
22 
 

BAB II 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Berdasar judul diatas, bab ini berisi gambaran hasil tinjauan 

kepustakaan atau kajian literatur hukum yang membicarakan berbagai 

aturan hukum mengenai pelaksanaan rumah bersubsidi berdasarkan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

permukiman. 

Pembahasan dalam bab ini berisi, uraian pertama akan menyangkut 

konsep-konsep yang berhubungan dengan pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Selanjutnya akan dikemukakan pula suatu konsep 

tentang apakah ada sinkronisasi antara undang-undang dengan peraturan 

pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman. Dan gambaran hasil studi 

kepustakaan, tentang pelaksanaan pembangunan rumah bersubsidi 

terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diselenggarkan 

pemerintah, penulis pilah ke dalam beberapa sub bab yaitu pengertian teori 

dan/atau konsep pembentukan peraturan perundang-undangan; pengertian 

peraturan perundang-undangan, asas-asas peraturan perundang-undangan, 

harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang 

Dasar 1945, sejarah undang-undang perumahan dan kawasan permukiman, 

kaedah-kaedah hukum undang-undang perumahan dan permukiman, dan 

penerapan peraturan pelaksanaannya. 
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A. Teori atau Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Teori hukum menjelaskan bahwa ada dua jenis teori yang 

membedakan, yang pertama cabang tertua teori hukum yang seperti 

Dogmatika hukum berkenaan dengan hukum positif.
31

 Teori hukum ini 

membedakan diri dari dogmatika hukum, karena ia memiliki penentuan 

tujuan yang berbeda sekali, yakni semata-mata teoritikal. Contoh-contoh 

objek teori hukum dalam buku J.J. H. Bruggink ditemukan, seperti: 

pengertian-pengertian dalam hukum, definisi-definisi hukum, sifat kaidah-

kaidah hukum, perbedaan antara aturan hukum dan asas hukum, system 

hukum dan keberlakuan hukum. Dan yang kedua, teori hukum ini menarik 

perhatian karena dalam objek teori ini mencakup kegiatan-kegiatan yuridik 

seperti pengembanan Dogmatika hukum, pembentukan hukum dan 

penemuan hukum.
32

 

Teori kedaulatan hukum yang mengilhami terbentuknya negara 

hukum tidak terlepas dari pengertian kedaulatan (sovereignty) itu sendiri, 

sebagai ciri atau atribut hukum suatu negara. Istilah sovereignty (bahasa 

Inggris) mempunyai padanan kata dengan souvereiniteit (bahasa Belanda), 

souverainette (bahasa perancis) dan souranus (bahasa Italia). Pengertian 

dari empat bahasa tersebut berasal dari bahasa latin, yaitu superanus yang 

berarti “yang tertinggi”. Menurut CST Kansil, dalam arti kenegaraan, 

kedaulatan sovereignty adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu 

                                                                          
31

 J.J.H. Bruggink, 1999, Refleksi Tentang Hukum, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung., hal.173 

32
 Ibid  
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negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari 

pemerintahan negara lain.
33

 JHA Logemann merumuskan kedaulatan 

sebagai suatu kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta 

isinya yang dipunyai oleh suatu negara nasional yang berdaulat.  

Sedangkan dalam teori kedaulatan, dikenal adanya teori dari Tuhan, teori 

kedaulatan negara teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum.
34

 

Berdasarkan pemahaman diatas maka yang dimaksud teori 

perundang-undangan tidak lain adalah serangkaian pemahaman-

pemahaman, pendapat-pendapat yang tersusun secara sistematis, logis dan 

konkrit tentang hakekat keberadaan setiap keputusan tertulis yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam mengatur tingkah laku 

manusia yang bersifat dan berlaku mengikat umum, agar diperoleh 

kejelasan dan kejernihan yang bersifat kognitif. 

Sehubungan dengan hal itu Hamid S. Attamimi mengemukakan 

bahwa teori perundang-undangan, yang bersifat kognitif dan berorientasi 

pada mengusahakan kejelasan dan kejernihan pemahaman, khususnya 

pemahaman yang bersifat dasar dibidang perundang-undangan (antara lain 

pemahaman tentang undang-undang, tentang pembentuk undang-undang, 

tentang perundang-undangan dan lain-lain sebagainya).
35
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 SF.Marbun, 2003, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, 

UII Press, Yogyakarta, hal.26. 
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 Ibid  

35
 Hestu Cipto Handoyo, 2008, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain 

Naskah Akademik, UAJY, Yogyakarta., hal 30 



25 
 

Konsepsi Dasar Peraturan Perundang-Undangan ini menjelaskan 

tentang konsep dasar terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan, mulai 

dari terbentuknya Negara hukum yang berlandaskan teori kedaulatan 

hukum sampai pada konsepsi Peraturan Perundang-Undangan dalam 

konstitusi Negara.
36

 Selanjutnya dibahas pula dasar-dasar peraturan 

perundang-undangan yang meliputi pengertian dan asas-asas Peraturan 

Perundang-Undangan, juga materi muatan Undang-Undang dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang lain. 

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu disoroti beberapa bagian 

penting sendi-sendi sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang 

Dasar 1945 yang berkaitan erat dengan sistem perundang-undangan. Yang 

pertama ialah wawasan negara hukum rechtsstaats dan yang kedua ialah 

sistem kostitusional (konstitusionalisme).
37

 Wawasan yang pertama 

mengandung beberapa konsekuensi di bidang perundang-undangan, oleh 

karena intinya menyangkut masalah pembagian kekuasaan negara dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia, wawasan yang kedua oleh 

karena intinya mengarahkan tindakan negara sesuai peraturan-peraturan. 

Kedua wawasan itu menempatkan kekuasan perundang-undangan dalam 

kedudukan yang khusus.
38
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Ni’matul Huda, R. Nazryah., Teori & Pengujian Peraturan Perundang-

Undangan, Nusa Media, Yogyakarta: 2011, h.98 

37
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Wawasan negara hukum yang lama mempunyai kecenderungan 

untuk mengikat secara ketat setiap tindakan Pemerintah dengan berbagai 

Undang-Undang, sehingga Undang-Undang selain jumlahnya banyak, 

isinya pun lengkap pula. Dalam wawasan negara hukum yang lama 

Undang-Undang memang merupakan satu-satunya tempat melangkahnya 

pemerintahan negara. Sedangkan dalam wawasan negara hukum yang baru 

keketatan itu sudah dilonggarkan dengan pengakuan terhdap adanya 

kebijaksanaan (freies Ermessen)
39

 bagi tindakan pemerintahan negara 

meskipun dengan disertai imbangan dalam bentuk peradilan administrasi.  

Beberapa pengaturan tidak lagi harus ditetapkan dengan Undang-

Undang seluruhnya, melainkan dapat didelegasikan kepada peraturan yang 

lebih rendah. Semua ini berarti bahwa dari segi materi muatan undang-

undang terjadi perpindahan titik berat “dari atas ke bawah”, terjadi 

pelimpahan beberapa materi undang-undang kepada jenis peraturan yang 

lebih rendah. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa dengan berubahnya 

wawasan negara hukum yang lama kepada yang baru telah digantilah 

keterkaitan dan pengawasan ketat terhadap pemerintahan negara yang 

dilakukan dengan undang-undang dengan kebijakan, pengarahan, dan 

dapat dilakukan dengan peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang. 

Sistem konstitusional atau konstitusionalisme biasanya merupakan 

konsekuensi logis sebagai akibat dianutnya wawasan negara hukum. 

Konstitusionalisme adalah wawasan keterbatasan tindakan Pemerintah 
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dalam melakukan tugas-tugasnya. Konstitusionalisme yang dianut oleh 

Indonesia,
40

  

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, 

telah mencerminkan wawasan negara hukum yang baru. Ketentuan bahwa 

pemerintahan negara harus didasarkan atas sistem kostitusi dan tidak boleh 

sewenang-wenang telah disertai dengan keluasan bergerak yang diberikan 

oleh konstitusi itu sendiri, yakni dengan sifatnya yang singkat dan luwes 

serta isinya yang memuat aturan-aturan pokok garis besar sebagai instruksi 

kepada para penyelenggara kekuasaan negara.  

Undang-Undang Dasar 1945 melimpahkan kepada Undang-

Undang untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi penyelenggraan 

lebih lanjut untuk Undang-Undang Dasar.
41

 Selain itu Undang-Undang 

Dasar 1945 memberikan kewenangan juga kepada Presiden untuk 

menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang, 

sebagai pengaturan ketentuan Undang-Undang tersebut yang memerlukan 

perincian lebih lanjut. Selain itu, Presiden sebagai penyelenggara 

pemerintahan negara juga memegang kekuasaan pemerintahan yang 

dilihat dari segi perundang-undangan menempati kedudukan tersendiri 

pula. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 bagian 

menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
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Permukiman dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
42

 

Serta Peraturan Pemerintah yang baru saja diresmikan oleh 

Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 yaitu PP Nomer 14 Tahun 2016 

Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan 

pertimbangan melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 31, Pasal 50 ayat 

(3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayat (6), Pasal 58 ayat (4), Pasal 84 ayat 

(7), Pasal 85 ayat (5), Pasal 90, Pasal 93, Pasal 95 ayat (6), Pasal 104, 

Pasal 113, dan Pasal 150 Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan permukiman. 

Menghubungkan negara hukum dengan Pancasila. Unsur-unsur 

Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

adalah: 

a. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak 

asasi manusia dan warga negara; 

b. Adanya pembagian kekuasaan; 

c. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

pemerintah harus selalu berdasar atas hukum 

yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis; 

d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam 

menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, 

artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah maupun kekuasaan lainnya.
43
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Selain itu ada yang menghubungkan negara hukum dengan tujuan 

negara. Negara hukum atau rule of law, tujuan negara Republik Indonesia 

yang tercantum dalam kalimat keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu
44

 

“…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”, serta 

dasar negara Pancasila akan memberikan jawaban yang tepat, bahwa 

konsep negara hukum atau rule of law dalam arti yang materiillah yang 

hendak ditegakkan di dalam negara Republik Indonesia. 

Kecuali sistem perundang-undangan sebagaimana diuraikan di 

atas, masih terdapat satu sistem pengaturan penting yang dimungkinkan 

oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni pengaturan yang berada dalam 

lingkungan hukum dasar tertulis selain Undang-Undang Dasar. Pengaturan 

dimaksud dapat dirinci lebih lanjut dengan Undang-Undang yang 

selajutnya dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pembentukan undang-undang yang diperintahkan oleh Undang-

Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut:
45

 

1) Pasal 2 ayat (1) diatur dengan undang-undang. 

2) Pasal 6 ayat (2) diatur dengan undang-undang. 

3) Pasal 11 ayat (3) diatur dengan undang-undang. 

4) Pasal 12 diatur dengan undang-undang. 

5) Pasal 15 diatur dengan undang-undang. 

                                                                          
44 Kalimat keempat pembukaan UUD 1945 

45
 Undang-Undang Dasar 1945 



30 
 

6) Pasal 18 ayat (1) diatur dengan undang-undang. 

7) Pasal 18A ayat (1) diatur dengan undang-undang. 

8) Pasal 18B ayat (1) diatur dengan undang-undang. 

9) Pasal 19 ayat (2) diatur dengan undang-undang. 

10) Pasal 22A diatur dengan undang-undang. 

11) Pasal 22C diatur dengan undang-undang. 

12) Pasal 22E ayat (6) diatur dengan undang-undang. 

13) Pasal 23A diatur dengan undang-undang. 

14) Pasal 23C diatur dengan undang-undang. 

15) Pasal 23D diatur dengan undang-undang. 

16) Pasal 23G ayat (2) diatur dengan undang-undang. 

17) Pasal 24A ayat (5) diatur dengan undang-undang. 

18) Pasal 24B ayat (4) diatur dengan undang-undang. 

19) Pasal 24C ayat (6) diatur dengan undang-undang. 

20) Pasal 26 ayat (3) diatur dengan undang-undang. 

21) Pasal 30 ayat (5) diatur dengan undang-undang. 

22) Pasal 31 ayat (3) diatur dengan undang-undang. 

23) Pasal 36C diatur dengan undang-undang. 

 

Keberadaan Undang-Undang Dasar baru merupakan langkah awal 

yang harus diikuti dengan langkah-langkah lain termasuk pembuatan 

berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi sebagaimana telah 

disampaikan di muka yang penting adalah pelaksanaan dari Undang-

Undang Dasar itu terutama oleh orang-orang yang kebetulan duduk dalam 

pemerintahan atau memegang kekuasaan. Dalam arti prinsip regulatife 

bahwa hukum itu bersifat mengatur dan tidak bersifat semata mata 

merekomendasikan, seperti yang sering dapat diamati dalam konteks religi 

atau kesusilaan.
46

 Pelaksanaan Undang-Undang Dasar sebagaimana 

peraturan perundang-undangan lain sangat ditentukan itikad baik. 

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan 
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Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan 

dalam Bab I yaitu apakah ada sikronisasi antara Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 

Peraturan Pelaksanaannya, maka menurut pendapat penulis, perlu terlebih 

dahulu mengetahui pengertian peraturan perundang-undangan sebagai 

patokan dalam pembentukan perundang-undangan serta asas-asasnya. 

Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh 

lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum. 

Peraturan perundang-undangan memuat aturan dan mekanisme hubungan 

antar warga negara, antara warga negara dan negara, serta antara warga 

negara dengan pemerintah (pusat dan daerah), dan antar lembaga negara. 

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 

prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.47 Secara 

teoritis istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau 

gesetzgebung), mempunyai beberapa pengertian berikut:
48

 

1. Sebagai proses pembentukan atau proses membentuk 

peraturan-peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun 

Daerah; 

                                                                          
47 
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2. Segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan 

peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah; 

3. Peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang, baik 

peraturan itu berupa Undang-Undang sendiri, Undang-Undang 

Dasar yang memberi delegasi konstitusional maupun peraturan 

di bawah Undang-Undang sebagai atribusi atau delegasi dari 

Undang-Undang tersebut. Atas dasar atribusi dan delegasi 

kewenangan perundang-undangan,
49

 yang tergolong peraturan 

perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UUD 1945 

sebelum diamandemen, adalah: 

a. Undang-Undang, dan 

b. Peraturan perundangan yang lebih rendah dari 

pada Undang-Undang, seperti : 

1) Peraturan Pemerintah; 

2) Keputusan Presiden yang berisi peraturan; 

3) Keputusan Menteri yang berisi peraturan; 

4) Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah 

Non Departemen yang berisi peraturan; 

5) Keputusan Direktur Jenderal Departemen 

yang dibentuk dengan Undang-Undang yang 

berisi peraturan; 

6) Peraturan Daerah Provinsi; 

7) Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang 

berisi peraturan yang melaksanakan 

ketentuan Peraturan Daerah Provinsi; 

8) Peraturan Daerah Kabupaten dan Keputusan 

Bupati/Walikota Kepala Daerah, yang berisi 

peraturan yang melaksanakan ketentuan 

Peraturan Daerah Tingkat II. 

4. Semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang 

dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama 

Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah, serta 
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semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik 

di tingkat Pusat maupun Daerah.
50

 

Bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif itu tentu 

berbeda dari peraturan yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif ataupun 

oleh lembaga judikatif. Misalnya, Makamah Konstitusi dan Mahkamah 

Agung juga mempunyai kewenangan untuk mengatur dengan menetapkan 

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA). Pemerintah/eksekutif mempunyai kewenangan mengatur 

dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan 

Presiden (Perpres). Oleh karena itu, sering dibedakan antara pengertian (i) 

“judicial legislation”, (ii) “legislative act”, dan (iii) “executive act” atau 

“executive legislation”.
51

 

Yang di maksud dengan undang-undang dalam arti yang sempit 

adalah “legislative act” atau akta hukum yang dibentuk oleh lembaga 

legislatif dengan persetujuan bersama dengan lembaga eksekutif. Yang 

membedakan sehingga naskah hukum tertulis tersebut disebut sebagai 

“legislative act”, bukan “executive act” adalah karena dalam proses 

pembentukan “legislative act” itu, peranan lembaga legislatif sangat 

menentukan keabsahan materiel peraturan yang dimaksud.
52

 Dengan 

peranan lembaga legislatif yang sangat menentukan itu berarti peranan 

para wakil rakyat yang dipilih dan mewakili kepentingan rakyat yang 
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berdaulat dari mana kedaulatan negara berasal sangat menentukan 

keabsahan dan daya ikat undang-undang itu untuk umum.
53

 

Kenyataan ini dapat dijadikan bahan untuk menjelaskan bahwa 

sesungguhnya memang terdapat perbedaan antara materi dan struktur, atau 

antara isi dan bentuk undang-undang. Dalam setiap undang-undang, kedua 

hal itu sudah seharusnya dapat kita bedakan satu sama lain. Para ahli biasa 

membedakan antara:
54

 

1) undang-undang dalam arti 

materiel atau “wet in materiele 

zin”; 

2) undang-undang dalam arti formil 

atau “wet in formele zin”. 

Kedua jenis undang-undang tersebut kadang-kadang dilihat secara 

kategoris, yaitu ada kategori undang-undang yang disebut undang-undang 

materiel atau dalam bahasa Belanda disebut “wet in materiele zin”, dan 

ada pula kategori undang-undang formil yang dalam bahasa Belanda 

disebut “wet in formele zin”. Sarjana Belanda sendiri seperti Buijs, Van 

der Vlies, dan sebagainya membedakan keduanya juga secara kategoris 

dengan menggolongkan satu kelompok undang-undang sebagai undang-

undang formil dan golongan yang lain merupakan undang-undang 

materiel. Keduanya dibedakan dengan ketat seperti orang membedakan 

antara hukum materiel (substantive rules) dari hukum formil yang 

menyangkut “procedural rules” atau hukum acara. 
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Namun demikian, pengertian undang-undang dalam arti materiel 

itu (wet in materiele zin) dapat pula kita lihat sebagai perbedaan cara 

pandang atau perspektif. Pengertian undang-undang dalam arti materiel itu 

menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, atau 

substansinya, sedangkan undang-undang dalam arti formil (wet in formele 

zin) dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Pembedaan keduanya 

dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu 

undang-undang yang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi 

bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.
55

 

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan 

berdasarkan Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234), disebutkan bahwa dalam 

membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Macam-macam 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:
56

 

a. Asas Kejelasan Tujuan  

Asas kejelasan tujuan adalah pembentukan peraturan perundang-

undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak di capai. 
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 Ibid  

56
 lihat pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), serta 

penjelasannya 
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b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat  

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa 

setiap jenis peraturan perundang-undanga harus dibuat oleh lembaga 

negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang 

memiliki kewenangan. Peraturan perundang-undangan, dapat batal 

atau dibatalkan demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau 

pejabat yang tidak berwenang.  

c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan  

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan 

hierarki peraturan perundang-undangan.  

d. Asas Dapat Dilaksanakan 

Asas dapat dilaksanakan adalah pembentukan peraturan perundang-

undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-

undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, 

maupun yuridis. 

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah peraturan perundang-

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan 

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

f. Asas Kejelasan Rumusan 
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Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan 

perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, dan juga 

bahasa hukum jelas dan juga mudah dimengerti sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.  

g. Asas Keterbukaan  

Asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-

undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan/penetapan, dan pengundangan yang sifatnya transparan 

dan juga terbuka. Sehingga, bagi seluruh lapisan pada masyarakat 

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 

menyatakan bahwa muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan asas:
57

  

a. Asas Pengayoman  

Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk 

menciptakan ketentraman masyarakat.  

b. Asas Kemanusiaan  

Asas kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak 

                                                                          
57

 lihat pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 serta penjelasannya 
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asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 

penduduk Indonesia secara proporsional 

c. Asas Kebangsaan  

Asas kebangsaan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan 

harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk 

dengan tetap menjaga prinsip NKRI  

d. Asas Kekeluargaan  

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi mautan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk 

mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan 

e. Asas Kenusantaraan 

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh 

wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan 

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional 

yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.  

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika  

Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, 

agama, suku dan golongan, kondisi yang khusus daerah serta budaya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara.  

g. Asas Keadilan  

Asas keadilan adalah peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara  
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h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan  

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,golongan,  suku, gender, , ras, dan status 

sosial.  

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum 

Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam 

masyarakat melalui jaminan kepastian hukum 

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan  

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. 

Selanjutnya di dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011 menyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat 

berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-

undangan yang termasuk. Adapun asas lain adalah sesuai dengan bidang 

hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, contohnya bisa 

dilihat dalam hukum pidana, seperti asas legalitas, asas tiada hukum tanpa 

kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; 
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dalam hukum perdata, seperti dalam hukum perjanjian, ada asas 

kesepakatan, kebebasan dalam berkontrak, dan iktikad baik. 

Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

merupakan proses atau tahapan beberapa kegiatan perencanaan, persiapan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Untuk 

menciptakan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan yang baik, 

asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dipandang 

sebagai sebuah inspirasi normatif yang harus diperhatikan dalam oleh 

pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan asas ini dalam 

proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai dasar 

atau pentunjuk arah.
58

 

2.1. Landasan/Dasar Keberlakukan Peraturan Perundang-Undangan 

Secara umum ada beberapa landasan/dasar agar peraturan 

perundang-undangan dapat berlaku dengan baik. Baik disini dalam arti 

bahwa peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif dan 

baik (sempurna) dalam teknik penyusunannya. Ada paling tidak 3 dasar 

keberlakuan peraturan perundang-undangan, yaitu dasar filosofis, dasar 

sosiologis, dasar yuridis. Hal lain yang tidak mempengaruhi keberlakuan 

peraturan perundang-undangan, tetapi menyangkut baik atau tidaknya 

rumusan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu mengenai teknik 

penyusunan peraturan perundang-undangan. 
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 B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain 

Naskah Akademik, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm 82. 
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1. Dasar Filosofis 

Dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang 

berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara. Setiap masyarakat 

mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, 

kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum, yaitu yang 

berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau tidak. Hukum diharapkan dapat 

mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. 

Dalam kaitan ini, penyusunan peraturan perundang-undangan harus 

memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (cita hukum) yang 

terkandung dalam Pancasila. 

2. Dasar Sosiologis 

Dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang 

berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat. 

Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang 

dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. 

Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-

undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai 

daya laku secara efektif. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan 

harus memperhatikan struktur masyarakat kita yang lebih bersifat agraris. 

3. Dasar Yuridis 

Dasar yuridis ini sangat penting dalam penyusunan peraturan 

perundang-undangan. Dasar yuridis berkaitan dengan hal-hal sebagai 

berikut: 
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a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan 

perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa 

setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh 

badan atau pejabat yang berwenang. Apabila dibuat oleh 

pejabat yang tidak berwenang akan mengakibatkan 

peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum, 

artinya peraturan perundang-undangan tersebut dianggap 

tidak pernah ada, begitu juga dengan segala akibat 

hukumnya. Secara mudah dapat dikatakan bahwa batal 

demi hukum disini adalah mati dengan sendirinya, tidak 

perlu ada suatu tindakan apapun. Sebagai contoh yang 

berwenang membuat peraturan daerah adalah kepala daerah 

dan DPRD. Apabila ada peraturan daerah yang dibuat 

bukan oleh kepala daerah dan DPRD, maka Peraturan 

Daerah tersebut adalah batal demi hukum, Namun dalam 

praktek yang namanya batal demi hukum ini tidak pernah 

terjadi, karena peraturan perundang-undangan tersebut 

nyatanya tidak mati (batal) dengan sendirinya tetapi ada 

suatu tindakan. Apabila ada suatu tindakan, maka berarti 

dibatalkan, bukan batal demi hukum; 

b. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi 

muatan peraturan perundang-undangan. Ketidak sesuaian 

jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan 

perundang-undangan tersebut. Misalnya, Pasal 23 UUD 
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1945 menyatakan “segala pajak diatur dengan undang-

undang”. Hal ini jelas bahwa masalah pajak hanya 

merupakan materi muatan undang-undang. Jadi jika ada 

masalah pajak diatur dengan keputusan menteri, maka 

keputusan menteri tersebut dapat dibatalkan; 

c. Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Jika 

tata cara atau prosedur tersebut tidak ditaati, maka 

peraturan perundang-undangan tersebut kemungkinan batal 

demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan 

mengikat. Sebagai contoh, Perda harus dibuat oleh kepala 

Daerah dan DPRD, maka Perda tersebut batal demi hukum. 

Setiap Perda tersebut belum mempunyai kekuatan 

mengikat. 

d. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Perda tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi, undang-undang misalnya. 

3. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Harmonis diartikan 

sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. 

sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis, 

Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Dan 
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Keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; 

keserasian.
59

 

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 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

dasar negara kesatuan Republik Indonesia bahwa Undang-Undang Dasar 

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.
60

 

Lembaga legislatif dituntut untuk dapat membuat kajian-kajian 

tentang legal drafting
61

 menyusun suatu peraturan perundang-undangan 
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 Asshiddiqie, Jimly. 2005., Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: 

Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM. Konstitusi Press: Jakarta, hal 30 
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 Hestu Cipto Handoyo, “karena proses perumusan Peraturan Perundang-

Undangangan masih dianggap merupakan kegiatan yang sarat dengan nuansa politis, 
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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.
62

  Indonesia dalam penetapan pembuatan hukum 

dikenal dengan teori herarki 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 peraturan 

perundang-undangan perlu diperhatikan “harmonisasi peraturan 

perundang-undangan”, dalam pembahasan dibawah ini akan sedikit 

memberikan konstribusi tentang harmonisasi peraturan perundang-

undangan di Indonesia. 

Definisi harmonisasi dalam Kamus Ilmiah Populer di definisikan 

sebagai pengharmonisan, penyelarasan, dan penyerasian.  Korelasi kepada 

peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah pembuatan 

peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan perundang-

undangan yang di draft (di rancang/di naskah) harus sesuai, selaras dengan 

aturan-aturan pembuatannya, yang meliputi pada asas-asas perundang-

undangan, khususnya pada asas tingkat hirarki, Asas lex superior derogat 

                                                                                                                                                               
maka tidaklah mengherankan jika apresiasi terhadap keberadaan Peraturan Perundang-

undangan dilingkungan Pendidikan Tinggi Hukum masih relative rendah. Pengkajian 

dan pemahaman yang bersifat kognitif terhadap Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku (hukum positif) dan kurang mengarahkan pada pendidikan keterampilan tentang 

penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting)”. 2008, op cit., hal 31 
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legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan 

yang rendah (asas hierarki). Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan 

hierarki peraturan perundang-undangan, pasti tidak terlepas dalam benak 

kita menganai Teori Stuffen Bow karya Hans Kelsen (selanjutnya disebut 

sebagai ”Teori Aquo”). Hans Kelsen dalam Teori Aquo mambahas 

mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-

norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu 

hierarki tata susunan.Yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam 

hal ini yang diperhatikan adalah hierarkhi peraturan perundang-undangan, 

misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah (PP) 

dengan Undang-undang, maka yang digunakan adalah Undang-undang 

karena undang-undang lebih tinggi derajatnya.Teori Aquo semakin 

diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang 

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Sekarang ini hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia 

menurut ketentuan UU No.12 Tahun 2011 adalah Jenis dan hierarki 

Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: “Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

3. Peraturan Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden; 

5. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Sinkronisasi Hukum Positif dalam Pembuatan Peraturan 

Perundang-undangan. Sinkronisasi merupakan salah satu langkah untuk 



47 
 

melihat suatu peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 

suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu 

dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan 

perundang-undangan yang ada. 

Dengan pengaturan sebagaimana tersebut di atas maka suatu 

undang-undang dapat dimintakan Judicial Review atau pegujian yudisial 

kepada Mahkamah Konstitusi sedangkan peraturan perundang-undangan 

di bawah undang-undang dapat dimintakan Judicial Review atau pegujian 

yudisial kepada Mahkamah Agung jika di dalamnya terdapat suatu 

ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi. Terhadap undang-

undang apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa benar terdapat 

suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat 

mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan 

menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap. Begitu pula dengan 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang apabila 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar terdapat suatu ketentuan di 

dalamnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang, 

maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan 

ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum 

tetap.
63
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Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan, pada Pasal 22 ayat (3)
64

 Atas dasar tersebut di atas serta 

mengingat salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji 

suatu Undang–Undang terrhadap UUD NRI 1945 maka diajukanlah 

permohonan untuk dilakukan pengujian Undang-Undang (yudicial review) 

terhadap Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman yang mengatur tentang pembatasan ukuran rumah 

masyarakat dengan pokok permohonan bahwa Pasal 22 Ayat (3) Undang-

Undang tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum. 

 

Dalam hal inilah harmonisasi vertikal peraturan perundang-

undangan mempunyai peranan penting. Selain berfungsi membentuk 

peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan tergantung serta 

membentuk suatu kebulatan yang utuh, harmonisasi vertikal peraturan 

perundang-undangan berfungsi sebagai tindakan preventif guna mencegah 

terjadinya Judicial Review suatu peraturan perundang-undangan karena 

jika hal ini terjadi maka akan timbul berbagai macam kerugian baik dari 

segi biaya, waktu, maupun tenaga. Dari segi biaya peraturan perundang-

undangan tersebut dalam penyusunannya dibiayai dari dana APBN yang 

tidak sedikit, dari segi waktu proses penyusunannya membutuhkan waktu 

yang tidak sebentar bahkan dapat memakan waktu bertahun-tahun, 

sedangkan dari segi tenaga dalam penyusunan peraturan perundang-
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undangan dibutuhkan banyak energi, konsentrasi, dan koordinasi dari 

pembuat peraturan perundang-undangan tersebut.  

Dengan adanya proses harmonisasi vertikal peraturan perundang-

undangan yang baik maka potensi berbagai kerugian di atas dapat dicegah. 

Di samping harmonisasi vertikal tersebut di atas di dalam penyusunan 

peraturan perundang-undangan harus diperhatikan pula harmonisasi yang 

dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki 

yang sama atau sederajat. Jenis harmonisasi ini disebut dengan 

Harmonisasi Horinsontal peraturan perundang-undangan. Harmonisasi 

horisontal berangkat dari asas lex superior derogat legi inferior yang 

artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas 

hierarki), dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang 

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Harmonisasi Horisontal peraturan perundang-undangan yang 

dilandasi kedua asas tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan 

suatu peraturan perundang-undangan dikarenakan pada hakikatnya suatu 

peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang lintas 

sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam peraturan perundang-

undangan tersebut terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang 

berbeda-beda namun saling kait mengkait dan terhubung satu sama lain 

sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat dan 

utuh.
65
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B. Pembangunan Perumahan dan Permukiman  

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan 

pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang 

layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta 

berkelanjutan. Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar 

manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk 

dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan 

berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi 

pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan 

permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta 

penciptaan sosial budaya di perkotaan.
66

 

Peran dari Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 merupakan 

sebagai pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

merupakan upaya yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau 

bupati/walikota untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman. Pembinaan dilakukan dalam 

lingkup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. 

Tanggung jawab pemerintah dilakukan melalui koordinasi; sosialisasi 

peraturan perundang-undangan; bimbingan, supervisi dan konsultasi; 

pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; pendampingan 

dan pemberdayaan; serta pengembangan sistem informasi dan komunikasi.  
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 Melihat dari websibe salah satu daerah http://bapeda.grobogan.go.id/data-
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Pada hakekatnya peraturan pelaksana pembangunan perumahan 

dan kawasan permukiman sudah jelas sebagai tanggung jawab pemerintah, 

seperti yang sudah diuraikan diatas bahwasannya peran pemerintah 

menentukan pengembangan dalam bidang penyelenggaraan perumahan 

dan kawasan permukiman. Program Pemerintah pusat dengan 1 (satu) juta 

rumah bersubsidi kiranya juga lebih memperhatikan pada kinerja 

pelaksanaannya, sehingga peraturan pelaksana yang sudah ada tidak hanya 

menjadi hukum yang pasif. Di Indonesia saat ini masih banyak peraturan 

yang pada akhirnya menjadi gejala permasalahan di negara sendiri. 

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat 

ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik 

membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang 

dihadapi masyarakat pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah. 

Di lain pihak, kredit pemilikan rumah dari perbankan memerlukan 

berbagai persyaratan yang tidak setiap pihak dapat memperolehnya dengan 

mudah serta suku bunga yang tidak murah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2014 pada Pasal 2 dan 

Pasal 3 yang lebih menekankan kepada Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah agar dapat memiliki rumah yang layak huni, yang menyatakan 

sebagai berikut:
67

 

(1) FLPP bertujuan untuk menyediakan 

dana dalam mendukung 
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 Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Permen No. 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui 

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera  
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kredit/pembiayaan pemilikan rumah 

sederhana sehat (KPRSh) bagi MBR. 

(2) Rumah sederhana sehat (RSh) terdiri 

dari Rumah Sejahtera Tapak dan 

Rumah Sejahtera Susun. Dan 

Pasal 3 

(1) Penyaluran dana FLPP dari PPP 

kepada Kelompok Sasaran KPR 

Sejahtera dilakukan melalui Bank 

Pelaksana. 

(2) Penyaluran dana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan menggunakan pola executing 

yaitu pola penyaluran dengan risiko 

ketidaktertagihan dana FLPP 

ditanggung oleh Bank Pelaksana. 

(3) Dana FLPP yang disalurkan oleh 

Bank Pelaksana kepada Kelompok 

Sasaran KPR Sejahtera dalam rangka 

kepemilikan rumah dikenakan tariff 

KPR Sejahtera sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

 

 

Namun pada praktiknya masayarakat masih banyak yang tidak 

mendapatkan rumah yang layak huni, disebabkan karena proses dalam 

kepemilikan rumah dipersulit pada orang-orang yang memiliki 

kepentingan sendiri. Padahal sudah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) 

bahwa semuanya sudah di tanggungkan pada Bank Pelaksana sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan di bidang keuangan. 

Pembiayaan perumahan berbasis perbankan perlu dilengkapi 

dengan pembiayaan khusus perumahan yang dijalankan oleh lembaga 

keuangan bukan bank, dimana consolidated fund dan multipurpose 
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financing lebih bisa dilayani Evaluasi Kebijakan FLPP. Disamping itu, 

skema subsidi dan skema bantuan infrastruktur perlu diperluas, mengingat 

proporsi MBR di Indonesia masih cukup besar, sehingga urgensinya 

keberadaan tabungan perumahan rakyat dapat segera direalisasikan dalam 

Undang-Undang sesuai amanat dalam Pasal 124 UU No.1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
68

 

1. Rencana Pemerintah Membangun Perumahan dan Amanat Konstitusi 

Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu 

kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis 

dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, 

dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan 

pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat 

ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan 

bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya. Dengan 

demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman 

sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia 

yang seutuhnya adalah sangat strategis.  

Persoalan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya 

tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan 

permukiman. Penyusunan arahan untuk penyelenggaraan perumahan dan 
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 Lihat Pasal 124 Undang-Undang No. 1 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) 
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permukiman, sesungguhnya secara lebih komprehensif telah dilakukan 

sejak Pelita V dalam bentuk Kebijaksanaan dan Strategi Nasional 

Perumahan, namun penekanannya masih terbatas kepada aspek perumahan 

saja. Dalam perjalanannya, acuan tersebut dirasakan kurang sesuai lagi 

dengan berbagai perkembangan permasalahan yang semakin kompleks, 

sehingga diperlukan pengaturan dan penanganan perumahan dan 

permukiman yang lebih terintegrasi. Sehingga untuk itu perlu disusun 

suatu kebijakan dan strategi baru yang cakupannya dapat meliputi bidang 

perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan.
69

 

Arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman tahun 

2005-2025 antara lain:
70

 

1. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya 

diarahkan pada: 

(i) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang 

berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya 

beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana 

permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola 

secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien;  
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Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua 

BKP4N, No. 217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP). 
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Pembangunan Nasional, oktober 2008., Direktur Permukiman dan Perumahan, 
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(ii) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta 

prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu 

membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari 

masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, 

serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran 

pembangunan; dan 

(iii) pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana 

pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan 

keseimbangan lingkungan hidup. 

2. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi di arahkan untuk 

mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan 

sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, 

pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap 

kebutuhan (demand responsive approach) dan pendekatan terpadu dengan 

sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber dayaair, serta 

kesehatan. Pembangunan air minum dan sanitasi dilakukan melalui: 

(i) peningkatan kualitas pengelolaan aset (asset management) 

dalam penyediaan air minum dan sanitasi;  

(ii) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi 

dasar bagi masyarakat;  

(iii) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang 

kredibel dan profesional; dan  
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(iv) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam 

pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin. 

Untuk dapat melaksanakan program pokok tersebut dengan baik 

perlu dukungan, seperti peraturan perundang-undangan, penyusunan 

rencana tata ruang, pelaksanaan konsolidasi tanah, pengembangan 

teknologi tepat guna, peningkatan sumber daya manusia, dan pelestarian 

sumber daya alam. Berbagai kegiatan tersebut tercakup dalam program 

penunjang, yaitu:  

1) Program Pengembangan Hukum di Bidang Perumahan dan 

Permukiman; 

Program ini bertujuan untuk menunjang kegiatan 

perancangan peraturan perundang-undangan, baik yang 

berupa hukum yang bersifat mendasar maupun yang 

bersifat sektoral. Program ini mencakup kegiatan 

pengkajian, penelitian hukum, serta penyusunan naskah 

akademis peraturan perundang-undangan. 

2) Program Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan 

Permukiman; 

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan 

pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan terapan 

terutama yang tengah berkembang dengan pesat dan 

diperhitungkan memiliki pengaruh yang besar bagi 

pembangunan. 

3) Program Penyelamatan Hutan, Tanah, dan Air; 
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Program ini bertujuan untuk melestarikan fungsi dan 

kemampuan sumber daya hayati dan non-hayati serta 

lingkungan hidup. Bagi pembangunan perumahan dan 

permukiman khususnya dalam program penyediaan dan 

pengelolaan air bersih, kelestarian sumber air baku 

merupakan hal yang paling utama.
71

 

4) Program Penataan Ruang; 

Program penataan ruang bertujuan untuk menyusun dan 

mengembangkan pola tata ruang dan mekanisme 

pengelolaan yang dapat menyerasikan berbagai kegiatan 

pembangunan dan pemanfaatan air, tanah, serta sumber 

daya lainnya. dan 

5) Program Penataan Pertanahan 

Program penataan ruang bertujuan untuk menyusun dan 

mengembangkan pola tata ruang dan mekanisme 

pengelolaan yang dapat menyerasikan berbagai kegiatan 

pembangunan dan pemanfaatan air, tanah, serta sumber 

daya lainnya. 

Periode tahun 2009-2011 pada era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 

II Kementerian Perumahan Rakyat dipimpin oleh Bapak Suharso 

Monoarfa. Beberapa kebijakan dan program yang lahir dalam periode ini 

antara lain: lahirnya 2 (dua) undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 20 Tahun 
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2011 tentang Rumah Susun, lahirnya terminology Rumah Sejahtera  

(Hapernas tahun 2010), kebijakan Fasilitas Likuditas Pembiayaan 

Perumahan (FLPP), bantuan fisik pembangunan Rusunawa pondok 

pesantren, PSU, Rumah Murah, dana Dekonsentrasi, dan dana DAK.
72

 

Kabinet Kerja Jokowi-JK pada periode ini 2014-2019 Kementerian 

Perumahan Rakyat digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum 

menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan 

Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimuljono. Urusan perumahan masuk 

dalam 2 (dua) pos struktur Eselon I (Dirjen), yaitu Dirjen Penyediaan 

Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Perumahan. Program-program yang 

dilandasi Nawacita Jokowi dijabarkan dalam program 100-0-100 (100% 

sanitasi – 0% kumuh – 100% air bersih) dan Program Sejuta Rumah 

dengan revisi kebijakan pembiayaan perumahan KPR FLPP (uang muka 

1%, bunga 5%, tenor maksimal 20 tahun). 

Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 

tentang Rumah Susun sebagai momentum era baru penyelenggaraan 

perumahan rakyat. Konsideran menimbang Undang-Undang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa bahwa pemerintah perlu 

lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan 

bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat menengah 

kebawah khususnya MBR. Salah satu hal khusus yang diatur dalam kedua 
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undang-undang ini adalah keberpihakan negara terhadap Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam kaitan ini, Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan perumahan (Rumah 

Tapak/Rumah Sejahtera dan/atau Rumah Susun) bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan 

perolehan rumah tapak/rusun melalui program perencanaan pembangunan 

perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
73

 

Pasal 22 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman menyebutkan bahwa luas minimum lantai rumah adalah 

sebesar 36 m² yang perlu dipertimbangkan dalam pemenuhan kebutuhan 

rumah sebagai hak dasar bagi rakyat, khususnya MBR. Kepemilikan 

(kepenghunian) property oleh Orang Asing yang berkedudukan di 

Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan hak untuk bertempat tinggal 

bagi seluruh penduduk Indonesia. 

Dan Pemerintah wajib memberikan Penyusunan kebijakan yang 

lebih adil, profesional, proporsional, dan progresif dalam bidang 

perumahan dan kawasan permukiman, melalui rumusan yang lebih tegas 

dan jelas meningkatkan aksesibilitas atas tanah dan pembiayaan khususnya 

untuk masyarakat lemah dan tidak mampu dan MBR. 
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2. Sejarah Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

banyak diperkenalkan istilah baru, diantaranya:
74

 

1. satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, 

penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan 

permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan 

peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem 

pembiayaan, serta peran masyarakat;  

2. kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 

perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya 

pemenuhan rumah yang layak huni; 

3. bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 

berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan 

penghidupan;  

4. bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari 

satu satuan permukiman; 

5. bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu 

satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas 
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umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 

kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan;  

6. kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan 

pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan 

kelembagaan, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran 

masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu; 

7. bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 

layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 

martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya; 

8. rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan;  

9. rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat; 

10. rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan 

rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 

11. rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan 

khusus;  

12. rumah yang dimiliki negaradan berfungsi sebagai tempat 

tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta 

penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri; 

13.  permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan 

bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan 

kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak 

memenuhi syarat; 
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14. perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai 

tempat hunian;  

15. penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan 

belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan 

untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

16. setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap 

pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik 

yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, 

maupun sumber dana lainnya. 

Selanjutnya, Undang-Undang ini diorientasikan dalam rangka 

menjamin kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara 

untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Undang-Undang tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman ini secara keseluruhan 

mencerminkan adanya keberpihakan yang kuat sekaligus memberikan 

kepastian bermukim terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk 

memastikan ketersediaan rumah bagi MBR, juga berharap badan hukum 

yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan 

yang layak huni untuk masyarakat. 

Melihat materi baru dalam Undang-Undang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman dari Perbedaan utama dari Undang-Undang 
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Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pendahulunya adalah 

kondisi yang melatar belakangi kelahirannya. Pada saat Undang-Undang 

Perumahan dan Permukiman No 4 Tahun 1992 diundangkan, era otonomi 

daerah belum dimulai sehingga perumahan belum merupakan urusan wajib 

pemerintah daerah. UUD tahun 1945 juga belum diamandemen. Selain itu, 

kondisi perumahan dan termasuk juga perkotaan belum serumit saat ini. 

Pembangunan perumahan yang telah menjadi urusan wajib 

pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 200 7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, kemudian menjadikan materi tentang tugas dan 

wewenang dibahas secara rinci untuk masing-masing tingkatan 

pemerintahan mulai dari Pemerintah, Pemerintah propinsi dan Pemerintah 

kabupaten/Kota. Materi tugas dan wewenang tercantum dalam satu bab 

khusus dan 7 pasal.  

Tidak sebagaimana lazimnya pada bagian Menimbang yang 

bersifat normatif, pada Undang-Undang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman selain hal normatif juga mencantumkan penegasan tentang 

rumah sebagai kebutuhan dasar dan berperan strategis dalam pembentukan 

watak bangsa. Selain itu, dicantumkan juga negara bertanggung jawab 

dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, disertai 

perlunya pemerintah lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan 

kemudahan dan bantuan bagi masyarakat. Bahkan juga mencantumkan 

pengakuan terjadinya kondisi masyarakat yang sulit memperoleh rumah 
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yang layak dan terjangkau sebagai akibat kurangnya perhatian kepada 

kepentingan MBR. 

Hal yang baru dan paling mendasar adalah ditetapkannya lingkup 

pengaturan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Penetapan lingkup pengaturan ini bahkan secara rinci dalam 11 bab dan 

142 pasal, sehingga dapat dikatakan isi Undang-Undang ini adalah tentang 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Penjelasan lebih 

mendalam tentang materi Undang-Undang pada bagian lain edisi ini. 

Hal paling utama yang terlihat berbeda, bahwa Undang-Undang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman secara jelas mencantumkan ruang 

lingkup penyelenggaraan perumahan yaitu pembinaan, tugas dan 

wewenang, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman itu 

sendiri, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas 

terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, 

pendanaan dan pembiayaan, hak dan kewajiban, serta peran masyarakat. 

Keseluruhan lingkup penyelenggaraan ini dirincidalam bab tersendiri. 

2.1. Penegasan Fungsi dan Wewenang 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan 

Permukiman secara tegas membedakan tugas dan wewenang dari setiap 

tingkatan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan nuansa era otonomi. 

Diantara beragamnya tugas pemerintah, tugas merumuskan, menetapkan 

dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional menjadi yang 

paling krusial. Tugas lainnya yang relatif keahlian kepada orang atau 
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badan hukum. Terkait peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan 

penyelenggaraan peruamahan dan kawasan permukiman, pemerintah 

bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.  

Tugas yang terkait langsung dengan terwujudnya perumahan MBR 

adalah mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan dan 

memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Secara 

umum tugas pemerintah provinsi sama dengan pemerintah. Perbedaannya 

hanya pemerintah provinsi ditugaskan menyusun rencana pembangunan 

dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tingkat provinsi. 

Rencana ini dikenal sebagai Rencana Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D).  

Tugas pemerintah kabupaten/kota sedikit berbeda, lebih bersifat 

operasional, seperti memberikan pendampingan bagi orang perseorangan 

yang melakukan pembangunan rumah swadaya dan menetapkan lokasi 

Kasiba dan Lisiba. Wewenang yang diberikan kepada pemerintah 

diantaranya adalah menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman 

dan kriteria (NSPK), menyusun dan menyediakan basis data, menyusun 

dan menyempurnakan peraturan peundang-undangan, memberdayakan 

pemangku kepentingan, melakukan koordinasi, memfasilitasi kemitraan, 

melakukan evaluasi, memfasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan 

permukiman kumuh. Secara umum wewenang pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota tidak berbeda kecuali bahwa pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengoordinasikan pencadangan 
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atau penyediaan tanah pada daerahnya masing-masing. Secara khusus, 

pemerintah kabupaten/kota menyediakan prasarana dan sarana bagi MBR, 

dan menetapkan lokasi perumahn dan permukiman kumuh.
75

 

2.2. Proses Pelimpahan Wewenang 

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 atau “legislative 

delegation of rule-making power”. Legislator pertama atau utama yang 

biasa disebut “primary legislator” atau “principal legislator” adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Pemerintah/Presiden dalam 

membentuk atau 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 atau 

“subordinate legislations”.
76

 

Pada uraian diatas dalam teori tentang pendelegasian, maka 

pelimpahan kewenangan dari satu lembaga kepada lembaga lain berakibat 

terjadinya perpindahan kewenangan secara mutlak. Kewenangan yang 

sudah didelegasikan kepada lembaga yang lain itu tidak dapat lagi ditarik 

kembali oleh lembaga pemberi delegasi. Begitu kekuasaan telah 
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dilimpahkan kepada lembaga lain, maka lembaga penerima limpahan 

kewenangan itulah penyandang tugas dan kewenangan hukum atas 

kekuasaan yang telah dilimpahkan itu. Karena itu, dapat dikatakan bahwa 

delegasi  merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan 

oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil 

keputusan atas tanggungjawab sendiri. 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 

tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman tersebut merupakan proses dalam pelimpahan wewenang 

gunan melaksanakan program pemerintah, Di sini tegas ditentukan bentuk 

peraturannya, yaitu Peraturan Pemerintah yang menurut ketentuan Pasal 5 

ayat (2) UUD 1945 dinyatakan sebagai kewenangan Presiden, yaitu bahwa 

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-

undang sebagaimana mestinya”.
77

 

Kondisi terbaru saat ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru 

dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada Pasal 4 ayat 

(1) dan (2) yang berbunyi secara tegas “Penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakan 

secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan, dan dilaksanakan dengan 

prinsip penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai dasar 

penyelenggaraan perumahan,”. 
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Peraturan perundang-undangan pelaksana undang- undang atau 

yang biasa disebut “subordinate legislations” itu dewasa ini dianggap 

memegang peranan yang sangat penting dan bahkan cenderung terus 

berkembang dalam praktik di hampir semua negara hukum moderen. 

Sebabnya ialah bahwa parlemen atau lembaga perwakilan rakyat sebagai 

lembaga legislatif utama tidak mempunyai cukup banyak waktu untuk 

secara mendetil memberikan perhatian mengenai segala urusan teknis 

mengenai materi sesuatu undang-undang. Perumus undang-undang pada 

umumnya hanya memusatkan perhatian pada kerangka kebijakan dan garis 

besar kebijakan yang penting-penting sebagai parameter yang esensial 

dalam menjalankan roda dan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkannya undang-undang yang 

bersangkutan.
78

 

Dalam pembangunan perumahan yang telah menjadi urusan wajib 

pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, kemudian menjadikan materi tentang tugas dan 

wewenang dibahas secara rinci untuk masing-masing tingkatan 

pemerintahan mulai dari Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah 
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kabupaten/kota. Materi tugas dan wewenang tercantum dalam satu bab 

khusus dan 7 pasal.
79

 

3. Kaidah-Kaidah Hukum Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta 

Penataan Ruang 

Kaidah-kaidah hukum itu dapat pula dibedakan antara yang 

bersifat imperatif dan yang bersifat fakultatif. 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). Kadang-kadang ada pula kaidah-kaidah hukum yang 

bersifat campuran atau yang sekaligus bersifat memaksa (dwingende) dan 

mengatur (regelende). 

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). Kaidah umum selalu bersifat 

abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa 

menunjuk atau mengaitkannya dengan subjek konkret, pihak, atau individu 

tertentu. Kaidah hukum yang bersifat umum dan abstrak inilah yang 

biasanya menjadi materi peraturan hukum yang berlaku bagi setiap orang 

atau siapa saja yang dikenai perumusan kaidah hukum yang tertuang 

dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
80
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Terhadap berbagai bentuk norma hukum tersebut di atas dapat 

dilakukan kontrol atau pengawasan melalui apa yang biasa disebut sebagai 

mekanisme control norma hukum (legal norm control mechanism). 

Kontrol terhadap norma hukum itu dapat dilakukan melalui pengawasan 

atau pengendalian politik, pengendalian administratif, atau melalui kontrol 

hukum (judisial). Kontrol politik dilakukan oleh lembaga politik, misalnya 

oleh lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Dalam hal ini, mekanisme 

kontrolnya disebut sebagai “legislative control” atau “legislative review”. 

Misalnya, revisi terhadap sesuatu undang-undang dapat dilakukan melalui 

dan oleh lembaga perwakilan rakyat sendiri sebagai lembaga yang 

memang berwenang membentuk dan mengubah undang-undang yang 

bersangkutan. Jika dalam perjalanan waktu ternyata Dewan Perwakilan 

Rakyat menganggap bahwa suatu undang-undang yang telah berlaku 

mengikat untuk umum harus diperbaiki, maka dengan sendirinya DPR 

sendiri berwenang untuk mengambil inisiatif mengadakan perbaikan 

terhadap undang-undang tersebut melalui mekanisme pembentukan 

undang-undang yang berlaku.
81

 

Demikian pula, apabila upaya kontrol terhadap norma hukum 

dimaksud dapat pula dilakukan oleh lembaga administrasi yang 

menjalankan fungsi “bestuur” di bidang eksekutif. Badan-badan yang 

memang secara langsung diberi delegasi kewenangan oleh undang-undang 

untuk melaksanakan undang-undang yang bersangkutan dapat saja 

mengambil prakarsa untuk mengevaluasi dan apabila diperlukan 
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memprakarsai usaha untuk mengadakan perbaikan atau perubahan atas 

undang- undang yang bersangkutan. Jika upaya dimaksud berujung pada 

kebutuhan untuk mengubah atau merevisi isi undang-undang, maka 

tentunya lembaga eksekutif di- maksud berwenang melakukan langkah-

langkah sehing- ga perubahan itu dapat dilakukan sesuai ketentuan yang 

berlaku. Mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga eksekutif 

semacam ini lah yang dapat kita sebut sebagai “administrative control” 

atau “executive review”.
82

 

Sementara itu, kontrol terhadap norma hukum tersebut (norms 

control) dinamakan “legal control”, “judicial control”, atau “judicial 

review” jika mekanismenya dilakukan oleh pengadilan. Pada pokoknya, 

kaidah hukum yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract 

norms) hanya dapat dikontrol melalui mekanisme hukum, yaitu “judicial 

review” oleh pengadilan. Ada negara yang menganut sistem yang terpusat 

(centralised system) yaitu pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 

atau lembaga lain yang khusus. Ada pula negara yang menganut sistem 

tersebar atau tidak terpusat (decentralised system) sehingga setiap badan 

peradilan dapat melakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan 

yang berisi norma umum dan abstrak. Indonesia termasuk negara yang 

menganut sistem tersentralisasi, yaitu untuk undang- undang terpusat di 
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Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian atas peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang dipusatkan di Mahkamah Agung.
83

 

Political will Pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar manusia 

atas perumahan ini secara tersurat telah terakomodasikan pada Undang-

Undang No. 1 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa 

kebijakan pemerintah pada penyelenggaraan pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman bagi rakyatnya diarahkan untuk:
84 

(a) Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak 

dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat 

dana man yang didukung prasarana, sarana, dan 

utilitas umum secara berkelanjutan serta yang 

mampu mencerminkan kehidupan masyarakat 

yang berkepribadian Indonesia; 

(b) Ketersediaan dana murah jangka panjang yang 

berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan 

rumah,perumahan, permukiman, serta 

lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan; 

(c) Mewujudkan perumahan yang serasi dan 

seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata 

guna tanah yang berdaya guna dan berhasil 

guna; 

(d) Memberikan hak pakai dengan tidak 

mengorbankan kedaulatan negara; dan 

(e) Mendorong iklim investasi asing. 

Sejalan dengan arah kebijakan umum tersebut, dalam 

penyelenggaraan perumahan dan permukiman baik di daerah perkotaan 
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yang berpenduduk padat maupun di daerah perdesaan yang ketersediaan 

lahannya lebih luas, perlu terwujud dengan memperhatikan ketertiban dan 

kepastian hukum dalam pengelolaannya. Pemerintah perlu memberikan 

kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap 

dalam bentuk pemberian kemudahan pembiayaan dan/atau pembangunan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan hunian.  

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman ini bertumpu pada masyarakat dan 

pemberian hak serta, kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk 

ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman, pemerinatah pusat dan pemerintah 

daerah mempunyai tanggungjawab untuk menjadi fasilitator dan regulator 

yang memberikan bantuan serta kemudahan kepada masyarakat dalam 

pemenuhan standar perumahan yang layak. Usaha ini dapat dilakukan 

dengan mengoptimalisasikan penelitian dan pengembangan yang menjadi 

berbagai aspek yang terkait, antara lain; tata ruang, pertanahan, prasarana 

lingkungan, industry bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang 

bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan local, 

serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. 

Aspek hukum penataan ruang di Indonesia adalah keseluruhan 

asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur bagaimana suatu Negara ditata 

(mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

pengelolaannya) dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses 



74 
 

yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat di Indonesia. 

Dengan demikian, aspek hukum penataan ruang di Indonesia bukan hanya 

merupakan kumpulan aturan-aturan yang mungkin dalam kenyataan 

kehidupan sehari-hari tidak dilaksanakan. Akan tetapi, juga meliputi 

institusi (pranata) yang membuat aturan tersebut dilaksanakan serta 

proses-proses yang menjadikan aturan tersebut berlaku dan dilaksanakan 

dalam masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, dalam bagian aspek 

hukum penataan ruang ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan langsung 

dengan peraturan penataan ruang di Indonesia dan masalah penegakkan 

peraturan tersebut. Secara garis besar akan dibahas dasar-dasar hukum 

perumahan dan kawasan permukiman, permasalahan pengaturan penataan 

ruang di Indonesia, dan perspektif aspek hukum penataan ruang di 

Indonesia ke depan. 

3.1. Dasar Hukum Penataan Ruang serta Asas dan Tujuannya 

 Untuk konteks Indonesia, pembangunan kawasan perkotaan selain 

menunjukkan hasil berupa terbangunnya prasarana dan sarana fisik yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, menyimpan pula berbagai 

permasalahan yang makin lama makin kompleks dan multidimensional. 

Permasalahan pokok yang mengiringi pembangunan perkotaan tersebut di 

antaranya; terjadinya degradasi kondisi sosial masyarakat yang semakin 

tajam, bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran, tidak 

terkendalinya pertumbuhan sektor informal, terjadinya penurunan daya 

dukung lingkungan, makin terbatasnya prasarana dan sarana pendukung, 

makin menurunnya kualitas pelayanan umum, lemahnya sumber daya 
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manusia, serta pemahaman yang masih kurang terhadap prinsip-prinsip 

manajemen pengelolaan perkotaan yang baik (good urban governance).
85

 

Berbagai permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh 

beberapa faktor, seperti: 

1) keterbatasan sumber daya pembangunan perumahan;  

2) ketidakjelasan manajemen pembangunan perumahan;  

3) belum optimal dan tidak jelasnya pembagian peran antara 

masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat 

dalam pembangunan perumahan; serta  

4) belum adanya peraturan perundang-undangan sebagai 

landasan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan 

yang mampu memberikan jaminan kepastian dan 

keberlanjutan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip 

pengelolaan yang berdaya guna dan berhasil guna. 

Permasalahan belum adanya peraturan perundang-

undangan yang menjamin kepastian hukum dalam 

penyelenggaraan pembangunan dapat dilihat dari adanya 

fakta hukum sebagaimana akan dibahas di bawah.
86

 

Lemahnya aspek pengendalian pemanfaatan ruang sebagai 

perangkat penegakan hukum, dari sisi substansi peraturannya sendiri 

antara lain karena Undang-Undang Penataan Ruang sebagai landasan 

dasar penataan ruang yang ada lebih banyak mengatur keterpaduan proses, 

sedangkan kaidah-kaidah hukum yang dimuat lebih bersifat adminitratif, 

khususnya kaidah-kadaih penuntun bagi administrasi negara dalam 

perencanaan tata ruang.  

Kaidah-kaidah perilaku masyarakat yang berkaitan dengan 

pemanfaatan ruang tidak banyak diatur dalam UUPR, didasarkan pada 

pertimbangan bahwa kaidah-kaidah perilaku tersebut telah diatur dalam 

undang-undang sektoral. Dengan demikian, jika seseorang atau Badan 
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Hukum melanggar rencana tata ruang maka penerapan sanksi tergantung 

pada peruntukan yang dilanggar. Sanksi tersebut dapat dikenakan dari 

Undang- Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 

Kehutanan, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-

Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau undang-undang 

lainnya.  

Dalam Peraturan Penataan Ruang di Indonesia, terutama terletak 

pada kecenderungan penggolongan/klasifikasi kawasan yang “sangat 

banyak”, terlebih mengenai jenis “kawasan strategis” yang seolah masih 

boleh diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan “sudut kepentingan”.
87

 

Dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi: 

kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya 

berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: 

a. tata ruang diwilayah sekitarnya; 

b. kegiatan lain dibidang yang sejenis dan kegiatan 

dibidang lainnya; dan/atau 

c. peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Pendekatan ini ternyata dalam praktek tidak berjalan efektif, antara 

lain disebabkan undang-undang sektoral belum spesifik mengadopsi 

pendekatan penataan ruang. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya, yang terkait langsung dengan 

penataan ruang hanya dapat diterapkan sanksinya, sepanjang pada 

perubahan fungsi ruang (peruntukan) itu terdapat unsur “pencemaran” dan/ 

atau “kerusakan” lingkungan. Dengan demikian, dalam praktek, kaidah 
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perilaku luput dari pengaturan Undang-Undang Penataan Ruang. Oleh 

karena Undang-Undang Penataan Ruang lebih banyak mengatur kaidah-

kaidah perencanaan tata ruang, dimana subyek utamanya adalah 

administrasi negara, maka terhadap administrasi negara tersebut tidak 

dapat digunakan instrumen hukum pidana, melainkan hukum administrasi. 

Dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

banyak diperkenalkan istilah baru, diantaranya adalah satu kesatuan sistem 

yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, 

penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, 

pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh, penyediaan tanah, penataan ruang, pendanaan dan 

sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terdapat dalam Pasal 1 

angka 1. 

Selain itu, kesadaran masyarakat untuk secara sukarela tunduk 

pada peraturan-peraturan yang ada masih dirasa belum memadai. Banyak 

ketentuan hukum termasuk di bidang penataan ruang dan lingkungan 

hidup dengan sengaja dilanggar. Persepsi yang telah berkembang di 

masyarakat telah menjadi pembenaran bahwa pelanggaran terhadap 

ketentuan-ketentuan penataan ruang pun bukan merupakan sesuatu yang 

harus dihindari, apalagi ditakuti. Pemanfaatan lahan-lahan di sepanjang 

sempadan sungai, trotoar jalan, taman, dan lahan-lahan yang seharusnya 

bebas dari kegiatan untuk perumahan, perdagangan, dan sebagainya 

merupakan pemandangan yang biasa di kawasan-kawasan perkotaan. 
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Semua itu terjadi tanpa adanya upaya penegakan hukum yang tegas 

dari aparat pemerintah. Pemerintah daerah tidak mampu berbuat banyak 

untuk menegakkan hukum, hal ini disebabkan tidak mempunyai wibawa 

hukum yang memadai karena prinsip-prinsip good urban governance yang 

intinya terdiri dari accountability, transparancy, dan rule of law tidak 

dilaksanakan secara konsisten. 

Berdasarkan tugas dan wewenang yang terdapat pada pasal 7 

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

menyatakan: 

(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1), Negara memberikan 

kewenangan penyelenggaraan penataan ruang 

kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.   

(3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

tetap menghormati hak yang dimiliki orang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Sebagai ilustrasi, izin sebagai instrumen penegakan hukum belum 

diikuti dengan pengawasan yang cukup. Pengawasan yang dimaksud 

merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah pusat atau daerah untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran terhadap izin atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini seharusnya ditujukan 

untuk memantau kepatuhan masyarakat dan juga kedisiplinan aparat. 

Untuk itu, kewenangan membatalkan izin seperti yang diatur dalam 

Undang-Undang Penataan Ruang, termasuk terhadap izin-izin yang 

diterbitkan oleh bupati/walikota atau perangkat administrasi negara 

lainnya harus disertai dengan prosedur penegakannya.  
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Sementara itu, instrumen perizinan yang semestinya berperan 

sebagai perangkat penegakkan hukum seringkali bergeser peran secara 

paradoksal menjadi alat penyimpangan terhadap aturan hukum. Setelah era 

otonomi dijadikan sebagai alat untuk menambah Pendapatan Asli Daerah 

dengan dibebani target pemasukan tertentu setiap tahunnya. Dengan 

demikian, pada hakikatnya IMB tidak lagi berfungsi sebagai instrumen 

pengendalian, melainkan lebih berperan sebagai mesin penghasil PAD. 

Seringkali izin yang dikeluarkan tidak lagi sesuai dengan rencana tata 

ruang, demi untuk mengejar target pemasukan. 

Selain itu, seringkali izin yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan lolos karena berbagai hal. Undang-Undang Penatan 

Ruang mengenal konsep insentif dan disinsentif untuk melapisi 

pengendalian izin yang seringkali lolos tersebut, tetapi konsep itu sejauh 

ini tidak pernah dilaksanakan dalam penataan di Indonesia bahkan dalam 

penataan ruang secara keseluruhan.
88

 

Sebagaimana halnya asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, 

maka arah dari kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam 

pengaturan, karena dalam subtansinya peraturan perundang-undangan 

apapun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh 

asas keadilan ini.
89

  Ada kesembilan asas penyelenggaraan penataan ruang 

tersebut pada intinya merupakan norma-norma yang diambil/diterapkan 
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 Lihat ketentuan umum Undang-Undang Penataan Ruang 
89

 Herman Hermit, op cit, h. 69 
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untuk memayungi semua kaidah-kaidah pengaturan penataan ruang 

(perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang). 

Dapat dilihat substansi  dari asas atau norma-norma sebagaimana 

terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang yaitu: Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:  

a. keterpaduan;  

b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;  

c. keberlanjutan;  

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;  

e.  keterbukaan; 

f. kebersamaan dan kemitraan;  

g. pelindungan kepentingan umum;  

h. kepastian hukum dan keadilan; dan  

i. akuntabilitas. 

 

Pada dasarnya mempertegas cara pikir perumus Undang-Undang 

Penataan Ruang menggunakan pendekatan konsep system. Penegasan ini 

dapat kita lihat dari pernyataan dalam penjelasan umum angka 2 sebagai 

berikut: Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, 

Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah 

dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, 

penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara 

komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan 

memperhatikan factor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, 

keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. 

Mengenai rumusan tujuan, yang mengingat pentingnya bagi kita 

untuk melihat bagaimana norma-norma diterapkan dalam orientasi, yang 

dapat kita lihat dalam Pasal 3 secara lengkap, sebagai berikut: 
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Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang 

wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 

berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan 

lingkungan buatan; 

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya 

alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan 

sumber daya manusia; dan  

c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan 

dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan 

ruang. 

 

C. Analisis 

Setelah melihat peraturan perundang-undangan diatas mengenai 

pelaksanaan perumahan bersubsidi antara Undang-Undang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman dengan Peraturan Pelaksanaannya yang menjadi 

fokus penelitian, maka penulis menganalisis sebagai berikut: 

1.  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

Sejalan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat pula 

dikembangkan contoh-contoh lain mengenai konstitusionalitas peraturan 

perundang-undangan lain yang kedudukannya berada di bawah undang-

undang. Misalnya, Peraturan Presiden yang dapat dibedakan dari Peraturan 

Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-

undang sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 53 Undang-Undang No.12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

dinyatakan:
90
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“Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan 

Presiden” 

 

Padahal, sangat jelas, belum ada undang-undang apapun yang 

dapat dijadikan rujukan untuk pelaksanaan ide atau kebijakan baru itu. 

Sementara kebijakan itu sendiri dinilai sangat penting untuk segera 

diterapkan untuk kepentingan umum. Akan tetapi, jika pun tidak 

dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka sekiranya kebijakan itu 

dituangkan dalam bentuk Perpu, juga berat bagi Presiden karena harus 

segera diajukan dalam persidangan DPR yang berikut. Oleh karena itu, 

untuk amannya, mungkin saja terjadi bahwa Presiden mengambil saja 

jalan pintas dengan menuangkan penetapan kebijakan baru itu dalam 

bentuk Peraturan Presiden. 

Jalan pikiran demikian ini jika diikuti dan dibenarkan adanya tentu 

dapat menimbulkan persoalan besar dan menyulitkan dalam sistem 

ketatanegaraan kita. Presiden dengan segala cara dapat saja bertindak 

sewenang-wenang menetapkan Peraturan Presiden yang bertentangan 

dengan UUD 1945. Akan timbul gejala seperti yang dialami di masa Orde 

Baru yang berada dalam buku Jimly sering sebut sebagai gejala 

“Government by Keppres”, dimana proses pemerintahan dijalankan hanya 

dengan keputusan- keputusan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan 

Presiden. Keputusan Presiden ditetapkan baik untuk mengatur norma-

norma hukum yang bersifat umum dan abstrak yang belum diatur dalam 

UUD dan UU maupun untuk menetapkan keputusan-keputusan 
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administrative yang menyangkut norma hukum yang bersifat individual 

konkret. Semua hal diputuskan dan diselesaikan dengan keputusan yang 

dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden, dalam Buku Jimly 

menyebutkan bahwa ini menjadi bentuk “Pemerintahan by Keppres”.
91

 

Keputusan Presiden itu sendiri menurut A. Hamid S. Attamimi, 

pada pokoknya, mengandung 4 (empat) macam norma hukum, yaitu:
92

 

1) Norma pengaturan yang berdasarkan 

kewenangan delegasian (gedelegeerde     

wettelijkeregels); 

2) Norma hukum yang menyelenggarakan 

kebijakan pemerintahan yang tidak terikat atau 

yang bersifat mandiri (beleidsregels); 

3) Norma hukum yang berupa keputusan 

administrative yang berentang umum (besluiten 

van algemene strekking); dan 

4) Norma hukum berupa keputusan administratif 

yang ditujukan kepada subjek hukum tertentu, 

yang disebut keputusan tata usaha negara 

(besluiten gericht tot bepaalde persoon atau 

disebut juga beschikkingen). 

Jika dihubungkan uraian diatas dengan peraturan pelaksanaan 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sekiranya sangat 

sulit untuk dilaksanakan. Karena bentuk keputusan presiden bersifat 

konkret, individual, dan sekali selesai. Sedangkan sifat dari Peraturan 
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adalah abstrak, umum, dan terus-menerus. Bila Keppres bersifat mengatur 

hal yang umum, maka harus dimaknai sebagai Peraturan. 

Proses dalam Undang-Undang Tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman bisa dilihat berdasarkan Kebijakan umum pembangunan 

perumahan diarahkan untuk; memenuhi kebutuhan perumahan yang layak 

dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung 

prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang 

mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian 

Indonesia; kedua, ketersediaan dana murah jangka panjang yang 

berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, 

permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan; ketiga, 

mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata 

ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna; keempat, 

memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara dan 

mendorong iklim investasi asing. 

Maka dari itu Undang-Undang Perumahan dan Permukiman 

memerlukan peraturan yang menangunginya, supaya dalam 

penyelenggaraannya dapat terealisasikan dengan tepat. Dalam peraturan 

pelaksanaan Untuk dapat melaksanakan program pokok tersebut dengan 

baik perlu dukungan, seperti peraturan perundang-undangan, penyusunan 

rencana tata ruang, pelaksanaan konsolidasi tanah, pengembangan 

teknologi tepat guna, peningkatan sumber daya manusia, dan pelestarian 

sumber daya alam. Berbagai kegiatan tersebut tercakup dalam program 

penunjang, yaitu: 
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(1) Program Pengembangan Hukum di Bidang 

Perumahan dan Permukiman;  

(2) Program Penelitian dan Pengembangan 

Perumahan dan Permukiman; 

(3) Program Penyelamatan Hutan, Tanah, dan Air; 

(4) Program Penataan Ruang; dan  

(5) Program Penataan Pertanahan. 

 

Tabel 2. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2011 

Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang perlu ditindak lanjuti 

atau peraturan dibawah Undang-Undang (PP): 

NO KAIDAH PASAL DALAM 

UNDANG-UNDANG 

PERATURAN 

PELAKSANAAN 

 

1 Pembinaan 

 

Pasal 11 Peraturan Pemerintah 

Nomor 88 Tahun 2014 

Tentang Pembinaan 

Penyelenggaraan 

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

 

2 Perencanaan dan 

perancangan Perumahan 

Pasal 23,24,25,26,27 Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2016 

Tentang 

Penyelenggaraan 

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, 

Bagian kedua Paragraf 1 

dan 2 

 

3 perencanaan prasarana, 

sarana, dan utilitas 

umum 

Pasal 28,29,30,31 Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2016 

Tentang 

Penyelenggaraan 

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, 

Paragraf 3 

 

4 Penyelenggaraan 

pembangunan 

perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

Pasal 50 ayat (3), 53 

ayat (3), 55 ayat (6),  

58 ayat (4), 84 ayat (7), 

85 ayat (5), 90, 93,  95 

ayat (6) 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2016 

Tentang 

Penyelenggaraan 

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, 

Bagian ketiga Paragraf 1  

 

5 syarat dan tata cara 

penetapan lokasi, 

pemugaran, peremajaan, 

pemukiman 

kembali, dan pengelolaan 

peningkatan kualitas 

Pasal 104 Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2016 

Tentang 

Penyelenggaraan 

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 
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terhadap 

perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh 

6 mengenai konsolidasi 

tanah 

Pasal 113 Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2016 

Tentang 

Penyelenggaraan 

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

 

 
 
 

 

Tabel 3. Ketentuan dalam Undang-Undang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman yang perlu ditindak lanjuti atau peraturan dibawah 

Undang-Undang (Permen): 

NO KAIDAH PASAL DALAM 

UNDANG-UNDANG 

PERATURAN 

PELAKSANAAN 

 

1 perumahan skala besar 

dan 

kriteria hunian 

berimbang  

Pasal 34,35,36,37 Peraturan Menteri 

Perumahan Rakyat 

Nomor 10 tahun 2012 

 

2 peran masyarakat Pasal 131 (1), (2) dan 

forum (3) 

Permendagri
  Nomor 1 

Tahun 2014 Jo Pasal 90 

Permendagri Nomor 53 

Tahun 2011 

 

3 peran masyarakat Pasal 132 dan 133 Permendagri
  Nomor 1 

Tahun 2014 Jo Pasal 90 

Permendagri Nomor 53 

Tahun 2011 

 

 

Terdapat tiga Peraturan Menteri yang sejalan dengan uraian diatas 

seperti: Dalam Permen No. 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan lebih menekankan pada proses menyediakan dana 

dalam mendukung kredit/pembiayaan pemilikan rumah sederhana sehat 

(KPRSh) bagi MBR. Pada Permen No. 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan berperan dalam 

pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana FLPP untuk KPR Sejahtera 

oleh PPP dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta 

memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang terakhir Permen No. 5 Tahun 
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2014 tentang Proporsi Pendanaan Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah 

Sejahtera focus untuk menangungi Permen No. 3 dan Permen No. 4 untuk 

menjembatani dalam perjanjian kerjasama operasional antara PPP dengan 

Bank Pelaksana. 

2.  Kaidah Hukum Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman 

Semua bentuk peraturan pelaksana undang-undang tersebut harus 

pula tunduk kepada pengawasan oleh lembaga perwakilan rakyat. 

Parlemen tidak boleh membiarkan timbulnya peraturan pelaksana undang-

undang tanpa pembentuk undang-undang sendiri mengetahui apa yang 

diatur dalam berbagai peraturan pelaksana itu, lembaga yang bertanggung 

jawab membentuknya, haruslah menerapkan prinsip transparansi, dan 

harus pula dilakukan konsultasi dengan pihak yang terkait dengan materi 

peraturan yang akan ditetapkan itu. 

Peraturan Pemerintah yang menangungi penyelenggaran 

perumahan yang terdapat dalam Undang-Undang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman saat ini di khususkan dalam pembinaan, supaya 

dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dapat terealisasikan 

dengan baik, seperti yang terdapat dalam Pasal 5  Peraturan Pemerintah 

nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman yang menyatakan: 

(1) Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan. 
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(2) Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

bidang perumahan dan kawasan permukiman selain rumah 

susun dilakukan terhadap aspek: 

a. penyediaan tanah; 

b. pembangunan; 

c. pemanfaatan; 

d. pemeliharaan; dan 

e. pendanaan dan pembiayaan. 

(3) Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

bidang rumah susun dilakukan terhadap aspek: 

a. pembangunan; 

b. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan; 

c. pengelolaan; 

d. peningkatan kualitas; 

e. kelembagaan; dan 

f. pendanaan dan pembiayaan. 

 

 

Dan yang terbaru saat ini PP No. 88 Tahun 2014 Tentang 

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah 

di bentengi dengan PP No.14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, guna merealisasikan dalam 

penyelenggaraan pembangunan Peumahan dan Kawasan Permukiman. 

Dalam hal ini PP no.14 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa pada isi 

dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk:  

a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Perumahan 

dan Kawasan permukiman;  

b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku 

kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta 

hak dan kewajibannya dalam penyelenggarai Perumahan dan 

Kawasan permukiman; dan  

c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan 

terutama bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) 

dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.  
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Serta kebijakan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 14 

Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan 

Permukiman,yang terdapat pada Pasal 5 ayat (2) yaitu: 

a. kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan 

terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, 

terencana, terpadu, dan berkelanjutan; dan  

b. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pemangku 

kepentingan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. 

Berdasarkan uraian diatas perlu diterapkan Sinergi dalam kerangka 

regulasi diarahkan untuk mendorong sinkronisasi peraturan perundang-

undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sehingga 

dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum 

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu, sinergi juga diarahkan 

untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam 

melaksanakan peraturan perundang-undangan.  

Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-

undangan di daerah baik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan 

Bupati dan Peraturan Walikota harus harmonis dan sinkron dengan 

kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional baik Undang-

undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. 

Sinergi pusat dan daerah antara lain dilakukan dengan:  

(1) konsultasi dan koordinasi secara 

lebih efektif dalam penyusunan 

peraturan perundangan;  

(2) pembentukan forum koordinasi 

lintas instansi dalam rangka 
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harmonisasi peraturan 

perundangan: baik penyusunan 

peraturan baru maupun review 

atas peraturan yang sudah ada; 

dan  

(3) fasilitasi proses legislasi guna 

mengurangi jumlah Perda yang 

bermasalah. 

Pada Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tetang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman yang aturannya sebagai sumber hukum dan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 bagian menimbang 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, hanya untuk  

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga Peraturan Menteri 

Perumahan Rakyat dibawah adalah akibat dari Diskresi, dikarenakan 

terdapat kekosongan Hukum yang terdapat pada Undang-Undang 

Perumahan dan Kwasan Permukiman. 

Dalam Permenpera No. 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui 

Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, maksud dari Permen ini 

mengarah pada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan lebih 

menekankan pada proses menyediakan dana dalam mendukung 

kredit/pembiayaan pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) bagi MBR. 

Rumah sederhana sehat (RSh) terdiri dari Rumah Sejahtera Tapak dan 

Rumah Sejahtera Susun.  
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Selanjutnya, pada Permenpera No. 4 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka 

Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah 

Sejahtera, tahapan untuk melaksanakan Permen ini sebagai Petunjuk 

Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang berperan 

dalam pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana FLPP untuk KPR 

Sejahtera oleh PPP dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan 

akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat; tidak terjadi 

penyalahgunaan pemanfaatan dana FLPP oleh masyarakat yang tidak 

berhak; dan tidak terjadi penyalahgunaan kepemilikan Rumah Sejahtera 

Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibiayai dengan dana 

FLPP.  

Yang terakhir Permenpera No. 5 Tahun 2014 tentang Proporsi 

Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera focus untuk 

menangungi Permen No. 3 dan Permen No. 4 untuk menjembatani dalam 

perjanjian kerjasama operasional antara PPP dengan Bank Pelaksana.  

Tabel 4. Kaidah hukum dalam peraturan pelaksanaan yang 

menangungi Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk tabel: 

NO Kaidah Isi Dalam Peraturan  

Pemerintah 

Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah 

 
1 

 
 

 

Pembinaan 

 

Pembinaan Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

 

Upaya yang dilakukan 

oleh Menteri, gubernur, 

dan bupati/walikota. 
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2 

 

 Perencanaan 

 

a. perencanaan program dan 

kegiatan bidang perumahan 

dan kawasan permukiman pada 

tingkat nasional, 

provinsi, atau kabupaten/kota 

yang ditetapkan dalam 

rencana pembangunan jangka 

panjang, jangka 

menengah, tahunan sesuai 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

b. perencanaan pembangunan dan 

pengembangan 

perumahan dan kawasan 

permukiman tingkat nasional, 

provinsi, dan kabupaten/kota 

 

Upaya yang dilakukan 

oleh Menteri, gubernur, 

dan bupati/walikota 

dalam rangka 

penyusunan program dan 

kegiatan. 

 
3 

 

Pengaturan 

 

Pembinaan pengaturan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) di bidang 

perumahan dan kawasan 

permukiman selain rumah susun 

dilakukan terhadap aspek: 

a. penyediaan tanah; 

b. pembangunan; 

c. pemanfaatan; 

d. pemeliharaan; dan 

e. pendanaan dan pembiayaan. 

 

Dilaksanakan sesuai 

dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
4 

 

Pengendalian 

 

Pembinaan pengendalian 

sebagaimana dimaksud dilakukan 

terhadap rumah, perumahan, 

permukiman, lingkungan hunian, 

dan kawasan 

permukiman dan dilakukan 

terhadap perizinan, penertiban, 

dan 

penataan di bidang perumahan 

dan kawasan permukiman 

pada pemerintah daerah 

kabupaten/kota, khusus Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta pada 

pemerintah provinsi. 

 

Dilaksanakan sesuai 

dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 
5 

 

Pengawasan 

 

Pembinaan pengawasan 

sebagaimana dimaksud dilakukan 

melalui kegiatan pemantauan, 

evaluasi, dan koreksi dalam 

penyelenggaraan perumahan 

dan kawasan permukiman.  

 

Dilaksanakan sesuai 

dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 
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     3.  Sinkronisasi 

     3.1. Sinkronisasi Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Tabel 5. Kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 

2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap peraturan 

pelaksanaan yang menangungi, dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk tabel: 

NO Pasal/Kaidah Peraturan-

Peraturan 

Isi Peraturan 

Pemerintah 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Pemerintah 

 
1 

 
 

 

Pasal 5, 

Pembinaan 

 

Pasal 1 dalam 

Peraturan 

Pemerintah 

No.  88 Tahun 

2014  

 

Pembinaan 

Penyelenggaraan 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

 

Upaya yang 

dilakukan oleh 

Menteri, gubernur, 

dan bupati/walikota. 

 
2 

 

Pasal 7, 

Perencanaan 

 

Pasal 4 dalam 

Peraturan 

Pemerintah 

No.  88 Tahun 

2014 

 

a. perencanaan 

program dan 

kegiatan bidang 

perumahan 

dan kawasan 

permukiman pada 

tingkat nasional, 

provinsi, atau 

kabupaten/kota 

yang ditetapkan 

dalam 

rencana 

pembangunan 

jangka panjang, 

jangka 

menengah, tahunan 

sesuai ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan; dan 

b. perencanaan 

pembangunan dan 

pengembangan 

perumahan dan 

kawasan 

permukiman 

tingkat nasional, 

provinsi, dan 

kabupaten/kota 

 

Upaya yang 

dilakukan oleh 

Menteri, gubernur, 

dan bupati/walikota 

dalam rangka 

penyusunan program 

dan kegiatan. 
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3 

 

Pasal 8, 

Pengaturan 

 

Pasal 5 dalam 

Peraturan 

Pemerintah 

No.  88 Tahun 

2014 

 

Pembinaan 

pengaturan 

sebagaimana 

dimaksud 

pada ayat (1) di 

bidang perumahan 

dan kawasan 

permukiman selain 

rumah susun 

dilakukan terhadap 

aspek: 

a. penyediaan 

tanah; 

b. pembangunan; 

c. pemanfaatan; 

d. pemeliharaan; 

dan 

e. pendanaan dan 

pembiayaan. 

 

Dilaksanakan sesuai 

dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
4 

 

Pasal 9, 

Pengendalian 

 

Pasal 6 dalam 

Peraturan 

Pemerintah 

No.  88 Tahun 

2014 

 

Pembinaan 

pengendalian 

sebagaimana 

dimaksud 

dilakukan terhadap 

rumah, perumahan, 

permukiman, 

lingkungan hunian, 

dan kawasan 

permukiman dan 

dilakukan terhadap 

perizinan, 

penertiban, dan 

penataan di bidang 

perumahan dan 

kawasan 

permukiman 

pada pemerintah 

daerah 

kabupaten/kota, 

khusus Daerah 

Khusus Ibukota 

Jakarta pada 

pemerintah 

provinsi. 

 

Dilaksanakan sesuai 

dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 
5 

 

Pasal 10, 

Pengawasan 

 

Pasal 7 dalam 

Peraturan 

Pemerintah 

No.  88 Tahun 

2014 

 

Pembinaan 

pengawasan 

sebagaimana 

dimaksud 

dilakukan melalui 

kegiatan 

pemantauan, 

evaluasi, dan 

koreksi dalam 

penyelenggaraan 

perumahan 

 

Dilaksanakan sesuai 

dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 
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dan kawasan 

permukiman.  

 

 

Seperti penjelasan dalam tabel diatas bahwasannya tata urutan 

peraturan pelaksanaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat pembagian dalam isi 

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 yang melaksanakan pokok dari 

Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Melihat pokok dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman yang terdapat pada Pasal 3, Perumahan dan kawasan 

permukiman diselenggarakan untuk:   

a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman;  

b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta 

penyebaran penduduk yang proporsional melalui 

pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman 

sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan 

kepentingan, terutama bagi MBR;  

c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam 

bagi pembangunan perumahan dengan tetap 

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di 

kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;   

d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;   

e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya; dan   

f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan 

terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, 

teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
93
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 Melihat Pasal 3 Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
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Kaidah Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang 

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Sejalan dengan itu peraturan pelaksanaan yang diatur dalam pembagian 

kepengurusan adalah Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 Tentang 

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya, terdapat harmonisasi dalam peraturan 

pelaksanaan terhadap Undang-Undang untuk mewujudkan tercapainya 

tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

     3.2.  Sinkronisasi Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Pemerintah 

3.2.1. Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-      

Undangan 

Peraturan Menteri sudah dikenal cukup lama dalam khasanah 

hierarki Peraturan PerUndang-Undangan nasional. Berdasarkan Tap. 

MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR tentang 

Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan, Peraturan 

Menteri berada diurutan ke 5 setelah UUD, Tap MPR, Undang-

Undang/Perpu, Keputusan Presiden, lalu Peraturan Menteri.  

Ditinjau dari bunyi Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur secara eksplisit 

mengenai kedudukan Peraturan Menteri. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat 
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(2),
94

 peraturan menteri ini diakui keberadaannya.  Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa peraturan Menteri merupakan produk hukum yang sah.  

Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan yang ada bahwa, 

Peraturan Menteri diakui sebagai bagian dari hirarkhi Peraturan 

Perundang-Undangan. Namun perlu pula diakomodasi pendapat bahwa 

perlu adanya kejelasan mengenai substansi dari Peraturan Menteri secara 

jelas, jangan sampai substansi Peraturan Menteri menyebabkan otonomi 

daerah menjadi kurang berperan. Substansi utama dari Peraturan Menteri 

hanyalah hal-hal yang bersifat teknis.  

Peraturan PerUndang-Undangan di bawah Undang-Undang (yang 

lebih dikenal dengan delegated legislation)
95

 merupakan kewenangan 

pemerintahan untuk mengatur rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan 

negara ini. Pada dasarnya Menteri sebagai pembantu Presiden, dalam 

sistem pemerintahan presidensiil, mempunyai kewenangan untuk 

mengatur di bidang tugas pemerintahan mereka masing-masing. Menteri 

pada dasarnya mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam 

menentukan politik negara yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 

Walaupun dalam menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi di 

dalam pemerintahan negara, para menteri harus bekerjasama satu sama 

lain dan seerat-eratnya di bawah kepemimpinan Presiden.
96

 Mengingat 

pengaruh besarnya tersebut, kebutuhan Menteri untuk mengatur adalah 

                                                                          
94

 Lihat Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 
95

 Jimly Asshiddiqie, 2006, op cit, hal 376. 
96

 Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis Fungsi dan Materi 

muatan, Yogyakarta:Kanisius, hal.156 
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penting, agar politik pemerintahan yang telah ditetapkan dapat 

terealisasikan. 

Kedudukan Menteri sebagai pembantu Presiden, diatur dalam Pasal 

17 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:  

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;  

(2) Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;  

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam 

pemerintahan  

(4) Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran kementerian 

negara diatur dalam Undang-Undang.
97

 

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan 

Menteri tergantung pada Presiden. Selain itu di dalam pasal tersebut 

dijelaskan juga bahwa para Menteri lah yang terutama menjalankan 

kekuasaan pemerintahan di bidangnya masing-masing. Para menteri yang 

mengetahui seluk beluk dan berbagai hal di lingkungan bidangnya masing-

masing. Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 

mendelegasikan Peraturan Presiden untuk mengatur masalah susunan 

organisasi dan tata kerja kementerian negara. 

Dalam menjalankan urusan pemerintahannya masing-masing, 

Menteri dapat mengeluarkan berbagai kebijakan. Bentuk formal dari 

kebijakan menteri dapat berbentuk Keputusan Menteri, Penetapan 

Menteri, Peraturan Menteri ataupun Surat Edaran Menteri. Namun dari 

semua produk hukum yang dikeluarkan oleh Menteri tidak semuanya 

merupakan Peraturan Perundang-Undangan. Hanya Peraturan Menteri 
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 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

perubahannya 
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yang dibentuk berdasarkan kewenangan Perunndang-Undangan delegasian 

dari Peraturan Perundang-Undangan di atasnya sajalah yang dapat 

dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan. 

Berdasarkan uraian diatas bahwasannya dalam peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam 

pelaksanaan yang menjadi urusan wajib pemerintah. Pembuatan peraturan 

daerah seringkali mengabaikan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan 

Menteri. Dalam praktiknya, Peraturan Menteri harus dibatasi hanya untuk 

pendelegasian. Karena itu dan untuk itu pula maka Peraturan Menteri 

kedudukannya (sebagai Peraturan Perundang-Undangan di tingkat pusat) 

lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Daerah. 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Sejalan dengan arah kebijakan umum tersebut, dalam 

penyelenggaraan perumahan dan permukiman baik di daerah perkotaan 

yang berpenduduk padat maupun di daerah perdesaan yang ketersediaan 

lahannya lebih luas, perlu terwujud dengan memperhatikan ketertiban dan 

kepastian hukum dalam pengelolaannya. Pemerintah perlu memberikan 

kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap 

dalam bentuk pemberian kemudahan pembiayaan dan/atau pembangunan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan hunian.  
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Jika melihat dalam pelaksanaan rumah bersubsidi yang 

diselenggarakan Pemerintah pada saat ini ada tiga Pearturan Menteri yang 

menangungi, yaitu: Permen No 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui 

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. Kemudian, Permen No. 4 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit atau 

Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.  Dan ketiga, Permen No. 5 

Tahun 2014 tentang Proporsi Pendanaan Kredit Pembiayaan Pemilikan 

Rumah Sejahtera. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Kemenpupera) kian mematangkan pelaksanaan program KPR bersubsidi 

fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). 

Pada dasarnya isi yang ada pada Undang-Undang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman memprioritaskan pada pembinaan dalam 

pembangunan perumahan di Masyarakat Berpenghasilan Rendah, jika 

melihat dari buku H. Ishaq mengatakan bahwa dalam pembinanan hukum 

nasional tidak hanya tertuju pada aturan atau subtansinya hukum saja, 

tetapi juga pada struktur, instansi dan budaya hukum masyarakat yang 

mendukung pelaksanaan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, 

pembinaan hukum menurut H. Abdurrahman adalah usaha menyeluruh 

dan terpadu untuk menangani hukum di Indonesia dalam semua aspek. 
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Salah satu aspek dari pembinaan hukum nasional adalah membangun 

adanya suatu konsepsi hukum yang akan dibangun.
98

  

Dalam tahap sinkronisasi terdapat permasalahan yang timbul jika 

melihat dari gagasan Peraturan Pemerintah yang dibentuk dalam Tabel 

diatas, yang menjadikan masih adanya semangat egoisme sektoral 

(departemental) dari masing-masing instansi terkait, karena belum adanya 

persamaan persepsi tentang peraturan perundang-undangan sebagai suatu 

sistem sehingga pembahasan oleh wakil-wakil instansi terkait tidak 

bersifat menyeluruh tetapi bersifat fragmentaris menurut kepentingan 

masing-masing instansi. Dan Struktur biro hukum/satuan kerja yang 

menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan tidak 

fokus pada masalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan belum 

optimalnya peran biru hukum dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan. 

4. Problematika Yang Muncul Dalam Sinkronisasi Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Menteri terhadap Undang-Undang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi 

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses 

pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai 

dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, 

                                                                          
98

 Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta: 2014., h.22 

______Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional di 

Indonesia, Akademika Pressindo, 1989., h.10 
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pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian 

proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi 

mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses pengharmonisasian.  

Dengan demikian, pengharmonisasian merupakan salah satu dari 

rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses 

pengharmonisasian dimaksudkan  agar tidak terjadi atau mengurangi 

tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Untuk RUU, proses 

pengharmonisasian bisa dilakukan sejak dari penyusunan Naskah 

Akademis, tidak harus menunggu di ujung proses pengharmonisasian. 

Dengan Naskah Akademis, fakta yang dianggap bermasalah dipecahkan 

secara bersama oleh Pemerintah dan DPR-RI, tanpa mementingkan 

golongan atau kepentingan individu. Jika Naskah Akademis selalu 

mendasarkan pada urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin 

diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, 

inventarisasi (informasi) peraturan perundang-undangan yang terkait, serta 

jangkauan dan arah pengaturan yang memang dikehendaki oleh 

masyarakat, maka proses bottom up yang selama ini diinginkan oleh 

masyarakat, akan terwujud. 

Dari penjabaran diatas dapat dilihat bahwa Peraturan Perundang-

undangan di Negara Hukum Pancasila memegang peranan penting, yaitu 

mengadakan perubahan dalam masyarakat. Sebagai akibat dari 

pembentukan undang-undang secara modifikasi. Namun peran ini 

bukanlah suatu peran yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam 

mewujudkan tujuan negara, yaitu sebagai negara kesejahteraan (welfare 
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state), dibutuhkan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, karena 

bagaimana mungkin akan terjadi penegakan hukum dan kesejahteraan 

pada masyarakat apabila hukumnya sendiri tidak berkualitas, dan jangan 

sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan di masyarakat.
99

 

Peraturan Pemerintah yang menangungi penyelenggaran yang 

terdapat dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

saat ini di khususkan dalam pembinaan, supaya dalam penyelenggaraan 

pembangunan perumahan dapat terealisasikan dengan baik. Walaupun 

juga dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawsasan Permukiman dalam 

tahapannya terdapat Harmonisasi, namun pada faktanya status yang tidak 

selesai dalam program penyusunan PP nomor 88 Tahun 2014 yang 

mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan peumahan dan 

permukiman. Serta Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2016 yang pada 

akhirnya disahkan pada 27 mei 2016 oleh Menteri Hukum dan HAM 

Yasonna Laoly.  

Melihat dari perkembangan yang ada pelaksanaan pembangunan 

rumah bersubsidi terganjal dengan pemberlakuan peraturan baru yang 

dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 

diundangkan pada 23 April 2015. Permen Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Pengadaan 

Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera 
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  Sudikno Metrokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, 
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Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Terdapat pada Pasal 28 yang 

menyatakan :
100

 

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini 

mulai berlaku, maka Peraturan 

Menteri Perumahan Rakyat 

Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan dalam Rangka 

Pengadaan Perumahan Melalui 

Kredit/Pembiayaan Pemilikan 

Rumah Sejahtera dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Pada saat Peraturan Menteri ini 

mulai berlaku, maka Peraturan 

Menteri Perumahan Rakyat 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Proporsi Pendanaan 

Kredit/Pembiayaan Pemilikan 

Rumah Sejahtera dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Adapun fungsi dari Peraturan menteri itu sendiri berdasarkan Pasal 

17 UUD 1945 sebagai berikut:
101

 

1. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dalam keputusan 

presiden Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 sebgai berikut: 

“presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”. Dengan 

demikian fungsi Peraturan Menteri ini merupakan sifat 

pendelegasian dari Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden 

2. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan pada bidangnya. Pasal 17 ayat 

(2) UUD 1945 menyebutkan: 

“setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam 

pemerintahan.” Oleh karena itu, fungsi Peraturan Menteri 

sebagai atribusi dari Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Fungsi ini 

dimiliki oleh setiap Menteri sesuai dengan bidang dan 

Tugasnya. 

3. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah yang jelas dan tegas. 
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 Lihat Pasal 28 Permen Nomor 20 Tahun 2014 
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 Pipin Syarifin, Ilmu Perundang-Undangan, CV Pustaka Setia, Bandung : 

2012, h.123 
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Contohnya dalam Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 

Tentang Pembinaan Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan 

Permukiman yaitu: 

1. Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman adalah upaya yang dilakukan oleh 

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya, untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah daerah. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman. 

 

Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman dan Undang-undang No. 20 Tahun 2011 

tentang Rumah Susun sebagai momentum era baru penyelenggaraan 

perumahan rakyat. Konsideran menimbang Undang-Undang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa bahwa pemerintah perlu 

lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan 

bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat menengah 

kebawah khususnya MBR. Salah satu hal khusus yang diatur dalam kedua 

Undang-Undang ini adalah keberpihakan negara terhadap Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam kaitan ini, Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan perumahan (Rumah 

Tapak/Rumah Sejahtera dan/atau Rumah Susun) bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan 
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perolehan rumah tapak/rusun melalui program perencanaan pembangunan 

perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. 

Pada Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

memiliki permasalahan tersendiri dengan adanya pembatasan “Luas lantai 

rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling    sedikit 36 (tiga 

puluh enam) meter persegi”. Pasal 22 UU No. 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dipertimbangkan dalam 

pemenuhan kebutuhan rumah sebagai hak dasar bagi rakyat, khususnya 

MBR. Yang terdapat pada Pasal 22 ayat (3) Ketentuan baru dari 

pemerintah tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pengembang
102

. 

Pasalnya, saat ini banyak terdapat rumah deret dan rumah tunggal yang 

luasnya kurang dari 36m
2
 karena pada peraturan tentang perumahan dan 

permukiman yang didirikan berdasarkan Undang-Undang sebelumnya, 

yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman. Dalam Undang-Undang tersebut, tidak terdapat pengaturan 

yang spesifik mengenai luas minimum atas perumahan yang dibangun 

oleh pengembang.  

Atas dasar tersebut di atas serta mengingat salah satu kewenangan 

Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu Undang–Undang terrhadap 

UUD NRI 1945 maka diajukanlah permohonan untuk dilakukan pengujian 

Undang-Undang (judicial review) terhadap Undang–Undang Nomor 1 

                                                                          
102 Legal Standing Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

14/PUU-X/2012 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal 8 
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Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni Pasal 

22 Ayat (3) yang mengatur tentang pembatasan ukuran rumah masyarakat 

dengan pokok permohonan bahwa Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang 

tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum. Hasil pengujian ini 

kemudian dituangkan dalam amar putusan dengan Nomor 14/PUU-X/2012 

Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Bagaimana Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang 

Judicial Review Terhadap Suatu Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 

Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdapat pada Pasal 

22 ayat (3) Selama ini, DPR dan Pemerintah hanya mengikuti pikiran 

Pasal 57 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa: 

Pasal 57: 

(1) Putusan MK yang amar putusannya 

menyatakan bahwa materi muatan 

ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-

Undang bertentangan dengan UUD 

1945 , materi muatan ayat, pasal, 

dan/atau bagian Undang-Undang 

tersebut tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat.  

(2) Putusan MK yang amar putusannya 

menyatakan bahwa pembentukan 

Undang-Undang dimaksud tidak 

memenuhi ketentuan pembentukan  

Undang-Undang berdasarkan UUD 

1945, Undang-Undang tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum 

mengikat.  

(3) Putusan MK yang mengabulkan 

permohonan wajib dimuat dalam 

Berita Negara dalam jangka waktu 

paling lama 30 hari kerja sejak 

putusan diucapkan. 
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Pasal 59: 

“Putusan MK mengenai pengujian 

Undang-Undang terhadap UUD 1945 

disampaikan kepada DPR, DPD, 

Presiden, dan MA.“ 

Dengan ketentuan di atas, pada dasarnya DPR dan Pemerintah 

dibuat pasif karena tidak ada ketentuan yang eksplisit disebutkan bahwa 

DPR dan Pemerintah melaksanakan penyusunan ulang Undang-Undang 

yang diuji. Hal ini digantungkan sepenuhnya kepada DPR dan Pemerintah, 

apakah berkeinginan membentuk kembali suatu Undang-Undang baru atau 

tidak. Pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara langsung 

tidak mengatur luas minimal 36m
2
, disisi lain dengan putusan Mahkamah 

Konstitusi yang membatalkan luas minimal pada UU Perumahan dan 

Kawasan Permukiman. Pengalaman menunjukkan bahwa UU KKR dan 

UU Ketenagalistrikan, yang sebagian substansinya dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan mengikat dan mengakibatkan kedua Undang-

Undang tersebut seluruhnya tidak berlaku karena rohnya sudah dicabut,
103

 

maka DPR dan Pemerintah berupaya untuk membentuk kembali kedua 

RUU tersebut. Dalam keputusan Prolegnas (Baleg dan Pemerintah) telah 

ditetapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan program 

prioritas yang terbuka bagi DPR atau Pemerintah untuk mengajukan RUU 

perbaikan dari Undang-Undang yang telah diuji.  
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 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt543cbbdc3ac10/mungkinkah-uu-

yang-di-judicial-review-dibatalkan-seluruhnya-oleh-mk dikunjungi pada Tanggal 27 Juni 

2016, Pkl 21.35 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt543cbbdc3ac10/mungkinkah-uu-yang-di-judicial-review-dibatalkan-seluruhnya-oleh-mk
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt543cbbdc3ac10/mungkinkah-uu-yang-di-judicial-review-dibatalkan-seluruhnya-oleh-mk
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Permasalahan berikutnya adalah mengenai uji formil Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Apakah 

prosedur tersebut hanya terbatas pada Undang-Undang Dasar 1945 atau 

melebar sampai pada peraturan pelaksanaannya yakni Undang-Undang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan 

pelaksanaannya, termasuk Peraturan Tatib DPR, Hal ini perlu dibahas 

dalam Naskah Akademik. Sebaiknya diatur ketentuan yang memuat bahwa 

pihak yang harus menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi akibat 

judicial review terhadap suatu Undang-Undang adalah pemrakarsa awal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


