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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. (a). Hubungan hukum yang terjadi antara peraturan pelaksana PP Nomer 

88 Tahun 2014 dan PP Nomer 14 Tahun 2016 dengan Undang-Undang 

Nomer 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu 

terdapat Harmonisasi Horisontal 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.  

(b) Hubungan hukum antara peraturan pelakasana dengan peraturan 

perundang-undangan terjadi karena hubungan yang saling mengikat satu 

sama lain antara peraturan pelaksana dengan peraturan perundang-

undangan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban masing-masing 

pihak. 

2. Peraturan Menteri sebagai pihak yang menyediakan untuk mewujudkan 

tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman, dalam pelaksanaan secara normatif belum sepenuhnya 

melaksanakan ketentuan subtansi dalam Undang-Undang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan 

Rakyat untuk pembangunan Rumah Bersubsidi 1 juta rumah oleh 

pemerintah dapat disebut pendelegasian yang artinya pelimpahan 
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kewenangan dari satu lembaga kepada lembaga lain berakibat terjadinya 

perpindahan kewenangan secara mutlak.  

Sehingga Peraturan Menteri Perumahan Rakyat adalah akibat dari 

Diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi 

persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, 

dikarenakan terdapat kekosongan Hukum yang terdapat pada Undang-

Undang Perumahan dan Kwasan Permukiman pada pelaksanaan 

pembangunan rumah bersubsidi oleh Pemerintah. Peraturan PerUndang-

Undangan di bawah Undang-Undang (yang lebih dikenal dengan 

delegated legislation) 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. Mengingat pengaruh besarnya 

tersebut, kebutuhan Menteri untuk mengatur adalah penting, agar politik 

pemerintahan yang telah ditetapkan dapat terealisasikan. 

 

B. SARAN 

1. Dengan adanya hubungan hukum yang terjadi antara peraturan pelaksana 

dan peraturan perundang-undangan, hendaknya melaksanakan 

kewajibannya dan 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. Pemerintah 
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hendaknya melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan 

dalam yang diatur dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman dan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 dan Peraturan 

Pemerintah No 14 Tahun 2016 untuk menjaga kepercayaan masyarakat 

agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah merasa 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. Oleh karena 

itu Pemerintah hendaknya lebih aktif memperjuangkan kewajibannya 

untuk  memberikan 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. 

2. 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 permukiman, 

sesungguhnya secara lebih komprehensif telah dilakukan sejak awal 

dalam bentuk Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan, namun 

penekanannya masih terbatas kepada aspek perumahan saja. Dalam 

perjalanannya, acuan tersebut dirasakan kurang sesuai lagi dengan 
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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. 

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 yang dibentuk 

berdasarkan kewenangan perUndang-Undangan delegasian dari Peraturan 

PerUndangUndangan di atasnya sajalah yang dapat dikategorikan sebagai 

Peraturan Perundang-Undangan. 

Namun perlu adanya kejelasan mengenai substansi dari Peraturan 

Menteri, jangan sampai substansi Peraturan Menteri menyebabkan 

otonomi daerah menjadi kurang berperan. Substansi utama dari Peraturan 

Menteri hanyalah yang bersifat teknis. Sedangkan makna dari ‘bersifat 

teknis’ ini sebaiknya didefinisikan dalam aturannya. 

 

 

 

 


