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Definisi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  
Pasal 1 angka 8 UU 12/2011 

  
Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota 
dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 

Sedangkan, Perda Provinsi adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan 

persetujuan bersama Gubernur





Buehler menunjukkan “bahwa semua 
perda Syariah yang disahkan sepanjang 
tahun 1998 hingga 2013 diadopsi di 
provinsi-provinsi dan distrik-distrik di mana 
partai-partai sekuler berkuasa di parlemen 
lokal (DPRD).” Sebaliknya, beberapa 
kader partai Islamis yang memenangkan 
pertarungan sebagai gubernur maupun 
bupati kebanyakan tidak mau mengadopsi 
perda syariah di wilayah kekuasaannya. 
Selain itu sebagian besar perda syariah di 
daerah juga diadopsi oleh gubernur 
maupun bupati yang tidak memiliki afiliasi 
dengan partai Islamis. 



Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Bambang Bayu Suseno, mengeluarkan wacana 
soal penerimaan siswa baru (PSB) sekolah negeri di Jambi. Yakni, tes keperawanan bagi 
siswa lulusan SD-SMA. Jika tak lulus tes alias tak perawan, seorang gadis tak bisa 
melanjutkan sekolah. Ketentuan tersebut bakal dituangkan dalam rancangan peraturan 
daerah (Ranperda) Provinsi Jambi gagasan Komisi IV. (JPNN.com, Selasa, 21 September 
2010) 

http://JPNN.com




Politik Hukum Daerah? 
• Apa materi suatu Perda? 
• Apakah Perda dibolehkan mengatur pemidanaan?
• Apakah Perda bisa dibatalkan? Bila ya, apa mekanismenya, dan 

siapa yang bisa membatalkan? 
• Apakah pembentukan Perda harus melibatkan publik?  



Pasal 15

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: 
a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 
huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 
pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 14 UU 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi 
khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- 
undangan yang lebih tinggi.



"Saya sampaikan, Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya, telah 
membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah," ujar Jokowi di Istana 
Merdeka, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dibatalkan itu, kata Jokowi, 
adalah peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan 
memperpanjang jalur birokrasi.



Jika Perda Kota Bertentangan dengan 
Undang-undang

1. Uji Materiil (Permohonan Keberatan ke Mahkamah Agung): 
Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 

2. Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri 

permohonan keberatan terhadap Perda Kota yang diduga bertentangan 
dengan suatu undang-undang juga dapat dilakukan melalui Pengadilan 
Negeri yang membawahi wilayah tempat kedudukan Pemohon



Jika Perda bertentangan dengan 
Perda Provinsi, Kepentingan Umum, 
dan/atau Kesusilaan

Pembatalan Perda Kota dan peraturan wali kota ditetapkan dengan 
keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Pasal 251 ayat 

(4) UU Pemda)

Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus 
menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama 

kepala daerah mencabut Perda dimaksud (Pasal 251 ayat (5) UU Pemda)



Dilakukan oleh Menteri

Perda provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundan-gundangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. 

Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri. 

Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah 
harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD 
bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud



Dua mekanisme 
pembatalan 
Perda

a.    Judicial Review
b.    Executive Review



MK mencabut wewenang 
Mendagri membatalkan perda, 

baik perda kota, kabupaten atau 
provinsi 

Putusan MK Nomor 137 PUU-XIII/2015 
dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016

1. Keberadaan judicial review di dalam suatu negara hukum, 
merupakan salah satu syarat tegaknya negara hukum 
(Pasal 1 ayat (3) UUD 1945)

2. Perda jelas disebut sebagai salah satu bentuk peraturan 
perundang-undangan dengan hierarki di bawah UU, maka 
Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, pengujiannya hanya dapat 
dilakukan oleh Mahkamah Agung, bukan oleh lembaga 
lain.

3. Menyimpangi logika dan bangunan negara hukum 
Indonesia (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), juga menegasikan 
peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang 
berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-
undangan

4. Ekses dari produk hukum pembatalan Perda berpotensi 
menimbulkan dualisme putusan pengadilan jika 
kewenangan pengujian atau pembatalan Perda terdapat 
pada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.

5. Jika peraturan daerah itu sudah mengikat umum, maka 
yang mengujinya adalah lembaga peradilan sebagai pihak 
ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam proses 
pembentukan peraturan daerah yang bersangkutan sesuai 
dengan sistem yang dianut dan dikembangkan menurut 
UUD 1945 yakni "centralized model of judicial review", 
bukan decentralized model", seperti ditentukan dalam 
Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.



Apakah dimungkinkan terjadi irisan 
antara pembagian urusan 
pemerintahan dengan kewajiban 
pemenuhan HAM? Jika terjadi, 
manakah yang menjadi prioritas?

• Tak terhindarkan, PERDA justru sebagai alat yang absah secara 
konstitusional untuk menegaskan kewajiban memajukan hak-hak 
asasi manusia (vide: pasal 28I ayat 4 dan 5 UUD 1945)

• ‘Irisan’ telah dipertegas secara hukum dalam Perber Menkumham 
dan Mendagri No. 20 Tahun 2012 dan No. 77 Tahun 2012 tentang 
Parameter Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pembentukan Produk 
Hukum Daerah


