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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Sebagaimana diketahui, sampai saat inipun masih terasa begitu sulit untuk menemukan 

penelitian yang membahas mengenai keputusan-keputusan (SK) yang terdapat pada lembaga-

lembaga non pemerintahan. Dilain sisi, peranan keputusan-keputusan tersebut sangatlah penting 

bagi kelangsungan hidup lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam menguraikan 

tentang pemahaman penulis mengenai keputusan tersebut, terlebih dahulu akan dibicarakan 

beberapa hal sebelum sampai pada pemahaman mengenai hal tersebut yang menurut penulis 

sebagai pemahaman yang benar. Perlu diketahui pula, mengingat kurangnya penelitian dibidang 

tersebut yang mengakibatkan kesulitan tersendiri dalam bab ini maka penulis akan banyak 

melakukan transplantasi dari hukum Tata Negara yang tentunya akan sedikit disesuaikan dengan 

bentuk dan kebutuhan penelitian ini.  

Landasan Teori 

1. Urgensi Peraturan Dalam Sebuah Organisasi 

Berbicara mengenai hukum, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dalam bukunya “Perihal 

Undang-undang” menyebutkan bahwa hukum pada dasarnya adalah merupakan produk dari 

keputusan
1
. Hukum yang kemudian dimanifestasikan menjadi peraturan tidak terlepas dari 

hakekat hukum sebagai norma. Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan 

buruk dalam bentuk tata-aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah
2
. Anjuran maupun 

perintah tersebut dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma 

                                                           
      

1
 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006), hal 5. 

 
      

2
 ibid, hal 1. 
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anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah 

untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu. 

Sedangkan tujuan kaidah hukum atau norma hukum tersebut adalah untuk menciptakan 

kedamaian hidup antar pribadi (het recht wil de vrede). Dalam keadaan damai selalu terdapat 

“orde en rust”. “Orde” menyangkut ketertiban dan ketertiban dan keamanan, sedangkan “rust” 

berkenaan dengan ketentraman dan ketenangan. Dengan kata lain “Orde” menyangkut dimensi 

lahiriah dan “rust” menyangkut dimensi batiniah. Tujuan kedamaian hidup bersama tersebut 

biasanya dikaitkan pula dengan perumusan tugas kaidah hukum, yaitu untuk mewujudkan tiga 

tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kebergunaan. Hal tersebut berarti bahwa pada setiap 

norma hukum tersebut harus menghasilkan keseimbangan antara kepastian (certainty, zekerheid), 

keadilan (equity, billijkheid, evenredigheid) dan kebergunaan (utility).  

Lemaire dalam bukunya Het Recht in Indonesie sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie 

mengatakan bahwa kaidah-kaidah hukum itu dapat pula dibedakan antara yang bersifat imperatif 

dan bersifat fakultatif.
3
 Yang bersifat imperatif biasa disebut juga dengan hukum yang memaksa 

(dwingendrecht), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum yang 

mengatur (regelendrecht) dan norma hukum yang menambah (aanvullendrecht). Kaidah hukum 

dapat pula dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract norms) dan 

yang bersifat konkret dan individual (concrete and individual norms) yang kemudian akan lebih 

dijelaskan pada sub-bab berikutnya. 

Dalam kaitannya dengan organisasi, salah satu contoh misalnya pada sebuah organisasi 

kekuasaan yang disebut Negara, Hukum merupakan produk pengambilan keputusan yang 

ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak 

                                                           
      

3
 Ibid, hal 4. 
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dan kewajiban berupa larangan (prohibere), atau keharusan (obligatore), ataupun kebolehan 

(permitere). Hukum tersebut yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk peraturan bertujuan 

untuk menjamin Kepastian, Keadilan serta Kemanfaatan yang menjadi cita Negara tersebut. 

Berangkat dari contoh tersebut, maka dapat dikatakan bahwa urgensi peraturan dalam sebuah 

organisasi adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian,keadilan dan kemanfaatan 

atau kebergunaan yang tentunya sesuai dengan tujuan dan cita organisasi tersebut. 

 

2. Identifikasi Peraturan yang bersifat Pengaturan (Regeling) dan Peraturan yang 

bersifat Ketetapan atau Keputusan (Beschikking) 

Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh 

fungsi-fungsi suatu organisasi yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban 

hukum berupa larangan (prohibere), atau keharusan (obligatere), ataupin kebolehan (permittere). 

Subjek hukum yang terkena bisa bermacam-macam, kadang hanya mengikat subjek hukum 

tertentu saja tetapi juga dapat mengikat subjek hukum pada umumnya. Jika Subjek yang terkena 

akibat keputusan organisasi tersebut bersifat konkret dan individual, maka dikatakan bahwa 

norma atau kaedah hukum yang terkandung dalam keputusan tersebut merupakan norma hukum 

yang bersifat individual-konkret (individual and concret norms). Tetapi apabila subjek hukum 

yang terkait itu bersifat umum dan abstrak atau belum tertentu secara konkret, maka norma 

hukum yang terkandung dalam keputusan tersebut disebut sebagai norma hukum yang bersifat 

abstrak dan umum (abstract and general norms). 

Keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (abstract and general norms) 

tersebut biasanya bersifat mengatur (regelling), sedangkan yang bersifat individual dan konkret 

(individual and concret norms) dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan 



11 

 

administratif (beschikking). Oleh sebab itu, kedua proses pengambilan keputusan pada suatu 

organisasi tersebut dapat dibedakan dengan istilah : 

 

a. Pengaturan menghasilkan peraturan (regels). Hasil dari kegiatan pengaturan itu sudah 

seharusnya tidak disebut dengan istilah lain kecuali “peraturan”; 

b. Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (beshcikking). Hasil kegiatan 

penetapan atau pengambilan keputusan tersebut sebaiknya hanya dimungkinkan untuk 

disebut “Keputusan” atau “Ketetapan”. 

 

Kewenangan untuk mengatur atau membuat aturan (regeling) pada dasarnya merupakan 

domain kewenangan lembaga legislatif, misalnya dilingkungan organisasi kekuasaan Negara 

kegiatan tersebut menjadi kewenangan eksklusif para wakil rakyat yang berdaulat untuk 

menentukan suatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga 

Negara (presumption of liberty of the souvereign people). Namun demikian, cabang-cabang 

kekuasaan lain dapat pula memiliki kewenangan untuk mengatur atau menetapkan peraturan 

yang mengikat untuk umum sepanjang terdapat peraturan yang diciptakan oleh lembaga legislatif 

yang memungkinkan perbuatan tersebut dilakukan (peraturan yang hierarkinya lebih tinggi 

menghendaki). 

Dengan demikian, cabang kekuasaan eksekutif juga mempunyai kewenangan regulasi 

yang dapat pula disebut “executive legislation” yang menurut Mian Kurshid sebagaimana dikutip 

oleh Jimly Asshiddique : 
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“It’s the legislation by the executive for conducting the administrative departments of a 

state”
4
 

 “Executive Legislation” tersebut merupakan peraturan yang dibuat oleh eksekutif untuk 

menjalankan roda pemerintahan dalam sebuah organisasi. “Where the act does not contain the 

whole legislation but delegates to a foreign authority to legislate in the matter, it is subordinate 

or delegated legislation. There has grown up a practice whereby the statute confines itself to the 

general provisions and leaves the detals to be worked out in departmental regulations operating 

under the statute. Such regulations furnish examples of subordinate or delegated legislation”
5
. 

Sudah menjadi kebiasaan umum di dunia bahwa undang-undang yang dibuat oleh parlemen 

hanya mengatur garis besar ketentuan yang diperlukan, sedangkan rincian operasionalnya diatur 

lebih lanjut oleh pihak eksekutif sendiri yang lebih mengetahui rincian persoalan yang perlu 

diatur.     

Perbedaan antara “regeling” dan “beschikking” dapat dilihat pula dari segi 

keberlakuannya. Keputusan yang bersifat mengatur secara umum dan abstrak berlaku secara 

terus-menerus (daurhaftig) sedangkan Keputusan yang bersifat individual, konkret dan final 

berlaku secara sekali-selesai (einmahlig). 

3. Teori dan Asas Berkenaan dengan Daya Kualifikasi Peraturan yang Baik 

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan 

bertindak
6
. Asas-asas pembentuk peraturan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan 

dalam menyusun suatu peraturan. Pandangan kata asas tersebut adalah prinsip yang berarti 

kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berfikir, berpendapat dan bertindak. Dalam 

                                                           
      

4
 Ibid, hal 12.  

      
5
 Ibid.  

      
6
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, Edisi III, h.70.  
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menyusun suatu peraturan perundang-undangan banyak para ahli yang mengemukakan 

pendapatnya. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli, kemudian akan penulis 

klarifikasikannya kedalam dua bagian kelompok asas utama;(1) Asas materiil atau prinsip-

prinsip substantif; dan (2) Asas Formal atau prinsip-prinsip teknik pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, menyebutkan keenam asas sebagai berikut: 

a. Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif); 

b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi pula; 

c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan 

perundang-undangan yang bersifat umum (lex specialis derogate legi generalis); 

d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan (baru) membatalkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku terdahulu (lex posteriori derogate legi priori); 

e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat; 

f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat 

mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui 

pembaharuan dan pelestarian (asas welvaarstaat)
7
 

 

I.C Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul “Het Wetsbegrip en Beginselen van 

Berhoorlijke Regelgebing”, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik 

                                                           
      

7
 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi, (Bandung: 

PT Citra aditya Bakti, 1989) , hal 7-11.  
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(beginselen van behoorlijke regelgeving) ke dalam asas-asas formal dan material
8
. Adapun asas-

asas formal adalah sebagai berikut: 

a. Asas tujuan yang jelas (beginsel van duetlijke doelstelling); asas ini mencakup tiga hal 

yaitu mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, 

kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan 

yang akan dibentuk dan tujuan bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan 

dibentuk tersebut; 

b. Asas Organ/Lembaga yang Tepat (beginsel van het juiste organ); asas ini memberikan 

penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ atau lembaga-lembaga 

yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; 

c. Asas Perlunya Pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel); asas ini tumbuh karena selalu 

terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah 

pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan; 

d. Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoorbaarheid); asas ini dinilai orang 

sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan. Sebab tidak ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak 

dapat ditegakan. 

e. Asas Konsensus (het beginsel van concensus); asas ini menunjukan adanya kesepakatan 

rakyat (sebagai yang diperintah) dan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan 

menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan. 

                                                           
      

8
 Roseno Harjowidigo, Wetgeving Sleerdi Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-undang saat ini di 

Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2004, 
(Jakarta:Timur,2004) hal 48. 
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Sedangkan asas-asas material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah 

sebagai berikut: 

a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van duitdelijke 

terminologie en duitdelijke systematiek); asas ini adalah agar peraturan perundang-

undangan dapat dimengerti oleh masyarakat atau rakyat (sebagai yang diperintah), baik 

mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya; 

b. Asas tentang dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid); asas ini menekankan 

apabila sebua peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap 

orang lebih-lebih yang berkepentingan maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai 

peraturan; 

c. Asas perlakuan yang sama di depan hukum (het rechgelijkheid beginsel); 

d. Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel); asas ini merupakan salah satu 

sendi umum negara berdasarkan atas hukum. Yang menjamin kepastian mengenai hak 

dan kewajiban setiap subjek hukum dimuka hukum; 

e. Asas pelaksanaan hukum sesuatu keadaan individual (het beginsel van de individuale 

rechtsbedeling); asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal 

atau keadaan-keadaan tertentu sehingga demikian peraturan perundang-undangan dapat 

memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah umum juga masalah-masalah khusus.
9
 

 

Pendapat terakhir disampaikan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh 

Maria Farida Indrati yang mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan 

Indonesia yang patutu akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita negara 

                                                           
      

9
 ibid, hal 49-50 
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hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai bintang 

pemandu, prinsip negara hukum dan konstitusionalisme, dimana sebuah negara menganut paham 

konstitusi.
10

 Lebih lanjut mengenai A. Hamid S. Attamimi, mengatakan jika dihubungkan 

pembagian asas-asas formal dan materiil, maka pembagiannya adalah sebagai berikut:
11

 

a. Asas-asas Formal: 

i. Asas tujuan yang jelas; 

ii. Asas perlunya pengaturan; 

iii. Asas organ / lembaga yang tepat; 

iv. Asas materi muatan yang tepat; 

v. Asas dapat dilaksanakan; 

vi. Asas dapat dikenali. 

 

b. Asas-asas Material: 

i. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara; 

ii. Asas sesuai dengan hukum dasar negara 

iii. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum 

iv. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi 

Kemudian adapun materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik harus 

mengandung asas : 

                                                           
      

10
  Mengenai pemahaman tersebut penulis berpendapat bahwa apabila yang dipersoalkan adalah organisasi 

lain yang bukan negara, maka yang menjadi dasar atau yang menjadi bintang pemandu adalah cita dan tujuan 
organisasi tersebut yang biasanya tertuang dalam peraturan yang letaknya atau hierarkinya paling tinggi dalam 
organisasi tersebut (fundamental norms). Misalnya dalam lingkungan UKSW dikenal Statuta UKSW yang dinggap 
sebagai hukum tertinggi dalam lingkungan UKSW tersebut. 
      

11
 A. Hamid S. Attamimi, Disertasi Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Negara,Universitas Indonesia 
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a. Asas Pengayoman; 

b. Asas kemanusian; 

c. Asas kebangsaan; 

d. Asas kekeluargaan; 

e. Asas kenusantaraan; 

f. Asas Bhineka Tunggal Ika; 

g. Asas keadilan; 

h. Asas kesamaan kedudukan dimuka hukum dan pemerintahan; 

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum; dan 

j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; 

 

4. Akibat Hukum Aturan yang Tidak Memenuhi Syarat 

Berbicara mengenai akibat hukum aturan yang tidak memenuhi syarat, pertama-tama 

yang harus diketahui terlebih dahulu adalah mengenai dasar-dasar pengujian material dan formal. 

Menurut A.W Bradley dan K.D. Edwing sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Jimly Assidiqqie
12

, 

terdapat beberapa alasan substantif yang biasa dipakai untuk melakukan pengujian atau “judicial 

review” atas norma umum peraturan (regeling) dan norma konkret (beschikking), yaitu : 

1) The Ultra Vires rule (excess of power); 

2) Abuse of discretionary powers, yaitu berupa: 

a) Irrelevant considerations; 

b) Improper purposes; 

c) Error of Laws; 

                                                           
      

12
 Assidiqqie, Op.cit h. 150 
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d) Unauthorised delegation; 

e) Discretion may not be fettered; 

f) Breach of a local authority’s financial duties; 

g) Unreasonableness (irrationality) 

h) Proportionality 

3) Failure to perform a statutory duty; 

4) The concept of jurisdiction; 

5) Mistake of fact; 

6) Acting incompatibly with Convention rights. 

Pertama, doktrin “ultra vires” dapat dipakai untuk menilai berlakunya suatu peraturan 

perundang-undangan. Apabila kekuasaan dari suatu otoritas dianggap berlebihan atau telah 

melampaui kewenangannya sendiri, maka peraturan yang ditetapkan tersebut tidak sah karena 

alasan “ultra vires”. Kedua, dimana pilihan-pilihan itu mungkin sama-sama sah adanya, tetapi 

manakala pilihan itu sudah diambil, sangat boleh jadi pilihan itu dinyatakan tidak sah oleh 

pengadilan. 

Adapun pandangan hakim tersebut mengenai pilihan-pilihan kebijakan tersebut terkait 

dengan 8 kemungkinan penilaian berikut: 

a) Irrelevant considerations; kekuasaan dianggap telah dilaksanakan secara tidak 

sah apabila pertimbangan yang relevan dalam hukum tidak diperhitungkan, 

sedangkan pertimbangan yang dipakai justru tidak relevan; 

b) Improper purposes; pelaksanaan kekuasaan untuk tujuan yang tidak pada tempat 

(improper purpose) adalah tidak sah; Yang termasuk dalam pengertian “improper 
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purpose” itu adalah “malice” atau “personal dishonesty” di pihak pejabat yang 

mengambil keputusan bersangkutan; 

c) Error of Laws; Pejabat yang diberi kepercayaan dengan kewenangan diskresi 

haruslah mengarahkan diskresi itu secara patut (properly) berdasarkan hukum, 

atau keputusan yang dibuatnya dinyatakan tidak sah (invalid); 

d) Unauthorised delegation; Jika suatu lembaga atau pejabat diberi kewenangan 

diskresi oleh undang-undang, maka kewenangan diskresi itu tidak dapat di sub-

delegasikan kepada lembaga atau pejabat lain, kecuali jika undang-undang yang 

bersangkutan secara tegas membolehkan sub-delegasi semacam itu; 

e) Discretion may not be fettered; Diskresi tidak boleh dibelenggu, misalnya oleh 

formalitas hukum yang terlalu kaku. Untuk itu, pembuat keputusan dapat 

menggunakan prinsip bahwa selama tidak diketemukan kekecualian, maka prinsip 

umum itulah yang berlaku; 

f) Breach of a local authority’s financial duties; Pelanggaran tugas atau kewajiban 

otoritas keuangan lokal kepada pembayar pajak lokal dapat pula dijadikan alasan 

dalam menguji keputusan-keputusan dewan pemerintahan lokal; 

g) Unreasonableness (irrationality); Kecuali karena ditemukannya alasan 

“unreasonableness”, seorang hakim tidak boleh mengenyampingkan berlakunya 

keputusan pejabat resmi semata-mata karena ia menganggap hal itu seharusnya 

diputuskan secara berbeda; 
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h) Proportionality; Jika tindakan untuk mencapai tujuan yang sah (a lawful 

objective) diambil dalam keadaan yang dapat membatasi hak-hak tidak boleh 

menimbulkan ketidakseimbangan terhadap tujuan publik yang hendak dicapai;
13

 

Ketiga, pertimbangan yang juga dianggap penting adalah penilaian mengenai kegagalan 

untuk menjalakankan tugas yang didasarkan perintah tertulis undang-undang dasar ataupun 

peraturan perundang-undangan yang terkait. Keempat, terkait dengan konsep jurisdiksi (the 

concept of jurisdiction). Seperti diketahui, doktrin “ultra vires” selain dapat dilihat dari segi 

kekuasaan, diskresi, dan tugas, dapat pula dilihat dari segi jurisdiksi (kewenangan). Karena 

konsep kekuasaan (vires) memang berhubungan erat dengan kewenangan (jurisdiction). 

Kelima, menyangkut kekeliruan fakta (mistake of fact). Jika keputusan pengaturan 

(regeling) ataupun keputusan administrative (beschikking) ditetapkan atas dasar data dan fakta 

yang salah, maka keputusan itu dapat dinilai cacad karena “error of fact”. Keenam, berkaitan 

dengan persoalan “Acting incompatibly with convetion rights”. Artinya adalah tidak sah bagi 

pejabat publik untuk bertindak atau tidak bertindak menurut cara yang tidak sesuai dengan 

Convention Right. 

Pada sisi yang lain, dalam rangka pengujian yang bersifat formil atau “procedural 

review” atas produk peraturan (regeling) dan keputusan-keputusan administratif (beschikking), 

perlu diperhatikan pula mengenai pentingnya pemenuhan syarat-syarat formal tertulis (statutory 

requirements). Pemenuhan syarat tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah 

mutlak dilakukan, baik dalam menetapkan peraturan perundang-undangan maupun dalam 

mengambil keputusan-keputusan administratif atau keputusan tata usaha negara. Kegagalan 

                                                           
      

13
  Loc.cit 



21 

 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ini dapat menyebabkan “the purpose 

exercise of the power being declared a nullity”, yaitu pelaksanaan kekuasaan dimaksud 

dibatalkan. 

 

  

 


