi : 

a. Pembentukan Tim Penyusun Teknik Evaluasi Dan Analisis 

Peraturan Perundang-Undangan 

b. Penyusunan data elektronik perundang-undangan di daerah 

dengan status pemberlakuannya 

c. Penyusunan pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan 

Perundang-undangan 

d. Penerapan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan 

Perundang-undangan dalam penyusunan rancangan peraturan 

daerah inisiatif DPRD. 

Dari uraian ruang lingkup proyek perubahan dan usaian 

tugas berdasarkan Rincian Tugas, Fungsi, Sub bagian Pengkajian 

Perundang-Undangan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

terlihat korelasi yang sangat erat dan sejalan. 

 

E. Kriteria Keberhasilan 

Kriteria keberhasilan adalah patokan ukuran tingkat 

pencapaian prestasi terhadap tujuan yang akan diwujudkan dalam 
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proyek perubahan ini, Kriteria keberhasilan proyek perubahan 

didasarkan pada tujuan dan ruang lingkup perubahan, ditandai 

dengan parameter sebagai berikut : 

a. Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di daerah  

b. Tersusunnya pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan 

Perundang-undangan 

c. Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di daerah 

dengan status pemberlakuannya 

d. Terlaksananya penerapan teknik evaluasi dan analisa terhadap 

Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan 5 (lima) 

rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang akan dibahas 

pada masa sidang ke-2 tahun 2015  

e. Diundangkannya 5 (lima) peraturan daerah inisiatif DPRD yang 

telah dibahas pada masa sidang ke-2 tahun 2015 
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BAB II 

TEKNIK MENGEVALUASI DAN MENGANALISIS PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

A. Umum 
 Lampiran I Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan 

Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, menyebutkan dengan jelas dalam menyusun 

Naskah akademik terdapat salah satu materi yaitu yang membahas 

Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait. 

Dalam materi ini disebutkan bahwa hasil kajian terhadap Peraturan 

Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang 

ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru 

dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara 

vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-

undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan 

yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan 

Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang 

baru.  

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau 

materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari 

Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini 

dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan 

Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang 

dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang 

tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi 

bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari 

pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. 
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Materi Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan 

Terkait menjadi satu hal yang sangat penting mengingat jenis, 

jumlah dan konten peraturan yang sangat banyak, berlaku dan 

terus tumbuh dalam sistem humum negara kesatuan Republik 

Indonesia. Potensi ketidak harmonisan pembentukan suatu 

peraturan sangatlah tinggi, karena terkait berbagai kepentingan 

kelompok, politik, dan sosial masyarakat yang akan membawa 

berbagai perubahan, perubahan tersebut tentunya akan membawa 

dampak yang penting dalam ketatanegaraan Indonesia dimana UUD 

1945 sebagai dasar negara kesatuan RI bahwa UUD 1945 

merupakan “Revolutie-Grondwet”atau “UUD ” yang disusun untuk 

memenuhi kebutuhan dalam rangka sesegera mungkin. Suatu 

negara yang baik adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi 

dan berkedaulatan hukum”, adapun ciri negara yang berkonstitusi 

adalah: "Pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-

ketentuan umum, bukan hukum yang sewenang-wenang yang 

mengesampingkan konvensi dan konstitusi.  Oleh karena itu, 

Indonesia yang merupakan negara berdasarkan atas hukum 

(rechtsstaat)  yang terdiri dari lembaga-lembaga yudikatif, eksekutif 

dan legisatif dituntut agar dapat melaksanakan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya ". 

Lembaga legislatif dituntut untuk dapat membuat kajian-kajian 

tentang legal draft menyusun suatu peraturan perundang-

undangan dengan baik. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia 

sebagai negara yang berprinsipkan sebagai negara hukum 

(rechtsstaat) mengandung konsekuensi adanya supremasi hukum, 

yaitu setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber 

dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Indonesia dalam penetapan pembuatan hukum dikenal dengan teori 

hierarchie atau pertingkatan peraturan perundangan. Pertingkatan 

peraturan perundang-undangan ini membentuk kerangka formal 

penjabaran Pancasila dan Undang-undang Dasar ke dalam 

peraturan perundang-undangan.  Untuk itu dalam pembuatan 
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peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan “Evaluasi Dan 

Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait”, dalam 

pembahasan dibawah ini akan sedikit memberikan teknik tentang 

Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait. 

 

B. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan 

Dalam rangka melakukan evaluasi dan analisis terhadap 

perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia harus diketahui dan dipahami 

tingkatannya. Pengetahuan tentang jenis dan hierarki perundang-

undangan mutlak harus diketahui mengingat unsur terpenting 

dalam evaluasi dan analisis adalah "membandingkan antara 

beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.   

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Perundang-Undangan disebutkan pada Pasal 7 : 

Pasal 7 

(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). 

 

Selanjutnya pada Pasal 8 Undang-Undang ini disebutkan  
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Pasal 8 

(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. 
 

Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam melakukan evaluasi 

dan analisis peraturan dapat diterapkan asas hukum/doktrin 

hukum dengan acuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

tersebut yaitu : 

1)  Lex superior derogat legi inferiori. 

 Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi 

mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih 

rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-

undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-

undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-

undangan tingkat lebih rendah[3].   

2) Lex specialis derogat legi generalis 

 Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus 

akan menggesampingkan aturan hukum yang umum. 
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Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas 

Lex specialis derogat legi generalis :    

(a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum 

umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam 

aturan hukum khusus tersebut. 

(b) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan 

ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan 

undang-undang). 

(c) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam 

lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan 

hukum keperdataan. 

3).  lex posterior derogat legi priori. 

 Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau 

meniadakan aturan hukum yang lama. Asas lex posterior derogat 

legi priori mewajibkan menggunakan hukum yang baru. 

Asas ini pun memuat prinsip-prinsip: 

(1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi 

dari aturan hukum yang lama; 

(2) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama. 

 Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat 

menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas Lex 

posterior derogat legi priori, ketentuan yang mengatur pencabutan 

suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu 

penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan 

berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.       
  

Pada dasarnya dilihat dari bentuk dan sifat produk hukum 

serta fungsinya, maka pada tingkat daerah baik propinsi 

maupun kabupaten dan kota serta desa dikenal beberapa bentuk 

produk hukum, sebagai berikut : 

1. Peraturan Daerah 



16 
 

2. Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) 

3. Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) 

4. Peraturan Desa 

Secara umum, semua bentuk produk hukum daerah diatas 

dalam mekanisme pembentukannya mempunyai karakteristik 

tersendiri, yang diukur dari substansi yang dikandungnya serta 

fungsinya. Substansi/materi muatan yang dikandung dalam 

Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) 

maupun Keputusan Kepada Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) 

pada hakekatnya merupakan aturan dan berlaku umum. 

Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang 

bersifat penetapan, berlaku secara khusus yakni terhadap objek 

yang dituju oleh keputusan. 

Dilihat dari bentuknya maka Perda dapat dikelompokkan pada : 

a. Perda yang ditetapkan secara Rutin, dalam pengertian 

pembentukan Perda dimaksud selalu diadakan. (Misalnya 

Perda tentang Penetapan APBD, atau tentang Retribusi 

daerah, dll) 

b. Perda yang bersifat Insidentil, dalam pengertian pembentukan 

perda dimaksud disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan 

hukum masyarakat daerah. 

  Dengan adanya jenis dan hierarki perundang-undangan 

tersebut kiranya telah jelas bahwa dalam melakukan evaluasi dan 

analisis kita harus memahami secara jernih keterkaitan antar 

peraturan dalam suatu sistem hukum nasional. 

 

C. Asas Pembentukan Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-

Undangan  

Dalam rangka evaluasi dan analisis peraturan perndang-

undangan harus dijaga harmonisasi materi pengaturan agar secara 

substantif peraturan tersebut tersusun dengan baik, dapat 
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dilaksanakan dan tujuan dari pengaturan tersebut tercapai. Asas 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang 

meliputi: 

a. asas kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan 

yang jelas yang hendak dicapai. 

b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah 

bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus 

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk 

Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan 

Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal 

demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat 

yang tidak berwenang. 

c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, 

adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan 

yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan 

Perundang-undangan. 

d. 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. 

e. 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. 

f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan 

Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, 

pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan 

mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai 

macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 
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g. asas keterbukaan, adalah bahwa dalam Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan 

demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 

 

Sedangkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus mencerminkan asas: 

a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan 

pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 

b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 

pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta 

harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk 

Indonesia secara proporsional. 

c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat 

dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap 

menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 

musyawarah  untuk mencapai mufakat dalam setiap 

pengambilan keputusan. 

e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan 

kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah 

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 
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berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

f. asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan 

keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi 

khusus daerah serta budaya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara 

proporsional bagi setiap warga negara. 

h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan 

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

golongan, gender, atau status sosial. 

i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat 

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 

kepastian hukum. 

j. 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. 

  

D. Teknik Menganalisis Dan Mengevaluasi Peraturan Perundang-

Undangan. 

 

1. Menganalisis Peraturan Perundang-Undangan 

Beberapa langkah/cara sederhana untuk menganalisa suatu 

peraturan perundang-undangan. 
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a. Pertama, terlebih dahulu harus menyiapkan dan 

mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang akan 

diteliti serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya 

yang merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-

undangan yang akan diteliti. 

Untuk mempermudah proses pengumpulan data peraturan 

terkait diharapkan penganalisa telah mengetahui 

pengelompokan urusan pemerintahan dalam hal ini 

sebagaimana pengelompokan dalam Pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan 

tersebut dibagi menjadi : 

1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar yang meliputi : 

a) pendidikan; 

b) kesehatan; 

c) pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

masyarakat; dan 

f) sosial. 

2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar yang meliputi: 

a) tenaga kerja; 

b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 

c) pangan; 

d) pertanahan; 

e) lingkungan hidup; 

f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

g) pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

i) perhubungan; 

j) komunikasi dan informatika; 

k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
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l) penanaman modal; 

m) kepemudaan dan olah raga; 

n) statistik; 

o) persandian; 

p) kebudayaan; 

q) perpustakaan; dan 

r) kearsipan. 

3) Urusan Pemerintahan Pilihan  yang meliputi: 

a) kelautan dan perikanan; 

b) pariwisata; 

c) pertanian; 

d) kehutanan; 

e) energi dan sumber daya mineral; 

f) perdagangan; 

g) perindustrian; dan 

h) transmigrasi. 

Dengan metode pembagian ini akan mempermudah untuk 

menentukan peraturan terkat mana yang perlu disiapkan dan 

dikumpulkan sebagai bahan melakukan analisis 

b. Kedua, setelah itu barulah penelitian terhadap latar belakang 

dari peraturan perundang-undangan yang hendak diteliti, yaitu 

dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari 

peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini akan 

lebih jelas terlihat peraturan terkait mana yang harus dijadikan 

bahan referensi perbandingan dan persandingan terhadap 

peraturan yang akan dibentuk 

c. Ketiga, kemudian dilakukan penelitian terhadap peraturan 

perundang-undangan tersebut beserta penjelasan pasal demi 

pasal, dalam hal ini dapatlah diteliti pasal demi pasal tersebut 

secara keseluruhan, atau hanya difokuskan terhadap pasal-pasal 

tertentu saja yang menjadi fokus permasalahan yang sedang 

dibahas. Sesuai dengan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-
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undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Perundang-Undangan disebutkan pada 

Pasal 7, maka dalam membentuk suatu peraturan tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. 

Pada tahapan ini fokus terhadap pasal-pasal tertentu saja 

digunakan sebagai bahan rujukan untuk penyusunan norma 

pasal yang akan dibuat. Hal ini tentu saja dengan maksud agar 

tidak terjadi tumpang tindih atau terjadinya pertentangan norma 

antar peraturan. 

d. Keempat, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang 

pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut serta 

melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, maka kita dapat 

melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan 

yang diteliti tersebut. Analisa terhadap peraturan perundang-

undangan tersebut dapat disesuaikan dengan tujuan dari 

penelitian yang dilakukan. Misalnya : apakah peraturan 

perundang-undangan tersebut dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, apakah ketentuan dalam 

pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut sesuai 

dengan fungsi maupun materi muatannya, apakah peraturan 

perundang-undangan tersebut mempunyai daya guna yang 

memadai dalam pelaksanaannya, dan sebagainya. 

Secara teknis, untuk menganalisa suatu peraturan 

perundang-undangan dapat dilakukan beberapa langkah 

penelitian substantif untuk mendukung utamanya untuk langkah 

Ketiga dan Keempat diatas, yaitu antara lain : 

1. Pastikan bahwa Peraturan mencantumkan nilai-nilai filosofis 

Pancasila dan pasal-pasal dalam Peraturan yang bersangkutan 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. 

2. Pastikan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan 

pembentukannya telah dicantumkan dengan benar dan 
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pastikan pula bahwa rancangan undang-undang telah selaras 

dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut 

Undang-Undang Dasar. 

3. Gunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara 

konsisten. 

4. Teliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan 

undang-undang telah serasi/selaras dengan undang-undang 

lain terkait. 

5. Pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan 

baik asas pembentukan, asas materi muatan, maupun asas 

lain yang berkaitan dengan bidang hukum yang diatur dalam 

rancangan undang-undang, telah terakomodasikan dengan 

baik dalam rancangan undang-undang. 

6. Pastikan bahwa pedoman teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten. 

7. Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan 

norma dalam rancangan undang-undang telah sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta 

mengunakan pilihan kata yang tepat, jelas dan pasti. 

 

Dari hal-hal diatas dapat dijelaskan beberapa arti penting 

dalam melakukan analisa terhadap peraturan perundang-

undangan, yaitu: 

� Pertama, untuk menilai sinkronisasi vertikal antar beberapa 

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, 

atau antar peraturan perundang-undangan dengan aturan dasar 

negara. Sinkronisasi vertikal didasarkan pada hierarki peraturan 

perundang-undangan untuk menilai apakah secara formal 

maupun materiil sesuai atau tidak antara peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

� Kedua, untuk melakukan penilaian terhadap sinkronisasi antar 

beberapa peraturan yang setingkat agar tidak terjadi tumpang-
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tindih. Ini menjadi penting untuk menghindari konflik hukum 

yang mungkin timbul. 

� Ketiga, untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sudah sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum 

yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk 

menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

� Keempat, untuk menghindari terjadinya perlawanan oleh 

masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang 

sedang dan akan diberlakukan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Perlawanan ini dapat dalam bentuk Gugatan Uji 

Materil (Judicial Review) atau perlawanan lainnya. Ini muncul 

karena adanya keharusan sinkronisasi vertikal terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

� Kelima, untuk membuka kemungkinan dilakukan perbaikan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku 

untuk merespon perkembangan dalam masyarakat. 

 

2. Mengevaluasi Peraturan Perundang-Undangan 

Selama ini, upaya meningkatkan kualitas regulasi, 

kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara telah 

dilakukan melalui berbagai tindakan. Pada tahap perencanaan 

dilakukan melalui perencanaan pembentukan peraturan 

perundang-undangan baik pusat maupun daerah (Prolegnas dan 

Prolegda), dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang ada (existing regulation) dilakukan melalui pendekatan 

hukum yaitu: (1) pengujian oleh lembaga peradilan, dimana 

pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah 

Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di 

bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung dan, (2) 
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pengawasan peraturan daerah/peraturan kepala daerah oleh 

Pemerintah. 

Selain melalui perencanaan pembentukan peraturan 

perundang-undangan, harmonisasi, dan pengujian oleh lembaga 

peradilan, pembenahan peraturan perundang-undangan dapat 

dilakukan melalui evaluasi peraturan perundang-undangan 

secara berkala yang dilakukan oleh pembentuknya sendiri yaitu 

Legislatif (biasa disebut dengan istilah legislative review) dan oleh 

pemerintah/pemerintah daerah (biasa disebut dengan istilah 

executive review). Evaluasi peraturan perundang-undangan 

secara berkala diperlukan untuk menilai bahwa aspek yuridis 

(legalitas) yang tepat suatu peraturan perundang-undangan, 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan, dan 

berdaya guna. 

Model Analisa Peraturan Perundang-Undangan adalah 

sebuah alat untuk melakukan evaluasi regulasi yang 

diindikasikan bermasalah atau berpotensi bermasalah. 

Operasionalisasi MAPP diawali dengan inventarisasi regulasi, 

identifikasi dan klasifikasi regulasi yang bermasalah atau 

berpotensi bermasalah terhadap pencapaian tujuan 

pembangunan, dan dilanjutkan dengan analisis regulasi. Analisis 

regulasi tersebut menghasilkan 3 (tiga) pilihan keputusan 

tindakan, yaitu: (1) regulasi dipertahankan; (2) regulasi direvisi; 

dan (3) regulasi dicabut. Dari keputusan tersebut kemudian 

dibuat suatu rencana aksi dalam bentuk rencana tindak. 

Metode evaluasi ini  berisi 3 (tiga) kriteria, yaitu Legalitas 

(legal basis), Kebutuhan (needs) dan Ramah (friendly).  

1. Legalitas (legal basis) artinya Regulasi tersebut yang dalam 

pengaturannya tidak ditemui adanya potensi Konflik, Multitafsir, 

Inkonsisten, dan Tidak Operasional.  
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2. Kebutuhan (needs) artinya regulasi tersebut mempunyai 

tujuan yang jelas dan dibutuhkan/diperlukan oleh masyarakat 

dan penyelenggara negara serta merupakan jawaban terhadap 

permasalahan yang ingin diatasi.  

3. Ramah (friendly) artinya regulasi tersebut tidak akan 

memberikan beban tambahan yang berlebihan (berupa 

tambahan biaya, waktu dan proses) kepada pihak-pihak yang 

terkena dampak langsung regulasi atau dengan kata lain tujuan 

regulasi dapat dicapai tanpa memberikan beban yang tidak perlu 

bagi kelompok yang terkena dampak pengaturan oleh regulasi. 

Misalnya: regulasi mengatur secara proporsional mengenai biaya, 

waktu dan proses bagi pihak-pihak yang akan mengajukan suatu 

izin tertentu.  

 

Teknik Mengevaluasi Peraturan Perundang-Undangan 

Tahap 1. Inventarisasi Regulasi  

Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya/kewenangannya atau peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor/urusan 

tertentu seperti halnya pada saat melakukan inventarisasi pada 

kegiatan analisis.   

Tahap 2. Identifikasi/Klasifikasi Regulasi  

Kegiatan yang dilakukan adalah menemukenali potensi masalah 

dan Stakeholders yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

regulasi tersebut Potensi masalah yang ditemukenali, 

selanjutnya diklasifikasikan menjadi:  

� Konflik, terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata 

bertentangan dengan peraturan lainnya.  

� Multitafsir, ketidakjelasan pada obyek dan subyek yang diatur 

sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit 

dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas.   
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� Inkonsisten, terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak 

konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta 

turunannya,   

� Tidak Operasional adalah peraturan yang tidak memiliki daya 

guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau 

peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.  

 

Tahap 3. Evaluasi Regulasi  

Evaluasi regulasi awalnya dilakukan dengan memasukkan 

ketentuan-ketentuan (pasal, ayat) yang berdasarkan hasil 

identifikasi ditemukan bermasalah (konflik, multitafsir, 

inkonsisten, tidak operasional).  Hasil Evaluasi memutuskan 

tindakan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut 

untuk dipertahankan, direvisi, atau dicabut.  

Tahap 4. Rencana Tindak  

Suatu rencana aksi yang berisi langkah-langkah konkrit sebagai 

tindak lanjut hasil Evaluasi yang telah diputuskan. 

a. Apabila keputusan yang diambil adalah regulasi 

dipertahankan, maka tidak diperlukan rencana tindak;  

b. Apabila keputusan yang diambil adalah regulasi direvisi, 

maka rencana tindaknya adalah perubahan regulasi melalui 

proses sebagaimana pembentukan regulasi baru  

c. Apabila keputusan yang diambil adalah regulasi dicabut, 

maka rencana tindaknya adalah pencabutan regulasi dengan 

penyusunan rencana peraturan perundang-undangan 

pencabutan tanpa didahului dengan penyusunan naskah 

akademik (Pasal 43 Ayat (4) dan (5) UU Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan).  

 Hasil evaluasi ini dapat bernilai positif dan dapat juga 

bernilai negatif. Apabila hasil evaluasi bernilai positif, ini berarti 

bahwa kebijakan publik itu diterima oleh masyarakat sehingga 

dapat dipertahankan.   
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 Kegiatan Evaluasi dan analisis peraturan perundang-

undangan yang dilaksanakan secara cermat dan profesional 

akan menghasilakan rancangan peraturan yang memenuhi 

syarat sebagai rancangan undang-undang yang baik. 

Ada 8 (delapan) kriteria hukum yang baik menurut Lon Fuller 

sebagai berikut:  

1. Hukum harus dituruti semua orang, termasuk oleh penguasa 

negara; 

2. Hukum harus dipublikasikan; 

3. Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut; 

4. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat 

diketahui dan diterapkan secara benar; 

5. Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi; 

6. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin 

dipenuhi; 

7. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian 

hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik 

dan sosial telah berubah; 

8. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum 

haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku. 

 Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan 

pondasi Negara Hukum yang akan menjamin hak-hak warga 

negra, membatasi kekuasaan penguasa, menjamin kepastian dan 

keadilan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi 

seluruh rakyat. 

  

 

 

 

 



29 
 

BAB III 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Pedoman  Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-

Undangan Terkait  Sebagai Referensi Acuan Pembentukan 

Peraturan Peraturan Daerah Inisiatif Dprd Kabupaten Gresik 

merupakan hasil dari implementasi tahap jangka pendek proyek 

perubahan instansional pada Bagian Humas Dan Perundang-

Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sesuai dengan 

pentahapan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik 

sesuai tujuan dengan hasil sebagai berikut : 

1. Tersusunnya pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan 

Perundang-undangan  

2. Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di daerah  

Dengan adanya data elektronik perundang-undangan di daerah 

dan tersusunnya pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan 

Perundang-undangan, Anggota DPRD mendapat pengetahuan dan 

mampu mengimplemantasikan teknik evaluasi dan analisa terhadap 

Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Peraturan 

Daerah. 

Secara teknis Pedoman dan data elektronik yang telah tersusun 

dapat dijadikan acuan oleh anggota DPRD Kabupaten Gresik untuk 

menyusun suatu peraturan perundang-undangan dengan baik.  

 

B. Rekomendasi  

1. Pedoman dan Basis data data elektronik perundang-undangan di 

daerah yang telah dibentuk harus secara konsisten dilakukan  

update/pembaharuan.  

2. Pada tahap berikutnya Tim Penyusun harus melakukan 

penyusunan data elektronik perundang-undangan di daerah 

dengan status pemberlakuannya 
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3. Diharapkan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan 

Perundang-undangan dalam penyusunan rancangan peraturan 

daerah oleh anggota DPRD Kabupaten Gresik dapat diterapkan. 

 

  

 


