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ABSTRAK 
 

Agung Setiawan, NIM E1199001, BENTUK DAN SUSUNAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI TEKNIK PENYUSUNAN 

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN, Penulisan Hukum, Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,2004. 

 

 Tujuan Penelitian Hukum ini adalah untuk mengemukakan gambaran 

secara jelas tentang bentuk dan susunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bila ditinjau dari teknik 

penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diatur dalam 

Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999. 

 Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan gambaran tersebut, maka 

penulis mengadakan penelitian. Penelitian Hukum ini bersifat normatif karena 

sasaran utamanya merupakan bahan hukum yang diperoleh cukup dengan studi 

pustaka, tanpa adanya sempel atau populasi. Jenis data yang digunakan adalah 

data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan berupa dokumen, arsip-arsip 

maupun dari buku dan peraturan perundangan yang ada hubungannya dengan 

pokok masalah. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian 

kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan jalan mengkaji bahan-bahan/ 

sumber data yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik analisis data lebih 

mengedepankan pada langkah spekulatif teoritis dan analisis isi serta analisis logis 

sistimatis. Secara teknis, analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan 

data yang terkumpul kemudian diinterprestasiakan serta dibandingkan terutama 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

 Dari langkah-langkah yang telah ditempuh, akhirnya dapat disimpulkan 

bahwa Bentuk dan Susunan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum telah sesuai dengan 
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ketentuan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana juga 

telah terdapat dalam Keputusa Presiden Nomor 44 Thun 1999 . 

 Dari penelitian ini juga diketahui bahwa masih ada bagian dari bentuk dan 

susunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang masih perlu 

disempurnakan walalupun hal tersebut tidak mempunyai pengaruh besar terhadap 

efektifitas Undang-Undang ini. 

 Akhirnya, penulis memberikan saran sebagai berikut : Bentuk dan 

Susunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia telah sesuai dengan ketentuan dalam Teknik Penyusunan 

Peraturan Perundang-Undangan, hal ini harus didukung dengan isi atau materi 

dari Undang-Undang tersebut. Klausul-klausul dalam Undang-Undang tersebut 

juga harus sesuai dengan ketentuan, baik susunan Bahasanya dan materi isinya. 

Jika bentuk dan susunan serta materi dari suatu Undang-Undang telah sesuai 

dengan ketentuan tentu akan menjadikan nilai lebih dari Undang-undang itu, dan 

pada prakteknya Undang-Undang itu akan efektif dan memberikan kontribusi 

yang besar dalam sistem penegakan hukum di negeri ini. 
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Bentuk dan susunan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia ditinjau dari teknik 

penyusunan peraturan perundang –undangan 

 

Oleh : 

Agung Setiawan 

E 1199001 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang dan Masalah 

Masih segar dalam ingatan kita, pasca reformasi banyak hal yang harus 

dilakukan oleh negara ini untuk memenuhi tuntutan agenda reformasi yang 

salah satunya adalah reformasi di bidang Hukum. Bahkan jika kita ikuti secara 

seksama sejak masa kemerdekaan bangsa kita, dimana dalam salah satu tujuan 

negara merdeka kita adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 

materiil dan sepirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

maka kita akan menyadari pentingnya suatu tatanan atau aturan yang jelas 

yaitu Undang-Undang yang baik guna mencapai tujuan tersebut. 

Perubahan-perubahan kearah  perbaikan hukum selalu diupayakan oleh 

bangsa ini.  Langkah-langkah  perubahan yang diambil tersebut diantaranya 

adalah munculnya banyak produk Perundang-undangan yang baru yang 

diharapkan dapat memenuhi tuntutan reformasi yang mengedepankan 

Demokratisasi. 

Namun perlu kita ketahui bersama bahwa kuantitas produk Perundang-

Undangan belum menjamin efektifnya hukum bila tidak didukung oleh 

kualitas dari produk Perundang-undangan tersebut. Banyak hal yang dapat 

mempengaruhi efektifitas suatu Undang-Undang. Faktor-Faktor tersebut 

antara lain : 

a. Undang-Undang itu sendiri  
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b. Pelaksana Undang-Undang 

c. Budaya Hukum Masyarakat 

Untuk faktor Undang-undang itu sendiri dapat kita mengerti bahwa 

Undang-Undang  yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap penegakan 

hukum. Berkualitas atau tidaknya suatu Undang-Undang dapat dilihat dari 2 

(dua) sisi, yaitu 1) bentuk dan susunannya, dan 2) matari atau isi Undang-

Undang tersebut. 

Sedangkan Pengaruh Pelaksana Undang-Undang terhadap tegaknya 

suatu hukum adalah berkaitan dengan mentalitas dan moralitas insan-insan 

Penegak hukum. Mental dan moral para penegak hukum yang berpihak pada 

keadilan sangat menentukan tegaknya suatu hukum. 

Demikian juga dengan Budaya Hukum Masyarakat, Budaya Hukum 

masyarakat yang bagus yaitu mayoritas masyarakat mengerti dan menyadari 

bahwa yang menjadi raja dalam bermasyarakat dan bernegara ini adalah 

hukum, sehingga masyarakat senantiasa mengedepankan hukum dalam 

menyikapi berbagai masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga 

praktek-praktek yang menyimpang dari hukum selalu menjadi hal yang tabu 

bagi masyarakat yang harus selalu dihindari. Kondisi seperti itu akan sangat 

membantu tegaknya suatu hukum. 

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa bentuk dan susunan suatu 

Undang-Undang juga mempunyai peran besar untuk mewujudkan suatu 

Undang-undang yang berkualitas guna terwujudnya suatu penegakan hukum. 

Bentuk dan susunan suatu Peraturan Perundang- undangan termasuk di 

dalamnya  yang berupa Undang-Undang dalam teknisnya telah diatur dalam 

Keputusan Presiden nomer 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, 

Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden. Juga 

banyak teori-teori tentang Perundang-undangan yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli Hukum Tata Negara. 

Pada tahun 2002 tepatnya pada tanggal 8 januari 2002 telah diundangkan  

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002  tentang Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997. Hal ini 

mengundang permasalahan yang mendorong untuk dilakukan penelitian, 

tentang Bentuk dan Susunan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia ditinjau dari teknik penyusunan 

peraturan Perundang-undangan. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ialah : 

1. Bagaimanakah bentuk dan susunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditinjau dari Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ? 

2. Pada bagian manakah dari Bentuk dan Susunan  Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu yang perlu 

diperbaiki ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan penelitian obyektif 

a. Untuk mengetahui Bentuk dan Susunan Undang-Undang Nomor 2 

tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, apakah 

sudah sesuai dengan ketentuan Teknik Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan. 

b. Untuk mengetahui bagian-bagian mana dari Bentuk dan Susunan 

Undang-Undang itu yang perlu  diperbaiki. 

2.  Tujuan Penelitian Subyektif 

a. Untuk memenuhi salah satu syarat formal bagi penulis dalam rangka 

memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum dari Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk mengembangkan teori yang telah diterima oleh penulis selama 

mengikuti kuliah serta melatih kemampuan penulis dalam pembuatan 

karya ilmiah guna mengetahui seberapa besar kesesuaian antara teori-

teori dalam Ilmu hukum dengan pelaksanaannya. 
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c. Sebagai sarana menambah pengetahuan di bidang pengembangan 

kemampuan penelitian bagi penulis dan dapat memberikan sumbangan 

guna menambah dan memperkaya kasanah ilmu pengetahuan dalam 

bidang hukum. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengetahuan hukum 

khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. 

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Teknik 

Penyusunan suatu Peraturan Perundang-undangan, khususnya Bentuk 

dan Susunan suatu Undang-Undang. 

c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Bentuk dan 

Susunan suatu Undang-Undang. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Guna menambah telaah pengetahuan bagi penulis tentang penulisan 

hukum dan Hukum Tata Negara khususnya. 

c.  Guna memberi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para 

penyusun Peraturan Perundang-undangan sebagai referensi dalam 

melakukan penyusunan suatu Peraturan Perundang-undangan atau 

Rancangan suatu Peraturan Perundang-undangan. 

 

E. Metode Penelitian 

Agar memperoleh hasil yang diharapkan, tentunya memerlukan 

metode dan sasaran yang tepat. Penelitian akan disebut ilmiah serta dipercaya  

kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Seorang ahli 

menyatakan pendapatnya bahwa suatu tulisan atau karangan atau penelitian 

dikatakan ilmiah apabila pokok-pokok yang dikemukakan, disimpulkan 
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melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian-

pembuktian yang meyakinkan oleh karena dilakukan dengan cara yang 

obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian. (Winarno Surachmat, 

1985 ;140) 
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1. Jenis penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian  yang 

dilakukan adalah penelitian doktrinal, atau penelitian hukum yang 

normatif. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode 

normatif dengan mengambil data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder dengan mengidentifikasi secara 

sistematis terhadap isi data sekunder tersebut. 

Jadi dalam hal ini penulis berusaha untuk mengidentifikasi dari 

obyek yang menjadi permasalahan. Disini penulis akan menggambarkan 

mengenai Bentuk dan Susunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2. Jenis Data : 

Dalam penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahan maka tidak 

menggunakan Data Primer dan yang dipakai hanyalah Data sekunder. Data 

sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang penulis gunakan 

yang berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan 

masalah yang ditulis. 

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif atau 

doktrinal terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer yaitu perundang-undangan, arsip-arsip. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli, artikel media masa 

dan teori hukum dari para ahli hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data dalam usaha mendapatkan data yang 

diperlukan sebagai bahan penulisan ini lebih banyak dengan studi 

kepustakaan., yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengidentifikasi secara sistematis bahan hukum primer dan sekunder yang 

berkaitan dengan Bentuk dan Susunan Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2002. 
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4. Tehnik Analisis Data 

Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah teknik analisa 

data yang bersifat contens analisis, yaitu teknik analisa data dengan cara 

mengkaji isi bahan hukum primer maupun sekunder. 

Sesuai dengan sifat penelitian ini, maka penelitian ini hanya ingin 

menggambarkan apakah bentuk dan susunan dari Undang-undang nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia telah sesuai 

dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 

 

F.  Sistematika Skripsi 

 Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan memberikan pada 

skripsi, maka penulis telah menyiapkan sistematika skripsi sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metodologi Penelitian 

F. Sistematika Penelitian 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Norma Hukum 

2. Norma Hukum Negara 

3. Tata Susunan Norma Hukum Indonesia 

4. Lembaga-Lembaga Negara Dan Perundang-Undangan 

5. Jenis Peraturan Perundang-Undangan 

6. Fungsi Undang-Undang 

7. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang 

8. Bentuk Luar Suatu Undang-Undang 

9. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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10. Ketentuan Penuangan Materi Undang-Undang Pada 

Klausul Norma 

B. Kerangka Pemikiran 

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  A.  Bentuk Dan Susunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

1. Penamaan 

2. Pembukaan 

3. Batang Tubuh 

4. Penutup 

B. Analisis 

BAB IV :  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1.  Norma Hukum 

Istilah Norma pada awalnya berasal dari bahasa latin, yang dalam 

bahasa Arab berarti Kaidah, sedang dalam bahasa Indonesia mula-mula 

diartikan dengan siku-siku, atau garis tegak lurus yang menjadi ukuran 

atau patokan untuk membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. 

Dalam perkembangannya, norma diartikan sebagai suatu ukuran  atau 

patokan bagi seseorang dalam bertindak didalam bermasyarakat. Dalam 

bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-undangan,Maria Farida Indrati 

Soeprapto,SH.,MH,  mengartikan norma adalah suatu ukuran yang harus 

dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau 

dengan lingkungannya. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa norma itu ada bila 

ada lebih dari satu orang , karena norma itu mengatur tata cara bertingkah 

laku seseorang terhadap orang lain. Isi dari setiap norma pada dasarnya 

adalah suruhan-suruhan atau perintah yang dalam bahasa Indonesia sering 

digunakan istilah hendaknya. 

Di Indonesia, yang memiliki wilayah kepulauan yang demikian 

banyak tersebar ini menyebabkan banyak macam norma yang dapat kita 

rasakan. Norma-norma yang masih bayak dirasakan adalah norma-norma 

adat, norma-norma agama, norma-norma moral dan norma-norma hukum 

negara. 

Dari macam-macam norma yang ada tersebut kita dapat 

mengelompokkannya ke dalam dua macam kelompok norma, yaitu Norma 

Dinamis dan Norma Statis. Norma statis adalah suatu sistem norma yang 

melihat pada suatu isi norma, dimana suatu norma umum dapat ditarik 

menjadi norma khusus dan sebaliknya. Sedangkan norma dinamis adalah 

suatu sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari 
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cara pembentukannya dan penghapusannya. Yang termasuk dalam norma 

statis adalah norma-norma agama, norma-norma moral  sedangkan norma 

hukum merupakan norma dinamis.  Menurut  Hans Kelsen, norma hukum 

merupakan norma dinamis karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus 

oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang 

membentuknya. Hukum itu sah apabila dibuat oleh  lembaga atau otoritas  

yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi 

sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah dapat dibentuk oleh 

norma yang lebih tinggi. Hukum itu berjenjang -jenjang dan berlapis-lapis 

membentuk suatu hierarki. 

 

2.  Norma Hukum Negara 

Seperti yang telah dikemukakan Hans Kelsen di atas bahwa Norma 

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

hierarki. Suatu norma hukum yang lebih rendah berdasar pada norma yang 

lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi tersebut berdasar pada norma 

hukum yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga  sampai pada 

suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis 

dan fiktif, yaitu norma dasar (Grandnorm) 

Grundnorm tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi 

lagi, tetapi ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma 

dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada 

dibawahnya. 

Menurut Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul 

Allgemeine Rechtslehre norma hukum dalam suatu negara dapat 

dikelompakkan dalam empat golongan besar 

Kelompok  I :  Staatsfundamentalnorm (norma fondamental negara) 

Kelompok  II :  Staatsgrundgesetz (aturan dasar/Pokok negara) 

Kelompok III : Formell gesetz (Undang-Undang "Formal") 

Kelompok  IV :  Verosdnung & autonome satzung (aturan pelaksana 

&aturan otonom) 
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Kelompok-kelompok norma itu selalu ada dalam suatu susunan 

norma hukum suatu negara.   

Norma hukum tertinggi dan merupakan kelompok pertama adalah 

staatsfundamentalnorm. Istilah Staatsfundamentalnorm ini diterjemahkan 

oleh Notonagoro dengan “Pokok Kaidah Fondamental Negara”, kemudian 

oleh Joenarto disebut dengan istilah “ Norma Pertama “, sedangkan oleh 

A. Hamid S. Attamimi disebut dengan istilah “Norma Fondamental 

Negara. 

Norma fondamental Negara yang merupakan norma tertinggi 

dalam suatu negara ini adalah norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma 

yang lebih tinggi lagi, tetapi ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat 

dalam suatu negara dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat 

bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya. 

Norma hukum yang berada di bawah Staatsfundamentalnorm 

adalah  Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar negara atau Aturan pokok 

Negara). Norma pokok negara merupakan aturan-aturan yang bersifat 

pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang bersifat garis besar 

sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma 

sekunder. 

Didalam setiap Aturan Dasar / Pokok Negara biasanya diatur hal-

hal mengenai pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan, dan 

selain itu diatur juga hubungan antara lembaga-lembaga tinggi/tertinggi 

negara serta diatur hubungan antara negara dan warganegaranya. 

Di negara kita  Aturan Dasar/Pokok Negara tersebut tertuang 

dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, serta dalam Hukum Dasar tidak Tertulis yang 

sering disebut Konvensi Ketatanegaraan. Aturan Dasar/Pokok Negara ini 

merupakan dasar hukum dibentuknya aturan-aturan yang ada dibawahnya. 

Selain garis-garis besar atau pokok-pokok kebijakan negara, 

Aturan Dasar Negara ini juga berisi aturan-aturan untuk memberlakukan 

dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma-norma hukum 
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Peraturan Perundang-Undangan, atau dengan perkataan lain menggariskan 

tata cara membentuk Peraturan Perundang-undangan yang mengikat 

umum. 

Kelompok norma hukum yang ketiga adalah Undang-Undang 

Formal. Berbeda dengan kelompok norma hukum yang pertama dan 

kedua, di dalam Undang-Undang formal sudah merupakan norma hukum 

yang lebih konkret dan terinci serta sudah dapat langsung berlaku di dalam 

masyarakat. Dalam Undang-Undang ini norma-norma hukumnya tidak 

saja hanya norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma 

hukum itu sudah dapat dilekati  oleh norma sekunder disamping norma 

primernya, sehingga suatu Undang-Undang sudah dapat mencantumkan 

sanksi, baik itu sanksi Pidana ataupun sanksi Pemaksa. Satu hal lagi yang 

membedakan kelompok Norma ini dengan kelompok norma yang lain 

adalah bahwa Undang-Undang hanya dapat dibuat oleh suatu lembaga 

Legislatif. 

Kelompok norma hukum yang terakhir adalah Verordnung 

(Peraturan Pelaksana) dan Peraturan Otonom. Peraturan Pelaksana dan 

peraturan otonom merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah 

Undang-Undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan di 

dalam Undang-Undang., dimana Peraturan Pelasanaan bersumber pada 

kewenangan delegasi, sedangkan Peraturan otonom bersumber dari 

kewenangan atribusi. 

 

3.  Tata Susunan Norma Hukum di Indonesia 

Sejak lahirnya Republik ini pada tanggal 17 Agustus 1945 dan 

ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya, maka 

sejak saat itu juga telah lahir  

Suatu sistem norma hukum di Republik Indonesia. Dalam sistem 

norma hukum Indonesia tersebut bila kita bandingkan dengan pendapat 

dari Hans Kelsen ataupun Hans Nawiasky , ternyata ada kesamaan pola. 

Norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang 
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berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang dan berkelompok-kelompok dimana 

Pancasila sebagai norma dasar negara. 

Pancasila yang tersurat di dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar tahun 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang selanjutnya menjadi 

dasar dari pembentukan pasal-pasal di dalam Batang Tubuh Undang-

Undang dasar 1945. Dengan demikian Pancasila merupakan 

Statsfondamentalnorm yang menjadi dasar dan sumber bagi aturan  dasar 

negara atau aturan pokok negara. Sistem norma hukum Indonesia secara 

jelas dapat kita lihat pada Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber 

Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti 

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966. Inti dari isi Tap MPR No. III/MPR/2000 

tersebut yang berkaitan dengan Tata Urutan  Peraturan Perundangan 

Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Sesuai dengan pasal 2 Tap MPR di atas Tata Urutan Peraturan 

Perundangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :  

- Undang-Undang Dasar 1945 

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 

- Undang-Undang. 

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). 

- Peraturan Pemerintah 

- Keputusan Presiden. 

- Peraturan Daerah. 

2. Sesuai dengan sistem konstitusi seperti yang dijelaskan dalam 

penjelasan otentik Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia adalah bentuk peraturan perundangan yang 

tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi peraturan-peraturan 

bawahan dalam negara. 

3. Sesuai pula dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan 

Perundang-undangan  harus bersumber dan berdasar dengan tegas 
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pada peraturan perundangan yang berlaku yang lebih tinggi 

tingkatannya. 

Dengan kondisi yang demikian tersebut dapat kita simpulkan 

bahwa ; di Republik Indonesia Ini juga mengatur sistem norma hukum 

yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sebagaimana telah 

dikemukakan oleh Hans Kelsen. 

4.  Lembaga-lembaga negara dan perundang-undangan. 

Bila kita bicara tentang lembaga-lembaga negara, kita akan 

diingatkan oleh pendapat dari Montesqi  dalam bukunya  l’Esprit des Lois 

(1978) dengan teori  pembagian Kekuasannya dimana kekuasaan dalam 

suatu negara dibagi ke dalam : 

1. Kekuasaan Legeslatif 

2. kekuasaan Eksekutif, dan 

3. kekuasaan Yudikatif. 

Ajaran di atas yang sering disebut dengan ajaran Trias Politica 

memisah-misahkan  kekuasaan negara  ke dalam tiga hal di atas. Masing-

masing dari kekuasaan tersebut bersifat kedap, artinya kekuasaan tersebut 

tidak hanya dipisah-pisahkan namun juga harus dipegang oleh organ-organ 

negara yang berbeda pula. Hal ini dikandung maksud agar kekuasaan 

negara tidak hanya dipegang oleh satu organ negara sehingga akan terjadi 

penyalah gunaan kekuasaan oleh organ negara yang dominan tersebut. 

Walaupun tujuan dari Trias Politica ini sangat baik, namun pada 

prakteknya di Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara leterlek. Semua 

itu disebabkan dalam praktek bernegara, pengertian fungsi kekuasaan 

negara dan organ negara perlu adanya pembedaan. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar kita dapat kita ketahui bahwa 

kekuasaan di negara kita adalah sebagai berikut : 

- Kekuasaan Eksekutif, dipegang oleh Presiden; 

- Kekuasaan Legislatif, dipegang oleh Presiden dengan persetujuan 

DPR; 
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- Kekuasaan Yudikatif, dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan-

badan peradilan lainnya. 

Dari uraian di atas dapat terlihat jelas bahwa pemisahan kekuasaan 

tidak secara mutlak dilaksanakan oleh organ-organ negara secara mandiri. 

Dapat dikatakan pula bahwa Indonesia tidak menganut pemisahan 

kekuasaan namun lebih tepat adalah pembagian kekuasaan (distribusen of 

power) 

Bila dikaitkan dengan perundang-undangan, maka dapat kita 

ketahui bahwa di Indonesia ini lembaga-lembaga negara yang berkaitan 

erat dengan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah 

Presiden dan DPR karena kekuasaan Legislatif di negeri ini diemban oleh 

dua lembaga tersebut. Sesuai dengan sistem Pemerintahan Negara 

Republik Indonesia, seperti tertulis dalam Penjelasan Undang-Undang 

Dasar 1945, Lembaga-lembaga Negara dalam Perundang-undangan adalah 

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam arti 

Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang, sedangkan Dewan 

Perwakilan Rakyat berfungsi memberikan persetujuan bagi setiap 

Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Pemerintah (Presiden). 

 

5.   Jenis  Peraturan Perundang-undangan 

Memang di dalam Undang-Undang Dasar kita tidak secara fulgar 

menyatakan tentang bentuk-bentuk suatu peratiran perundang-undangan 

yang berlaku di negara kita, namun secara explisit Undang-Undang Dasar 

kita telah menyebut  Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang, dan Pearturan Pemerintah. Sedangkan bentuk bentuk 

peraturan perundang-undangan yang lain ada tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan praktek ketata negaraan dan tata pemerintahan negara ini. 

Berpijak pada teori-teori yang terdahulu, baik yang dikemukakan oleh 

Hans Kelsen maupun ketentuan yang tercantum dalam Tap MPR No. 

III/MPR/2000 kita dapat mengelompokkan jenjang peraturan perundang-

undangan sebagai berikut : 
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- Pancasila merupakan Staatsfundamental norm (Norma fondamental 

negara. 

- Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, dan 

Konvensi merupakan Staatground gesetz (Aturan pokok/Dasar 

Negara) 

- Peraturan-Peraturan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga 

pemerintahan  dalam perundang-undangan yang lain merupakan 

Formel Gesetz dan verobrdnung satsung (Aturan Pelaksanaan ) 

Jenis-jenis Peraturan di negara kita mengacu pada keterangan di atas maka 

dapat kita kelompokkan sebagai berikut : 

1. Peraturan Perundang-Undangan di tingkat Pusat : 

Undang-Undang adalah bentuk Peraturan Perundang-undangan 

yang tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang di dalam 

pembentukannya Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, 

kekuasaan membentuk Undang-Undang itu dipegang oleh Presiden, 

sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi untuk 

memberikan persetujuan (dalam arti dapat menolak atau menerima) 

terhadap setiap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh 

Presiden 

Pengertian Pembentuk Undang-Undang ini oleh banyak 

kebanyakan orang masih sering disalah tafsirkan dengan mengatakan 

bahwa kewenangan membentuk Undang-Undang ini ada pada Presiden 

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun apabila kita 

kaji  

a.  Peraturan Pemerintah 

b.  Keputusan Presiden 

c.  Keputusan Menteri 

d.  Keputusan Kepala Lembaga Pemerintahan non Departemen 
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e.  Keputusan Direktur Jendral Departemen 

f.  Keputusan Kepala Badan Negara 

2. Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah 

a.  Peraturan Daerah Tingkat I 

b.  Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

c.  Keputusan Daerah Tingkat II 

d.  Keputusan Bupati / Wali kota madya Kepala Daerah Tingkat II 

 

6.   Fungsi Undang-Undang 

Banyaknya jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan di 

negara kita yang membentuk suatu susunan herarkis dan berjenjang-

jenjang mengakibatkan pula adanya perbedaan fungsi dari masing-masing 

bentuk peraturan perundang-undangan tersebut. 

Demikian halnya dengan peraturan perundang-undangan yang 

berbentuk Undang-Undang  memiliki fungsi yang berbeda dengan bentuk 

peraturan perundang-undangan yang lainnya. 

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, Sh, M.H. Undang-Undang 

mempunyai fungsi  sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan yang terdapat 

dalam Undang-undang Dasar 1945 yang tegas-tegas  menyebutnya. 

 Dalam Undang-undang Dasar kita banyak pasal-pasal yang meyatakan 

dengan tegas hal-hal yang secara lebih lanjut harus diatur oleh 

Undang-Undang. Pasal-Pasal itu meliputi 18 masalah : 

- Tentang Susunan MPR (Pasal 2 ayat (1)) 

- Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya (pasal 12 ) 

- Susunan DPA (pasal 16 (1)) 

- Pemerintahan Daerah (pasal 18) 

- Susunan DPR (Pasal 19 (1)) 

- APBN (pasal 23 (1)) 

- Pajak (pasal 23 (2)) 
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- Macam dan Harga Mata Uang (pasal 23 (3)) 

- Keuangan Negara (Pasal 23 (4)) 

- Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23 (5)) 

- Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 (1)) 

- Susunan dan Kekuasaan Badan- badan Kehakiman (pasal 24 (2)) 

- Syarat menjadi hakim dan syarat pemberhentian hakim (pasal25) 

- Warga Negara (pasal 26 (1)) 

- Kewarganegaraan (pasal 26 (2)) 

- Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat 

dimuka umum (pasal 28) 

- Syarat-syarat pembelaan negara (pasal30 (2)) 

- Sistem pengajaran nasional pasal 31 (2)) 

2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam 

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 

3. Pengaturan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam Tap 

MPR yang tegas-tegas menyebutnya. 

4. Pengaturan di bidang materi konstitusi, seperti Tugas dan Susunan 

Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dan mengatur hubungan antara 

negara dan warga negara. 

 

7.  Mekanisme Pembentukan Undang-Undang 

Penyelenggaraan pemerintahan yang selanjutnya akan mendorong 

laju pembangunan nasional sehingga tujuan dari negara akan tercapai. 

Karena begitu pentingnya suatu Undang-Undang , maka produk Undang-

Undang tersebut harus betul-betul berkualitas. Bagaimana suatu Undang-

Undang  memuat materi-materi yang relefan dengan ketentuan yang akan 

diatur, bagaimana cara menuangkan materi tersebut kedalam suatu klausul 

yang benar singkat dan jelas sehingga mudah dipahami dan tidak 

menimbulkan multi prestasi, bagaimana susunan dan sistematisnya, 

bagaimana tata bahasanya dan sebagainya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

18 

Semua itu memerlukan suatu persiapan yang matang dan kajian-

kajian yang serius dan mendalam. Secara  garis besar mekanisme 

terbentuknya sebuah Undang-Undang melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut : 

1. Proses Persiapan Rancangan Undang-Undang 

Dalam tahapan ini, suatu Rancangan Undang-undang dibuat oleh 

kalangan Pemerintah (eksekutif) maupun kalangan Dewan Perwakilan 

Rakyat (Legislatif). 

Dalam hal proses penyiapan Rancangan Undang-Undang yang 

berasal dari Pemerintah, kita berpedoman pada Instruksi Presiden 

Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata cara mempersiapkan Rancangan 

Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia. 

Inpres ini merupakan Perintah  yang berisi petunjuk Presiden 

kepada para Menteri (Pimpinan Departemen) dan kepada para Kepala 

Lembaga Pemerintah Non Departemen mengenai bagaimana prosedur  

penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan 

Pemerintah. 

Menurut isi dari Inpres ini, para Pimpinan Departemen dan 

Kepala pemerintahan Non Departemen dapat  mengajukan prakarsa 

kepada Presiden yang memuat urgensi, argumentasi, dan pokok-pokok 

materi suatu masalah yang akan dituangkan ke dalam Rancangan 

Undang-Undang tersebut. Pengajuan prakarsa dari para Menteri atau 

Kepala Pemerintahan non departemn itu untuk mendapatkan ijin dari 

Presiden tentang Rencana suatu Undang-Undang, karena pada 

hakekatnya para menteri dan para kepala pemerintahan non 

departeman adalah para pembantu Presiden. 

Selanjutnya prakarsa tersebut diteliti dan diperiksa Presiden 

melalui Sekretariat Negara, dan selanjutnya Presiden mengambil 

keputusan  Menyetujui atau menolak. Dalam hal prakarsa disetujui 

oleh Presiden, maka atas petunjuk Presiden Sekretariat Negara akan 
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menyampaikan surat kepada Meneri atau Pimpinan Departemen atau 

Kepala Pemerintahan Non Departemen yang bersangkutan., 

memberikan persetujuan tersebut. 

Akan tetapi dalam hal Presiden tidak menyetujui prakarsa 

tersebut, akan disampaikan juga surat kepada Menteri atau Pimpinan 

Departemen atau Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen 

yang bersangkutan dan disertai dengan alasan-alasannya. 

Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Instruksi 

Presiden Nomor 2 Thun 1970, maka dengan disetujuinya permohonan 

prakarsa Menteri/Pimpinan Departemen atau Kepala Lembaga 

Pemerintahan Non Departemen tersebut, akan dibentuk suatu Panitia 

antar artemen yang terdiri atas wakil-wakil Departemen yang 

mengurusi hal-hal atau masalah yang berhubungan dengan materi 

yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, sesuai 

dengan petunjuk Presiden. 

Panitia ini dibentuk biasanya bila materi yang akan dituangkan 

dalam Rancangan Undang-Undang tersebut bersifat cross sectoral, 

atau menyangkut masalah-masalah yang terletak dalam 

urusan/wewenang beberapa Departemen atau lembaga Pemerintahan 

Non Departemen. Akan tetapi bila materi yang akan dituangkan dalam 

Rancangan Undang-Undang tersebut hanya menyangkut wewenang 

dari satu Departemen atau satu Lembaga Pemerintahan Non 

Departemen saja, maka panitia yang akan dibentuk adalah panitia 

Intern Departemen, yang terdiri dari wakil-wakil departemen yang 

bersangkutan saja. 

Panitia yang dibentuk tersebut akan menyusun Rancangan 

Undang-Undang dengan pembahasan-pembahasan yang diadakan 

dalam jangka waktu tertentu. Apabila panitia tersebut telah selesai 

melaksanakan tugasnya dan menghasilkan  suatu konsep Rancangan 

Undang-Undang, maka  panitia tersebut akan melaporkan konsep 
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Rancangan Undang-Undang tersebut kepada Departemen 

Pemprakarsa. 

Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian oleh Departemen 

Pemprakarsa akan disampaikan/diedarkan  kepada: 

1) Para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan yang erat 

hubungannya dengan materi yang diatur dalam Rancangan yang 

bersangkutan, untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan. 

2) Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan seperlunya dari 

segi hukum. 

3) Sekreteris Kabinet untuk persiapan penyelesaian Rancangan 

Undang-Undang tersebut. 

Untuk mengolah tanggapan dan pertimbangan yang diajukan 

oleh masing-masing.Departemen dan Lembaga Pemerintahan sesuai 

dengan pasal 3 tersebut, Departemen / Lembaga Pemerintahan Non 

Departemen yang menyiapkan Rancangan Undang-Undang dapat 

mengadakan pertemuan-pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan 

departemen dan Lembaga Pemerintahan bersangkutan, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 15 

Tahun 1970 tersebut. 

Apabila Rancangan Undang-Undang yang merupakan hasil 

akhir sebagai kebulatan pendapat atas materi suatu Rancangan 

Undang-Undang disertai penjelasannya sudah selesai dibuat oleh 

Menteri Pemarkasa/ Pimpinan Departemen yang bersangkutan 

berdasarkan tanggapan-tanggapan yang ada, maka Rancangan 

Undang-Undang tersebut akan dikirimkan ke Sekretariat Negara untuk 

disampaikan kepada Presiden. 

Akan tetapi, sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut 

disampaikan kepada Presiden, Rencana Undang-Undang yang telah 

diserahkan ke Sekretariat Negara tersebut akan diteliti kembali 

mengenai hal-hal teknis perundang-undangannya. Penelitian kembali 

ini dilakukan oleh karena proses penanganan yang dimulai dari 
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adanya suatu prakarsa untuk membuat suatu Rancagan Undang-

Undang sampai menjadi konsep Rancangan Undang-Undang yang 

merupakan hasil akhir , yang kemudian diserahkan ke Sekretariat 

Negara untuk diserahkan kepada Presiden, biasanya memerlukan 

waktu yang relatif lama, sehingga kemungkinan kondisi dan situasi 

pada saat permohonan prakarsa itu diajukan dengan kondisi dan 

situasi pada terbentuknya Konsep Rancangan Undang-Undang sudah 

jauh berubah. Berdasarkan hal-hal tersebut, Sekretariat negara perlu 

meneliti kembali Rancangan Undang-Undang tersebut. 

Apabila dalam penelitia n tersebut Sekretariat Negara 

menemukan hal-hal yang tidak sesuai dan perlu diadakan perbaikan 

kembali,  Sekretariat Negara akan mengadakan konsultasi dan 

koordinasi kembali dengan Departemen dan Lembaga Pemerintahan 

lainnya yang terkait dengan maslah yang menjadi ruang lingkup 

Rancangan Undang-Undang tersebut. Hal-hal yang dpat menyebabkan 

diadakannya konsultasi oleh Sekretariat Negara tersebut antara lain : 

-  Karena Rencana Undang-Undang tersebut masih terlihat bersifat 

departemental. 

-  Karena materi muatan yang tertuang ke dalam Rancangan 

Undang-Undang tersebut bukanlah merupakan materi muatan 

suatu Undang-undang. 

-  Karena adanya kebijakan pemerintah yang baru sehingga 

peraturan yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang 

tersebut dirasakan tidak sesuai lagi. 

-  Karena lebih dari satu Rancangan Undang-Undang yang 

mengatur hal yang sama. 

Apabila konsultasi dan koordinasi kembali yang diadakan oleh 

Sekretariat Negara tersebut telah selesai, dan Rancangan Undang-

Undang telah disempurnakan, selanjtnya akan disampaikan kepada 

Presiden. Setelah menerima dan membaca Rancangan Undang-

Undang tersebut, maka Presiden akan mengirimkan Rancangan 
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Undang-Undang tersebut kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan suatu amanat Presiden. 

Amanat Presiden yang dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

tersebut merupakan suatu surat yang berisi penyampaian suatu 

Rancangan Undang-Undang untuk dimintakan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat,dan penunjukan  seorang menteri atau menteri-

menteri yang akan mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahsan 

Rancangan Undang-Undang dalam sidang-sidang di Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Selain hal tersebut di atas, amanat Presiden dapat pula berisi suatu 

permohonan agar Rancangan Undang-Undang yang dikirmkan 

tersebut mendapatkan prioritas utama dalam pembahasan di Dewan 

Perwakilan Rakyat. Hal ini terjadi bila Rancangan Undang-undang 

tersebut dirasa sangat perlu untuk segera dibahas, karena kehadiran 

Undang-undang tersebut sangat mendesak. 

Setelah Rancangan undang-Undang tersebut diterima oleh Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat, proses selanjutnya adalah pembahasan 

Rancangan Undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat. 

Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat mengacu pada Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, 

anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan 

Rancangan undang-undang yang kita kenal dengan Rancangan 

Undang-Undang Usul inisiatif. Didalam pelaksanaannya Rancangan 

Undang-undang Usul Inisiatif ini diatur dalam Peraturan Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia nomor 9/DPR-RI/I/1997-1998 

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 9/DPR-RI/1997-1998 menetukan dalam pasal 134 bahwa 

Rancangan Undang-undang Usul inisiatif DPR dapat diajukan oleh : 

- Sepuluh orang anggota DPR yang tidak hanya terdiri atas satu 

fraksi. 

- Komisi atau Gabungan komisi. 
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Rancangan usul Undang-Undang tersebut disertai 

penjelasannya disamapaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat secara tertulis dengan disertai surat pengantar disertai daftar 

nama, tanda tangan para pengusul, serta nama fraksinya. 

Setelah Usul Rancangan Undang-undang tersebut diterima 

oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, maka dalam rapat 

paripurna selanjutnya Ketua Sidang akan memberi tahu para anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat tentang masuknya usul Rancangan 

Undang-Undang itu serta membagikannya kepada para anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

Selanjutnya akan diadakan Rapat Badan Musyawarah DPR, 

dimana kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk 

memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari rancangan 

Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut, dan dalam Musyawarah itu 

diberikan kesempatan untuk tanya jawab bagi anggota DPR kepada 

para pengusul.. selain itu Rapat juga akan menentukan waktu 

pembicaraan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut dalam 

rapat paripurna. 

Apabila Badan Musyawarah menganggap cukup, maka usul 

Rancangan Undang-Undang tersebut dibawa ke dalam Rapat 

paripurna. Dalam rapat paripurna tersebut para pengusul diberi 

kesempatan pula untuk memberikan pendapatnya. Rapat tersebut 

kemudian merumuskan apakah  usul rancangan Undang-Undang itu 

dapat diterima menjadi Rancangan Undang-Undang usul Inisiatif DPR 

atau tidak. 

Setelah usul Rancangan Undang-undang tersebut diputuskan  

menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR, maka Dewan 

Perwakilan Rakyat kan menunjuk suatu Komisi/ Rapat Gabungan 

Komisi/Panitia Khusus untuk membahas dan menyempurnakan 

Rancangan Undang-Undang Usul Inisitif DPR tersebut. 
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Setelah disempurnakan, Rancangan Unang-Unang Usul Inisitif 

DPR tersebut dibagikan  kepada anggota DPR, dan oleh Pimpinan 

DPR disampaikan  kepada Presiden dengan permohonan agar Presiden 

mengetahui dan menunjuk seorang Menteri atau Menteri-Menteri 

yang akan mewakili Pemerintah dalam Pembahasan di Dewan 

Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Rancangan Undang-Undang tersebut 

akan dibahas dalam Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat bersama 

dengan Pemerintah. 

Ketentuan mengenai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif 

DPR tersebut ditentukan dalam pasal 135 Peraturan Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR-

RI/1997-1998 sebagai berikut : 

- Selama Usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif belum 

dibicarakan dalam Badan Musyawarah, para pengusul berhak 

mengajukan perubahan. 

- Selama Usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR 

belum diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul 

Inisiatif DPR, para pengusul berhak menarik usulnya kembali. 

- Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul 

sebagaimana dimaksud di atas harus ditandatangani oleh semua 

pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian dibagikan kepada 

anggota DPR. 

Selain hal-hal tersebut di atas, pasal 136 dalam Peraturan Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

9/DPR-RI/1997-1998 mengatur hal-hal sebagai berikut : 

- Apabila sebelum mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna 

jumlah penandatanganan Usul Rancangan Undang-Undang 

menjadi kurang dari sepuluh orang, harus diadakan penambahan 

penandatanganan sehingga jumlah menjadi  sekurang-kurangnya 

sepuluh orang dan tidak hanya terdiri dari satu fraksi. 
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- Apabila dalam dua kali Masa Persidangan jumlah 

penandatanganan kurang dari sepuluh orang, maka usul tersebut 

menjadi gugur. 

Akan tetapi bila tidak ada masalah, maka sesuai dengan pembahasan 

terdahulu Rancangan Undang-Undang Usul Inisitif DPR akan 

disampaikan kepada Presiden, agar Presiden mengetahui dan 

menunjuk seorang Menteri atau Menteri-Menteri yang mewakili 

Pemerintah dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Proses untuk mendapatkan persetujuan 

Dalam tingkat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, baik 

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden maupun yang 

berasal dari Usul Inisiatif DPR dilaksanakan dengan cara yang 

ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 9/DPR-RI/1997-1998, khususnya pasal 

125 sampai dengan pasal 129, yang menentukan bahwa pembahasan 

Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui empat tingkat 

pembicaraan, kecuali bila Badan Musyawarah menentukan 

pembahsan dengan prosedur singkat. Empat tingkat pembahsan di 

Dewan Perwakilan Rakyat itu sebagai berikut : 

- Tingkat I dilakukan dalam Rapat Paripurna 

- Tingkat II dilakukan dalam Rapat Paripurna. 

- Tingkat III dilakukan dalam Rapat Komisi 

- Tingkat IV dilakukan dalam Rapat Paripurna. 

Di dalam empat pembicaraan tersebut, yaitu sebelum 

dilakukan pembicaraan tingkat II, tingkat III dan tingkat IV, diadakan 

Rapat Fraksi untuk menentukan sikap dan pendapat serta langkah 

fraksinya dalam menghadapi Rapat Paripurna selanjutnya. 

Apabila dipandang perlu, Badan Musyawarah dapat 

menentukan bahwa pembicaraan tingkat III dilakukan dalam Rapat 

Gabungan Komisi atau dalam Panitia Khusus. 
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Beberapa cara pembicaraan tingkat III tersebut tergantung 

pada materi muatan Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas. 

- Apabila Rancangan Undang-Undang tidak begitu rumit dan dapat 

dibahas oleh satu komisi, maka pembicaraan tingkat III dilakukan 

dalam Rapat Komisi. 

- Apabila Rancangan Undang-Undang perlu dibahas oleh 

Gabungan Komisi, maka penbicaraan tingkat II dilaukan dalam 

Rapat Gabungan Komisi. 

- Sedangkan apabila Rancangan Undang-Undang tidak dapat 

dibahas oleh Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi saja, 

maka pembicaraan tingkat III akan dibahas dalam suatu Panitia 

Khusus (PANSUS). 

Dalam membahas Rancangan Undang-Undang yang berasal 

dari Pemerintah dan Rancangan Usulan Inisiatif oelh DPR  terdapat 

persamaan dan perbedaan sebagai berikut : 

Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

- Pembicaraan tingkat I : Rapat Paripurna 

Pada pembicaraan tingkat I acaranya adalah tunggal, yaitu 

keterangan atau penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan 

Undang-Undang tersebut. (dalam hal Rancangan Undang-Undang 

berasal dari Pemerintah) 

Keterangan atau penjelasan dari oleh Pimpinan Komisi atau Rapat 

Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus (dalam hal 

Rancangan Undang-Undang usul Inisitif DPR). 

- Pembicaraan Tingkat II ; Rapat Paripurna 

1.  Pemandangan Umum para anggota DPR yang membawakan 

suara fraksinya terhadap Rancangan Undang-Undang beserta 

keterangan atau penjelasan Pemerintah. 
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2.  Jawaban Pemerintah terhadap tanggapan/pemandangan umum 

para anggota DPR (dalam hal Rancangan Undang-Undang dari 

Pemerintah). 

1.  Tanggapan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang 

Usul Inisiatif DPR beserta penjelasan Komisi atau Gabungan 

Komisi atau Panitia Khusus. 

2.  Jawaban Pimpinan Komisi atau Gabungan Komisi atau 

Panitia Khusus atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 

terhadap tanggapan Pemerintah. (dalam hal Rancangan 

Undang-Undang Usul Inisistif DPR). 

- Pembicaraan Tingkat III : Rapat Komisi/Rapat 

Gabungan Komisi/ Rapat Panitia Khusus 

 Dalam pembicaraan tingkat III ini baik Rancangan 

Undang-Undang dari Pemerintah maupun Rancangan 

Undang-Undang Usul Inisiatif DPR akan dibahas secara 

keseluruhan, mulai dari Penamaan, Pembukaan, Pasal-

Pasal sampai bagian akhir dari Rancangan Undang-

Undang tersebut. Dalam pembicaraan ini duduklah 

pemerintah dengan Komisi atau Gabungan Komisi/Rapat 

Panitia Khusus, dan apabila dipandang perlu, dapat pula 

dilakukan pembahasan secara Intern dalam Rapat 

Komisi/Gabungan Komisi/Rapat Panitia Khusus. 

- Pembicaraan Tingkat IV : Rapat Paripurna. 

 Dalam  Rapat Paripurna Tingkat IV ini Rancangan 

Undang-Undang dari Pemerintah maupun Rancangan 

Undang-Undang Usul Inisiatif DPR dilakukan dengan 

acara yang sama yaitu:  

1. Laporan hasil pembahasan rapat di tingkat III. 

2. Penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi yang 

disampaikan oleh para anggotanya, yang apabila 
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dipandang perlu, disertakan dengan catatan tentang 

pendirian fraksinya. 

3. Pengambilan keputusan. 

4. Pemberian kesempatan kepada Pemerintah untuk 

menyampaikan sambutan terhadap pengambilan 

keputusan tersebut di atas. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat dengan 

jelas bahwa pembahasan terhadap Rancangan Undang-

Undang dari pemerintah dan Rancangan Undang-Undang 

Usul Inisiatif dari DPR dibahas secara berbeda dalam 

pembicaraan tingkat I dan II, sedangkan dalam Pembicaraan 

Tingkat III dan IV keduanya dilakukan dengan cara yang 

sama. 

Perlu pula diketahui bahwa sejak saat Pemerintah 

dengan Amanat Presiden mengirimkan Rancangan Undang-

Undang kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, maka 

fraksi-fraksi dapat mengadakan dengar pendapat dengan 

pakar-pakar atau kelompok-kelompok masyarakat yang 

berkepentingan untuk mencari masukan-masukan dalam 

membawakan aspirasi rakyat atau fraksinya. 

Pembicaraan tingkat III biasanya diadakan dengan 

sidang terbuka, dan kadang-kadang pula dibentuk pula 

Panitia Kerja (PANJA). Pembicaraan dalam rapat-rapat 

Panitia Kerja ini bersifat tertutup, dan sebelum memasuki 

pembicaraan pada tingkat Panitia Kerja sudah diinventarisasi 

berapa masalah yang akan diserahkan kepada Panitia Kerja 

dan beberapa yang sudah diputuskan saat itu, dan terhadap 

materi yang esensinya semuanya sudah disepakati, hanya 

tinggal perbaikan redaksinya saja, akan diserahkan oleh 

Panitia Kerja kepada Tim Perumus (Timus) 
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3. Proses Pengesahan 

Apabila pembicaraan suatu Rancangan Undang-Undang dalam 

Rapat Paripurna Tingkat  IV telah selesai, Rancangan Undang-

Undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut 

akan dikirimkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada 

Presiden melalui Sekretariat Negara untuk mendapatkan pengesahan. 

Setelah menerima Rancangan Undang-Undang yang telah 

disetujui Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, Sekretariat Negara akan 

menuangkannya ke dalam kertas kepresidenan untuk disahkan. 

Presiden kemudian akan mengesahkan Undang-Undang tersebut 

dengan cara menandatangani Undang-Undang tersebut. Setelah 

Undang-Undang itu disahkan oleh Presiden, maka agar Undang-

Undang tersebut dapat  berlaku dan mengikat umum, kemudian 

Undang-Undang tersebut akan diundangkan oleh Menteri Negara 

Sekretaris Negara. 

 

8.  Bentuk luar suatu Undang-Undang 

Agar memenuhi fungsinya sebagai sumber pengenal (kenvorm), 

maka suatu Undang-Undang sekurang-kurangnya harus terdiri dari empat 

bagian besar, yaitu Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup. 

Menurut Prof.Dr. A. Hamid s. Attamimi, S.H.  secara garis besar 

bentuk luar dari suatu Undang-Undang itu terdiri dari empat bagian pokok, 

yaitu : 

a. Penamaan 

b. Pembukaan 

c. Batang tubuh 

d. Penutup 

 

a. Penamaan 

Penamaan suatu Undang-Undang merupakan uraian singkat 

tentang isi dari Undang-undang tersebut  yang didahului dengan 

menyebutkan jenis, nomor dan tahun pembentukan serta uraian 
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singkat tentang ketentuan yang diatur dari Undang-Undang tersebut. 

Penamaan suatu Undang-Undang selalu ditulis dengan huruf kapital. 

Contoh : 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 1999 

TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

b. Pembukaan 

Isi dari pembukaan suatu Undang-undang terdiri dari : 

- Lembaga yang membentuk 

Lembaga yang membentuk adalah Lembaga Negara atau 

Lembaga pemerintah yang berwenang membentuk, mengesahkan 

atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan. Lembaga 

yang membentuk ini ditulis dengan Huruf Kapital. 

Contoh : 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

- Konsiderans “menimbang” 

 Konsiderans merupakan alasan-alasan atau pertimbangan-

pertimbangan mengapa peraturan perundang-undangan tersebut 

dibentuk. Dalam konsiderans dimuat hal-hal atau pokok-pokok 

pikiran yang merupakan konstatasi fakta-fakta secara singkat dan 

menggerakkan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk 

membuat peraturan perundang-undangan tersebut. 

 Konsiderans suatu peraturan perundang-undangan dituliskan 

dengan awal kata “Menimbang”, dan apabilaKonsiderans terdiri 

dari lebih dari satu pertimbangan, maka tiap-tiap pertimbangan 

didahului dengan urutan huruf kecil a, b, c dan seterusnya, serta 

diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 
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    Contoh : 

Menimbang : a. bahwa ….. ;         

           b. bahwa ….. ;      

           c. bahwa ….. ; 

                  

- Dasar hukum “mengingat” 

Dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan 

suatu landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

Dasar hukum suatu perundang-undangan dapat terdiri atas hal-hal 

sebagai berikut : 

1.  Peraturan /norma hukum yang memberikan kewenangan bagi 

terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu 

ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

2.  Peraturan Perundang-undngan yang lainnya yang setingkat dan 

erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk. 

3. Ketetapan MPR dapat dipakai sebagai dasar hukum bila 

mempunyai kaitan yang sangat erat dengan peraturan 

perundang-undangan yang akan dibentuk, yaitu apabila 

Ketapan Majelis Permusayawaratan Rakyat tersebut secara 

tegas menyebutkan perlunya dibentuk suatu peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

Dasar hukum ini dirumuskan secara kronologis sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan 

perundang-undangan itu sama tingkatannya, maka dituliskan 

berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan 

perundang-undangan itu dibentuk pada tahun yang sama, maka 

dituliskan berdasarkan nomor urut pembentukan peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

Dasar hukum pembentukan suatu peraturan perundang-undangan 

ini dituliskan dengan awalan kata “Menimbang”, dan apabila dasar 
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hukum  itu terdiri dari lebih dari satu  peraturan perundang-

undangan, maka tiap tiap peraturan perundang-undangan  ditulis 

dengan urutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya, dan diakhiri dengan 

tanda baca titik koma (;). 

Contoh : 

Mengingat :  1. …..; 

         2. ….. ; 

 3. ….. ; 

 

- Memutuskan, Menetapkan, dan Judul dari Peraturan perundang-

undangan. 

Kata memutuskan dalam Pembukaan suatu peraturan 

perundang-undangan digunakan mengawali judul peraturan 

perundang-undangan tersebut, dan diikuti  dengan kata “ 

Menetapkan”. Judul peraturan perundang-undangan dituliskan 

dengan huruf besar, dan untuk memudahkan dalam pencarian, judul 

peraturan perundang-undangan juga ditulis pula dalam 

“penamaan”. 

Khusus bagi peraturan perundang-undangan yang berbentuk 

Undang-Undang, sebelum penulisan Lembaga pembentuk, bagian 

pembukaannya akan dimulai dengan kalimat yang berbunyi : 

“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” 

Dalam suatu Undang-Undang, setelah penulisan dasar 

hukum  “Mengingat” akan dituliskan kalimat sebagai berikut : 

Dengan Peretujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 

Bagi bentuk peraturan perundang-undangan yang lain 

(selain Undang-Undang) ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku. 

Secara keseluruhan dari bagian Pembukaan dapat disampaikan 

contoh sebagai berikut : 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : a. bahwa ….. ; 

            b. bahwa ….. ; 

            c. bahwa ….. ; 

Mengingat  :  1.  Pasal 5 ayat (1), yo Pasal 20 ayat (1) Undang-

Undang Dasar  1945 ; 

 2.  ….. ; 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

   

 Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ….. 

 

c.  Batang tubuh 

Batang tubuh dalam suatu Undang-Undang dirumuskan dalam 

bentuk pasal-pasal, oleh karena pasal merupakan satuan acuannya. 

Apabila suatu peraturan perundang-undangan tersebut terlalu luas, 

maka pasal-pasal tersbut dapat dikelompokkan ke dalam BAB-BAB, 

apabila BAB ini terlalu luas dapat dibagi ke dalam Paragraf, akan 

tetapi pembagian ini tidak merupakan suatu keharusan. 

Suatu pasal dapat dibagi ke dalam beberapa ayat-ayat. Dan 

sebaliknya satu ayat hanya mengatur satu hal saja dan sedapat 

mungkin dirumuskan ke dalam satu kalimat. 

Penulisan suatu Pasal yang pendek-pendek adalah lebih baik 

dari pada penulisan suatu Pasal yang terdiri dari banyak ayat, kecuali 

apabila materi yang menjadi isi dari pasal tersebut merupakan suatu 

satu kesatuan. 

Batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan dapat 

disusun sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Umum 

Ketentuan Umum suatu peraturan perundang-undangan 

hendaknya diletakkan dalam BAB yang pertama, atau dalam Pasal-

Pasal yang pertama apabila peraturan perundang-undangan tersebut 

tidak diadakan pengelompokan ke dalam BAB-BAB. 

Dalam suatu Ketentuan Umum dapat dimuat hal-hal yang 

merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum seperti 

difinisi-difinisi, ketentuan-ketentuan pengertian, singkatan-

singkatan, atau penyebutan seorang Menteri yang dipakai dalam 

ketentuan  Peraturan perundang-undangan tersebut. 

2. Ketentuan Materi yang diatur 

Kelompok ketentuan materi yang diatur ini dituliskan 

setelah Ketentuan umum. Ketentuan materi yang di atur ini 

pembagiannya tergantung pada luas atau tidaknya  materi masing-

masing peraturan perundang-undangan. 

3. Ketentuan Pidana 

Ketentuan Pidana merupakan ketentuan yang tidak mutlak 

ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kadang-kadang 

ketentuan  Pidana ini diperlukan, akan tetapi terkadang ketentuan 

ini tidak diperlukan bagi suatu peraturan perundang-

undangan.ketentuan Pidana letaknya sebelum ketentuan Peralihan 

dan Ketentuan Penutup dari suatu peraturan perundang-undangan. 

Apabila suatu Ketentuan Pidana tersebut diperlukan dalam 

suatu peraturan perundang-undangan, maka terdapat hal-hal yang 

perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut : 

- Ketentuan dalam Pasal 103 KUHP, yang menentukan bahwa 

ketentuan-ketentuan dalam delapan titel pertama dari Buku I 

KUHP berlaku juga terhadap perbuatan-perbuatan yang dalam 

peraturan perundang-undangan lain diancam Pidana, kecuali 

apabila di dalam Undang-Undang ditentukan lain. 

- Dirumuskan di dalam Undang-Undang 
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- Dirumuskan di dalam suatu Peraturan Pemerintah berdasarkan 

suatu Undang-Undang. 

- Dirumuskan dengan jelas, tegas, dan cermat, karena ketentuan 

Pidana ini berhubungan dengan kepastian hukum bagi 

seseorang. Dalam hal ini sanksi pidana terebut harus jelas 

perumusannya, apakah sanksi Pidana tersbut bersifat 

komulatif, alternatif atau komulatif/alternatif 

Contoh : 

Komulatif : 

….. dikenakan pidana ….. dan denda ……alternatif : 

….. dikenakan pidana …..atau denda ….. 

Komulatif / Alternatif : 

….. dikenakan pidana ….. dan/atau denda….. 

- Bagi tindak pidana yang dilakukan oleh suatu Badan Hukum, 

perseroan, yayasan, atau suatu perserikatan yang lainnya, harus 

dijelaskan apakah saksi Pidana tersebut diberikan pada 

a. Badan hukum perseroan, yayasan atau perserikatan 

tersebut, atau 

b. Mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana 

itu, atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan 

atau kelalaian itu, atau 

c. Kedua-duanya. 

4. Ketentuan Peralihan 

Ketentuan Peralihan merupakan ketentuan yang bersifat 

Transito, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai 

penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya 

peraturan perundang-undangan yang baru itu sehingga peraturan 

perundang-undangan yang baru itu dapat berjalan lancar dan tidak 

membawa dampak yang tidak dikehendaki dalam masyarakat. 

Ketentuan Peralihan suatu peraturan perundang-undangan secara 

garis besar meliputi : 
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- Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-

undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu 

peraturan perundang-undangan yang baru itu mulai berlaku. 

- Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan baru itu secara berangsur-angsur. 

- Ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara 

waktu dari  peraturan perundang-undangan baru tersebut. 

- Ketentuan-ketentuan tentag aturan khusus bagi keadaan atau 

hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya  

peraturan perundang-undangan baru tersebut. 

Ketentuan peralihan yang pertama di atas merupakan 

ketentuan yang bersifat tetap, sedangkan ketentuan peralihan  

yang ke dua, tiga dan empat di atas sifatnya hanya sementara. 

Ketentuan Peralihan dalam suatu peraturan perundang-undangan 

kadang diperlukan, tetapi kadang tidak diperlukan. 

5. Ketentuan Penutup 

Ketentuan Penutup merupakan bagian paling akhir dari 

Batang Tubuh suatu peraturan perundang-undangan, yang biasanya 

berisi mengenai hal-hal sebagai berikut : 

- Penunjukan Organ  atau alat perlengkapan yang diikutsertakan 

dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang diikutsertakan 

dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut 

dapat berupa : 

1. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan 

(eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi 

kewenangan untuk melaksanakan peraturan perundang-

undangan tersebut. 

2. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (Legislatif), 

yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

37 

peraturan pelaksanaan bagi peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan kepada badan atau pejabat tertentu. 

- Ketentuan tentang pemberian nama singkat atau judul kutipan 

pada suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

 Pemberian judul kutipan  atau nama singkat ini diperlukan 

apabila judul peraturan perundang-undangan tersebut terlalu 

panjang, misalnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang 

kemudian di singkat menjadi UUPA. 

- Ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan. Ketentuan tentang berlakunya 

suatu peraturan perundang-undangan dapat melalui cara-cara 

sebagai berikut : 

1. Bila tidak ditentukan lain, peraturan perundang-undangan 

mulai berlaku pada saat diundangkan. 

2. Dapat dilakukan oleh Peraturan Perundang-undangan itu 

sendiri, yaitu dengan perumusan : 

a. Penetapan mulai berlakunya peraturan perundang-

undangan pada suatu tanggal tertentu. 

b. Penetapan mulai berlakunya peraturan perundang-

undangan diserahkan kepada Peraturan Pemerintah 

atau Instansi lainnya, misalnya Presiden. 

c. Saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan 

tidak harus sama untuk seluruhnya, untuk beberapa 

bagian dapat berbeda. 

 

- Ketentuan yang mengatur tentang pengaruh peraturan 

perundang-undangan yang baru terhadap peraturan perundang-

undangan yang lainnya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

38 

d.  Penutup 

Penutup merupakan bagian paling akhir dari suatu peraturan 

perundang-undangan. Bagian penutup suatu peraturan perundang-

undangan  memuat : 

- Rumusan perintah pengundangan yang berbunyi : 

 “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan 

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia”. 

- Ketentuan tentang tanggal pengesahan atau penetapan dan 

penandatanganan pejabat. 

 Setelah Penutup, dicantumkan pula keterangan tentang 

Pengundangan dan Lembaran Negara yang mengundangkan 

peraturan perundang-undangan tersebut. 

 

9.  Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Ada banyak ahli yang menyampaikan pendapatnya mengenai asas-

asas pembentukan Peraturan Perundan-undangan, dalam hal ini penulis 

akan menyampaikan dua pendapat ahli hukum tentang asas-asas tersebut. 

a. I.C. Van Der Vlies 

Dalam bukunya yang berjudul Het west bergrip en beginselen van 

berholijke regelgeveng membagi asas pembentukan perundang-

undangan ke dalam  dua asas yaitu asas formil dan asas materiil. 

 

1) Asas formil : 

a) Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling); 

b) Asas organ /lembaga yang tepat ( beginsel van hed juiste 

orgaan); 

c) Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijtkheids beginsel); 

d) Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerboarheid); 

e) Asas konsensus ( het beginsel van consensus). 
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2) Asas Materiil : 

a) Asas terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel 

van duidelijke terminologie en dudidelijke systematiek); 

b) Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid); 

c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkeid 

beginsel); 

d) Asas kepastian hukum ( het rechtszekerheid begnsel); 

e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual 

(het beginsel van de indivuele rechtsbedeling). 

b.  A. Hamid S Attamimi 

Menurut beliau, asas pembentukan hukum dapat di bagi ke dalam tiga 

susunan tingkatan yang meliputi : 

1) Cita Hukum Indonesia 

Yang dimaksud dengan cita hukum Indonesia adalah Pancasila 

dimana sila-silanya merupakan Cita dan sebagai pemandu 

pembentukan aturan-aturan yang ada di bawahnya. 

2) Asas negara berdasarkan Hukum dan asas pemerintahan 

berdasarkan sistem konstitusi. 

-  Asas negara berdasarkan hukum mengandung maksud bahwa 

negara menempatkan Undang-Undang sebagai alat 

pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum. 

-  Asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi 

menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas 

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan. 

3) Asas-asas lainnya 

Asas-asas yang patut ini meliputi: 

-  Asas tujuan yang jelas 

-  Asas perlunya pengaturan 

-  Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat. 

-  Asas dapat dilaksanakan 
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-  Asas dapat dikenal 

-  Asas perlakuan yang sama dalam hukum 

-  Asas kepastian hukum 

-  Asas pelasanaan hukum sesuai dengan kewadaan individual 

Apabila pendapat A. Hamid. S. Attamimi ini disesuaikan 

dikelompokkan menjadi dua yaitu asas formil dan asas materiil 

sebagaimana pendapat dari I.C. Vander Vlies, maka menjadi 

demikian : 

a. Asas-asas formal, meliputi : 

-  Asas tujuan yang jelas 

-  Asas perlunya pengaturan; 

-  Asas organ/lembaga yang tepat; 

-  Asas materi muatan yang tepat 

-  Asas dapatnya dilaksanakan 

-  Asas dapat dikenal 

b. Asas-asas material, meliputi : 

-  Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma 

fondamental negara. 

-  Asas sesuai dengan hukum dasar negara 

-  Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas 

hukum 

-  Asas sesuai dengan prinsip-prisnsip pemerintahan 

berdasarkan sistem konstitusi. 

Bila asas-asas di atas  dimengerti betul dan dipahami serta 

dilaksanakan oleh para pembentuk peraturan perundang-

undangan maka niscaya akan terbentuk suatu Undang-

Undang yang berkualitas. 

 

10. Ketentuan Penuangan Materi Undang-Undang Pada Klausul Norma 

Selain teori-teori dan teknik penyusunan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Bentuk dan susunan, juga ada hal-hal 
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penting di luar itu yang perlu dipahami oleh setiap pembentuk Undang-

Undang, yaitu tentang Bahasa. 

Penggunaan bahasa yang baik sangat dibutuhkan dalam 

penyusunan suatu norma dalam Undang-undang. Tentunya harus selalu 

menjadi pertanyaan bagi para pemnbentuk Undang-Undang , apakah 

Undang-Undang yang dibentuknya telah dituangkan ke dalam susunan 

kalimat perundang-undangan, apakah ungkapan yang dituangkannya 

cukup jernih dan tidak mengandung makna ganda, tidak terlalu banyak, 

atau tidak terlalu sedikit, apakah kata yang digunakan sudah tepat  dan 

tidak menimbulkan keraguan kepada pembacanya, dan seterusnya. 

Karenanya sangat diperlukan personal yang ahli hukum namun juga  

memahami bahasa atau ahli bahasa yang mengerti hukum bagi pembuat-

pembuat hukum. 

Bahasa dalam perundang-undangan adalah Bahasa Indonesia yang 

tunduk pada kaidah-kaidah Bahasa Indonesia yang baku, namun demikian 

penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang memiliki ciri khas 

khusus sehingga nampak berbeda dengan bahasa Indonesia pada 

umumnya. 

Menurut Montesquieu sebagaimana dikutip oleh C.K. Allen secara 

garis besar dapat dipakai ketentuan-ketentuan sebagai berikut sebagai 

rambu-rambu dalam penuangan materi permasalahan ke dalam klausul  

yang menggunakan bahasa yang baik dan benar : 

1. Gaya bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana. 

2. Istilah yang dipilih sebaiknya bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan 

maksud agar   meninggalkan sesedikit mungkin timbulnya perbedaan 

pendapat secara individual. 

3. Hendaknya membatasi diri pada yang ril dan aktual, serta 

menghindarkan diri dari kiasan dan dugaan. 

4. Hendaknya tidak halus, sehingga memerlukan ketajaman pikiran 

pembacanya, karena rakyat banyak mempunyai kemampuan 

pemahaman yang berbeda, jadi diambil pikiran rata-rata manusia. 
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5. Hendaknya tidak merancuka  ynag pokok dengan yang pengecualian, 

pembatasan dan pengubahan, kecuali apabila dianggap mutlak perlu. 

6. Hendaknya tidak memancing perdebatan/perbantahan; adalah 

berbahaya memberikan alasan-alasan yang terlalu rinci karena hal ini 

dapat membuka pintu pertentangan. 

7. Dari semua hendaknya diperhitungkan apakah mengandung  manfaat 

praktis, hendaknya tidak menggoyahkan dasar-dasar nalar dan keadilan 

serta  kewajaran ynag alami, karena peraturan yang lemah tidak 

diperlukan, dan yang tidak adil menyebabkanseluruh sistem peraturan 

dalam reputasi yang jelek dan karena itu mengguncangkan 

kewibawaan negara. 

 

B.  Kerangka Pemikiran 

1.  Bagan 
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2.  Penjelasan bagan 

Proses dari terbentuknya suatu Undang-Undang dalam hal ini 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 melalui tahapan-tahapan yang 

secara garis besar dapat di kelompokkan ke dalam tiga tahapan, yaitu : 

1)  Proses Rancangan Undang-Undang. 

2)  Proses Persetujuan 

3)  Proses Pengesahan dan Pengundangan 

Dari ketiga tahapan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut pada 

tiap-tiap tahapan selalu diadakan pembahasan dan kajian untuk 

kesempurnaan Undang-Undang tersebut. 

Dalam proses Rancangan Undang-Undang pembahasan dilakukan 

oleh Presiden dan stafnya atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat bila 

Rancangan Undang-Unang tersebut merupakan Inisiatif DPR.  

Dalam Proses persetujuan juga dilakukan pembahasan-pembahasan 

yang dilakukan oleh Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 

melibatkan pula unsur dari Pemerintah. 

Setelah melalui pembahasan-pembahasan yang cukup maka tiba 

pada tahap ketiga yaitu Pengesahan dan Pengundangan.  

Proses terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalui suatu 

pembahasan yang intensif dan mendalam sehingga diharapkan Undang-

Undang ini benar-benar sempurna sesuai dengan ketentuan dan Teknik 

Penyusunan Perundang-undangan. 

Namun pembahasan suatu Undang-Undang tidak berhenti setelah 

Rancangan Undang-Undang tersebut diundangkan. Kajian terhadap suatu 

Undang-Undang  yang telah berlakupun perlu senantiasa dilakukan guna 

kesempurnaan suatu perundang-undangan, demikian juga terhadap 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian negara 

Republik Indonesia. 
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BAB III 

HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Bentuk dan Susunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 8 Januari 2002 

telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Undang-Undang yang tergolong masih baru ini 

sangat menarik bagi penulis, karena penulis merupakan anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, sehingga berkeinginan untuk mengetahui sejauh 

mana kualitas Undang-Undang ini ditinjau dari segi bentuk dan susunannya, 

dan untuk memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap 

Undang-undang ini. 

 Dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk membandingkan 

Bentuk dan susunan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 ini dengan teori-

teori ilmu perundang-undangan yang sedikit banyak diketahui oleh penulis.  

  

1. Penamaan 

Penamaan suatu Undang-Undang merupakan uraian singkat 

tentang isi dari Undang-undang tersebut  yang didahului dengan 

menyebutkan jenis, nomor dan tahun pembentukan serta uraian singkat 

tentang ketentuan yang diatur dari Undang-Undang tersebut. Penamaan 

suatu Undang-Undang selalu ditulis dengan huruf kapital. 

Yang merupakan bagian penamaan dari undang-Undang ini adalah: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2002 

TENTANG 

KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA 

Dari bentuk dan susunan penamaan Undang-undang tersebut dapat 

kita katakan bahwa Penamaan dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Teknik Penyusunan Peraturan 
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Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden 

nomor 44 tahun 1999.  

Unsur-unsur penamaan dari Undang-Undang telah terpenuhi, 

dimana dalam penamaan tersebut terdapat Jenis peraturan perundang-

undangan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, nomor : 

NOMOR 2, tahun pengesahan atau pengundangan: TAHUN 2002, dan 

uraian singkat tentang ketentuan yang diatur : TENTANG KEPOLISIAN 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 

 

2. Pembukaan 

Isi dari pembukaan dari suatu Undang-Undang terdiri dari bagian-

bagian sebagai berikut : 

1) Lembaga yang membentuk 

2) Komsiderans menimbang 

3) Dasar hukum mengingat 

4) Memutuskan 

5) Menetapkan 

6) Judul dari peraturan perundang-undangan 

Secara keseluruhan yang merupakan bagian pembukaan dari Undang-

Undang Kepolisian ini adalah sebagai berikut : 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : 

a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung 

terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya 

penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 
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dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat 

negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia; 

c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan 

yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia 

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan 

fungsi masing-masing; 

d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti 

untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum 

serta ketatanegaraan Republik Indonesia; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, b, c, dan d, perlu dibuat Undang-Undang tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

Mengingat: 

1.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 

tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

3.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 

tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; 

4.  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 169, 

tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 
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Dengan persetujuan bersama antara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA. 

 

Dari bentuk susunan  pembukaan di atas dapat kita tinjau satu persatu 

sesuai dengan ketentuan dan teori-teori dalam ilmu perundang-

undangan sebagai berikut : 

a) Lembaga yang membentuk dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2002 ini adalah Presiden Republik Indonesia, yang kalimatnya 

didahului dengan kalimat “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 

MAHA ESA” 

b) Dalam hal Konsioderans “Menimbang” di Undang-Undang ini 

dicantumkan 5 (lima) alasan-alasan atau pertimbangan  perlunya 

Undang-Undang ini dibentuk dengan bentuk dan susunan tulisan 

sebagaimana tertulis di atas. 

c) Dasar Hukum “Mengingat” di Undang-Undang ini memuat 

landasan Yuridis yang mendasari dibentuknya Undang-Undang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia ini. Ada tiga (3) pasal dari 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

diantaranya sebagai landasan hukum dibentuknya Undang-

Undang ini, dan dua (2) Tap MPR serta satu (1) Undang-Undang 

yang ada kaitan erat dengan materi Undang-undang ini. Dalam 

Undang-undang ini Ketetapan MPR dijadikan landasan yuridis 

yang menurut teori teknik pembentukan peraturan perundang-

undangan sebenarnya tidak boleh dijadikan sebagai dasar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

48 

hukum.Ketetapan MPR dijadikan salah satu landasan Yuridis dari 

Undang-Undang ini karena Ketetapan tersebut dengan jelas dan 

tegas mengamanatkan untuk dibentuk Undang-Undang Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketentuan itu tercantum 

dalam Pasal 3 ayat (2) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000. 

d) Memutuskan, merupakan sikap yang diambil setelah 

meperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai dasarnya 

dan selanjutnya; 

e) Menetapkan, diikuti dengan judul dari Undang-Undang itu, dalam 

hal ini yaitu ‘ UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA”. 

 

3. Batang Tubuh 

Yang termuat dalam Batang Tubuh suatu Undang-undang adalah 

semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam 

Pasal-pasal. Secara umum subsatansi dalam batang tubuh dikelompokkan 

ke dalam : Ketentuan Umum, Materi Pokok yang diatur, Ketentuan Pidana 

(Jika diperlukan), ketentuan peralihan (jika diperlukan), dan Ketentuan 

Penutup. 

Batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dirumuskan dalam sembilan (9) 

Bab dan terdiri dari empat puluh lima (45) pasal. 

Secara garis besar batang tubuh dari Undang-Undang ini dapat 

dikelompokkan  menjadi empat (empat) bagian sebagai berikut : 

1. Ketentuan Umum ( Bab I) 

2. Ketentuan Materi yang diatur (Bab II, III, IV,V,VI,VII) 

3. Ketentuan Peralihan 

4. Ketentuan Penutup 

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang ini , yaitu dalam Bab I 

hanya terdiri dari 5 pasal  yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat 

umum, seperti difinisi, ketentuan-ketentuan pengertian dan singkatan-
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singkatan serta penyebutan kedudukan seseorang yang ada kaitannya 

dengan materi Undang-Undang ini yaitu Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

Dalam ketentuan materi yang diatur, Undang-Undang nomor 2 

tahun 2002 ini mengelompokkan menjadi enam bagian, atau enam 

permasalahan tentang Kepolisian, yaitu : 

-  Bab II mengatur tentang Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara 

republik Indonesia, yang terdiri dari 7 pasal. 

-  Bab III mengatur tentangTugas dan wewenang, yang terdiri dari 7 

pasal. 

-  Bab IV mengatur tentang Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, bagian ini terdiri dari 11 pasal. 

-  Bab V mengatur tentang Pembinaan Profesi, di dalam bagian ini 

terdiri dari 7 pasal. 

-  Bab VI mengaur tentang Lembaga Kepolisian Nasional, yang terdiri 

dari 4 pasal. 

-  Bab VII mengatur tentang Bantuan, Hubungan dan Kerja sama, dalam 

bagian ini diatur dalam 2 pasal. 

Dalam Ketentuan Peralihan, Undang-Undang ini mengatur tentang 

upaya perlindungan dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang ini 

agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak yang tidak 

dikehendaki dari Masyarakat. Dalam ketentuan ini Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan; pertama ‘ bahwa ketentuan-ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Kedua, bagi tindak pidana 

yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang masih dalam tahap 

pemeriksaan oleh penyidik maupun pemeriksaan dalam persidangan 

Militer yang belum mendapatkan keputusan tetap, diberlakukan ketentuan 

peradila Militer. Yang Ke tiga : tindak pidana yang dilakukan oleh anggota 
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Kepolisian yang belum diperiksa maka baginya berlaku ketentuan 

Peradilan Umum. 

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir dari Batang Tubuh 

suatu Undang-Undang. Isi dari ketentuan Penutup dalam suatu Undang-

Undang biasanya berisi tentang 1) Penunjukan organ atau alat 

perlengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan peraturan 

perundang-undangan tersebut, 2) Ketentuan mengenai pemberian nama 

singkat (citer titel) atau judul kutipan pada suatu peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan, 3) Ketentuan tentanag saat mulai berlakunya 

peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, 3) Ketentuan 

mengenai pengaruh peraturan perundang-undangan yang baru terhadap 

peraturan perundang-undangan yang lain.Dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mengatur 

2 hal pokok, yaitu ketentuan tentang pengaruh Undang-Undang yang baru 

ini terhadap Undang-Undang yang lain (dalam hal ini Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 2002  menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 1997). Yang kedua : mengatur tentang penetapan mulai 

berlakunya Undang-Undang ini. Ketentuan tersebut tertulis dalam Pasal 44 

yang berbunyi : Pada saat undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 81, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan 

tidak berlaku. Dan Pasal 45 yang berbunyi : Undang-Undang ini mulai 

berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahka pengundangan Undang-Undang ini dengan 

menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Setelah membaca secara seksama bagian Batang Tubuh dari 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia maka dijumpai hal-hal sebagai berikut : 

Dalam mengelompokkan substansi dalam Undang-Undang telah 

sesuai dengan ketentuan dalam teori teknik penyusunan peraturan 
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perundang-undangan dimana di dalamnya tidak terdapat Ketentuan Lain-

Lain  atau sejenisnya.  Semua materi yang bersangkutan dengan 

Kepolisian Negara telah dikelompokkan ke dalam Bab-Bab yang ada dan 

dikelompokkan ke bagian yang  sesuai dengan judul dari Bab tersebut. 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia ini tidak terdapat ketentuan Pidana, hal ini juga 

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam teori teknik penyusunan 

Perundang-Undangan. Karena pada daarnya Ketentuan Pidana dalam suatu 

Undang-Undang tidak harus ada. 

Cara penulisan dan penomoran dari Bab-Bab, Pasal-Pasal dan Ayat 

telah sesuai dengan ketentuan dalam Teknik Penyusunan Perundang-

Undangan. 

Pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian negara ini juga telah dirumuskan dalam suatu 

kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas. 

 

4. Penutup 

Bagian Penutup dari suatu Undang-Undang memuat hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Rumusan perintah pengundangan yang berbunyi:“ agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Undang-Undang ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia” 

2) Keterangan tentang Tanggal pengesahan atau penetapan dan 

penandatanganan pejabat. Juga dicantumkan keterangan tentang 

pengundangan dan keterangan Tentang Lembaran Negara yang 

mengundangkan peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut. 
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Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 8 januari 2002 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

ttd. 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 8 Januari 2002 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 

ttd. 

 

BAMBANG KESOWO 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 2002 NOMOR 2 

 

Keseluruhan bagian yang esensial dari suatu Undang-Undang telah 

dipenuhi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Dari Penamaan, Pembukaan. Batang Tubuh, 

dan Penutup Undang-Undang ini sedikit banyak telah memberi gambaran 

kepada kita bahwa pembentuk Undang-Undang ini sedikit banyak telah 

mengerti dan memahami tentang Teknik Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan.  
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B.  Analisis 

Setelah penulis mencermati serta mengidentifikasi  Bentuk dan Susunan 

dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia kemudian mencoba menghubungkan dengan teori-teori 

tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, penulis 

menemukan suatu fakta-fakta sebagai berikut : 

Pertama : Bahwa pada dasarnya secara umum Bentuk dan Susunan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dari masing-masing bagian mulai dari Penamaan, Pembukaan, 

Batang Tubuh, dan Penutup tidak menyimpang dari ketentuan Teknik 

Perundang-undangan, walaupun ada beberapa ketentuan yang kurang pas 

dengan ketentuan Teknik penyusunan perundang-undangan namun tidak 

mengurangi efektifitas Undng-Undang tersebut. 

Kedua : Namun ada beberapa bagian dijumpai susunan yang kurang 

sesuai. Bagian yang kurang sesuai tersebut yang pertama adalah pada bagian 

awal Undang-Undang tersebut yaitu pada Pembukaan tepatnya pada bagian 

setelah konsideran MENIMBANG sebelum MEMUTUSKAN. Di dalam 

Undang-Undang ini tertulis : 

Dengan persetujuan bersama antara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Frase yang tertulis di atas dapat dikatakan berlebihan dimana Jabatan 

Pembentuk Undang-Undang dalam hal  ini Presiden Republik  Indonesia 

ditulis kembali. Seharusnya dalam Undang-Undang tersebut cukup dituliskan 

frase sebagai berikut : 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Yang kedua juga dijumpai penempatan tulisan yang kurang tepat yaitu 

dalam bagian penutup tepatnya pada bagian Penandatanganan atau penetapan 

perundang-undangan. 
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Dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dijelaskan 

bahwa bagian penandatanganan atau penetapan terdiri atas ; tempat dan 

tanggal pengesahan atau penetapan, nama Jabatan, Tanda tangan pejabat, dan 

nama legkap pejabat yang menandatangani , tanpa gelar dan pangkat. 

Adapun ketentuan diatas berlaku ketentuan bahwa Rumusan tempat 

dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan dan nama 

jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital, di akhir nama jabatan 

diberi tanda baca koma (,). 

Demikian pula dalam bagian Pengundangan dan pengumuman 

peraturan perundang-undangan hampir sama dengan bagian pengesahan atau 

penetapan hanya saja penulisan tempat dan tanggal pengundangan peraturan 

perundang-undangan diletakkan di sebelah kiri. 

Bagian dari Pengesahan atau penetapan serta bagian pengundangan 

dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia ini tidak demikian. Keduanya ditulis di tengah dan di 

akhir nama Jabatan tidak diberi Tanda baca koma. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Setelah dengan seksama dan teliti  mengidentifikasi bentuk dan susunan 

Undang-Undang  nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dengan menggunakan barometer teori Teknik Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan dan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, 

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, serta 

berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bentuk dan susunannya telah 

mengacu pada ketentuan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan, hal ini nampak dalam bagian perbagian dalam Undang-undang 

tersebut  dari  Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup bila 

kita cermati tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini bukan berarti Bentuk 

dan Susunan Undang-Undang tersebut dapat dikatakan sempurna, karena 

ada beberapa bagian dari Undang-Undang ini yang masih kurang sesuai 

dengan ketentuan dalam Teknik Penyusunan Perundang-undangan, 

walaupun kekurangan itu tidak mempengaruhi efektifitas Undang-Undang 

dan pengundangan Undang-Undang tersebut.  

2. Ada dua bagian dari Bentuk dan Susunan Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang harus dibenahi 

yaitu : Pertama dalam bagian Pembukaan tepatnya pada frase sebelum 

MEMUTUSKAN,  dibagian ini terdapat frase kata yang berlebihan 

dimana jabatan Pembentuk Undang-Undang ditulis kembali dimana 

sebelumnya telah ditulis. Pada bagian ini akan lebih tepat bila tertulis: 

“Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” saja.   
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Kedua : pada bagian Penutup tepatnya pada bagian Pengesahan 

atau Penetapan dan Bagian Pengundangan. Sesuai dengan ketentuan dalam 

Teknik Penyusunan Perundang-undangan seharusnya letak tulisan Tempat 

dan  Tanggal Pengesahan atau Penetapan Undang-Undang diletakkan pada 

bagian kanan dan Nama Jabatan dan nama Pejabat ditulis dengan huruf 

besar dan di akhiri dengan tanda baca koma (,). 

Sebaliknya pada bagian Pengundangan berlaku ketentuan yang 

sama dengan bagian Pengesahan atau Penetapan hanya penulisannya di 

bagian sebelah kiri. 

 

B.  Saran 

1. Walaupun bentuk dan susunan suatu peraturan perundang-undangan telah 

sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, namun 

pembuat Undang-Undang juga harus dapat membuat materi atau isi dari 

Undang-Undang yang betul-betul berpihak kepada rasa keadilan 

masyarakat, karena sempurnanya suatu Undang-Undang tidak hanya 

dilihat dari bentuk dan susunan yang baik dari Undang-Undang itu, namun 

juga materi atau kandungan isi yang baik pula. 

2. Suatu Undang-Undang atau bentuk peraturan perundang-undangan yang 

lain akan berkualitas bila dibentuk oleh personal-personal yang ahli hukum 

dan mengerti bahasa, atau ahli bahasa yang mengerti hukum.  

3. Lembaga legislatif yang anggota-anggotanya kita pilih melalui Pemilu 

adalah personal-personal yang akan berperan pokok dalam pembentukan 

suatu Undang-Undang. Karenanya marilah kita pilih Orang-Orang yang 

betul-betul mengerti dan mampu melaksanakan amanat rakyat dalm 

Pemilihan Umum 2004 nanti. 
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