
Produk hukum daerah meliputi berbagai produk pengaturan atau 
penetapan (keputusan). Yang termasuk bentuk pengaturan 
adalah Peraturan Daerah atau dengan nama lain disebut 
Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan 
yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, 
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan 
Badan Kehormatan Badan DPRD. 

Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai kewenangan 
membentuk produk hukum daerah untuk menjalankan otonomi 
daerah, tugas pembantuan atau untuk menyelesaikan masalah 
khusus di daerahnya. Salah satu kewenangan yang ada pada 
Pemda adalah yang terkait dengan masyarakat hukum adat. 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
Pemda dapat membentuk produk hukum daerah terkait dengan 
kelembagaan adat, peradilan adat dan hukum adat, wilayah, 
tanah, hutan adat dan sumber daya alam lainnya, keberadaan 
masyarakat hukum adat, desa adat dan kelembagaan pelaksana 
produk hukum daerah mengenai masyarakat hukum adat.

Pemda seharusnya menggunakan kewenangan dengan tepat 
agar dapat membentuk produk hukum daerah yang menjawab 
permasalahan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia 
pada masyarakat hukum adat.
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PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 telah memberikan 
kewenangan kepada Pemerintahan Daerah (Pemda) 
untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) dan 
peraturan-peraturan lain di dalam kerangka 
pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. 
Peraturan-peraturan lain itulah yang diatur lebih lanjut 
dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
berupa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
P r o v i n s i / K a b u p a t e n / K o t a ,  P e r a t u r a n  
Gubernur/Bupati/Walikota, Peraturan Kepala Desa atau 
yang setingkat.

Dengan kewenangan atribusi yang dimilikinya, Pemda 
terkadang “berlebihan” dalam menuangkan materi di 
produk hukum daerah, sehingga kesan yang 
ditimbulkan ialah pelanggaran hak asasi manusia atau 
diskriminasi. Salah satu Perda yang pada saat ini 
diajukan uji materinya ialah Perda Kabupaten Sumbawa 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat Tana 
Samawa. Di dalam salah satu pasalnya, Perda ini 
menyatakan bahwa “tidak mengakui keberadaan 
masyarakat adat lainnya di luar Lembaga Adat Tana 
Samawa”, padahal secara realitas masih ada komunitas 

1adat lainnya . Hal ini dianggap bertentangan dengan 
undang-undang yang ada.

Tulisan ini ingin membahas bagaimana produk hukum 
daerah seharusnya dibentuk oleh Pemda, agar produk 
yang dihasilkan tidak melanggar asas-asas materi 
muatan peraturan perundang-undangan dan undang-
undang yang menjadi dasar pembentukan produk 
hukum daerah. Demikian pula agar produk hukum 
tersebut dapat memberikan pengakuan, dan 
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di daerah, 
termasuk masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sama 
sekali tidak menyebut produk hukum daerah, sehingga 
di dalam ketentuan umumnya tidak ditemukan 
pembatasan pengertian dari konsep itu.

Merujuk pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, maka produk 
hukum daerah yang dibentuk oleh Pemda untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan ialah 
Perda dan peraturan-peraturan lain. Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 kemudian menuliskan 
jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, 
dimana Perda Provinsi serta Kabupaten/Kota adalah 
salah satunya (lihat Kotak 1). Konsep produk hukum 
daerah muncul di dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah. Menurut Pasal 1 
butir 16 Permendagri tersebut, yang dimaksud dengan 
produk hukum daerah meliputi Perda atau nama lainnya 
misalnya Qanun di Aceh atau Perda Khusus di Papua dan 
Papua Barat, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan 
Bersama Kepala Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD), dan berbagai keputusan 
meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, 
Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan 
Kehormatan Badan DPRD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri itu juga menentukan 
bahwa yang dimaksud produk hukum daerah tidak 
hanya yang bersifat pengaturan tetapi juga penetapan. 
Artinya, konsep produk hukum daerah dalam 
Permendagri ini tidak hanya menunjuk pada 
pengaturan yang norma hukumnya berlaku keluar dan 
bersifat umum, tetapi juga penetapan yang normanya 
bersifat individual dan konkrit.
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Kotak 1. Jenis dan Hierarki Peraturan 
Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945

2. Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia

3. Undang-Undang/Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu)

4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
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Meminjam istilah dari Hamid S. Attamimi, materi muatan 
4itu ialah “test pennen” atau pena penguji  bagi suatu 

masalah untuk dapat diatur atau dimuat dalam suatu 
peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ialah 
produk hukum daerah.

Dengan tetap berdasar pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, 
maka yang menjadi materi muatan produk hukum 
daerah dalam bentuk Perda maupun peraturan-
peraturan lain ialah untuk melaksanakan otonomi 
daerah dan tugas pembantuan. Pasal 14 Undang-Undang 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
kembali mempertegas bunyi ketentuan Pasal 18 UUD 
1945 dengan menyatakan bahwa materi muatan Perda 
Provinsi dan Kabupaten/Kota berisi materi muatan 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan 
tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus 
daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan 
demikian, produk hukum daerah itu dibentuk selain 
untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan,  juga  dapat  ber i s i  
pengakomodasian kondisi khusus 
masing-masing daerah dan sebagai 
peraturan pelaksana dari peraturan yang 
lebih tinggi. Permendagri Nomor 1 Tahun 
2014 juga mengatur tentang materi 
muatan yang harus dimuat dalam produk 
hukum daerah yang selaras dan harmoni 
dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011.

Dengan menggunakan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 dan Putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 
35/PUU-X/2012 (mengenai pengujian Pasal 1 angka 6 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan terkait dengan hutan adat), Pemda 

seharusnya menggunakan produk hukum daerah untuk 
mengakomodasi kondisi khusus daerah dengan 
mengedepankan pengakuan dan perlindungan 
masyarakat hukum adat. Meskipun trend tersebut sudah 
mulai terlihat, pengaturan tersebut perlu untuk terus 
didorong agar menyebar ke seluruh daerah di Indonesia.

Dengan mengacu pada urusan wajib pemerintahan yang 
tidak terkait dengan pelayanan dasar yang menjadi 
kewenangan dari Pemda, kita dapat mengetahui bahwa 
materi muatan dari produk hukum daerah mengenai 
masyarakat hukum adat dapat diklasifikasikan menjadi 

5lima yaitu :

- Kelembagaan adat, peradilan adat dan hukum adat
- Wilayah, tanah, hutan adat dan sumber daya alam 

lainnya
- Keberadaan masyarakat hukum adat
- Desa adat; dan
- Kelembagaan pelaksana produk hukum daerah 

mengenai masyarakat hukum adat.

Dengan adanya kewenangan yang dimiliki 
oleh Pemda tersebut, maka Pemda 
diberikan kekuasaan untuk menuangkan 
pengakuan dan perlindungan masyarakat 
hukum adat dalam produk hukum daerah 
yang dibentuknya. Dengan mengelaborasi 
urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemda, maka materi muatan 
produk hukum daerah bisa sangat luas. 
Sehingga tidak seharusnya Pemda 
mempersempit kewenangannya sendiri 
dalam menuangkan materi muatan dalam 
produk hukum daerah. Hal ini dimaksudkan 

agar produk hukum daerah tersebut menjadi solusi dari 
berbagai permasalahan ketidakadilan dan pelanggaran 
hak asasi manusia atas masyarakat hukum adat.

Produk hukum daerah 
berisi materi muatan 

untuk penyelenggaraan 
otonomi daerah, tugas 

pembantuan dan 
menjawab kondisi khusus 
daerah atau penjabaran 

peraturan yang lebih 
tinggi.

sudah melalui pengkajian dan penyelarasan yang 
dituangkan dalam sebuah Naskah Akademik.

Penyusunan Prolegda itu didasarkan pada perintah 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi 
masyarakat daerah. Artinya, partisipasi masyarakat 
dibutuhkan dalam proses pembentukan Perda agar 
pembentuk Perda dapat merespon masukan dan kritik 
dari masyarakat. Sehingga melalui Perda, solusi atas 
permasalahan yang dihadapi dapat ditemukan.

Di dalam Prolegda dimuat daftar ranperda dengan 
kumulatif terbuka yaitu: 
a. Akibat putusan Mahkamah Agung;

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
telah menetapkan bahwa pembuatan peraturan 
perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, 
dan pengundangan. Dengan demikian, maka segala jenis 
peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat 
m a u p u n  d i  t i n g k a t  d a e r a h  d a l a m  p r o s e s  
pembentukannya meliputi tahapan itu, kecuali untuk 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perpu).

Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan di 
tingkat daerah, pun meliputi tahapan tersebut. Tahapan 
pertama ialah perencanaan yang dituangkan dalam 
sebuah instrumen Program Legislasi Daerah (Prolegda). 
Prolegda disusun oleh DPRD bersama dengan Kepala 
Daerah. Materi yang akan diatur di dalam Perda harus 
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b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
c. Pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam 

Negeri atau Gubernur; dan 
d. Perintah dari peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.

Selain itu, masalah pembentukan, pemekaran dan 
penggabungan kecamatan dan/atau desa merupakan 
d a f ta r  ku m u l at i f  te r b u ka  u nt u k  P ro l e gd a  
Kabupaten/Kota. Kepala Daerah atau DPRD pun masih 
dimungkinkan untuk mengajukan Rancangan Perda di 
luar Prolegda yaitu untuk mengatasi keadaan luar biasa, 
konflik, atau bencana alam. Hal ini juga dimungkinkan 
jika ada urgensi tertentu, misalnya “akibat kerja sama 
dengan pihak lain”, dan lain-lain yang mengharuskan 
Rancangan Perda disetujui bersama oleh Balegda dan 
B i ro  H u ku m  P rov i n s i  ata u  B a g i a n  H u ku m  
Kabupaten/Kota. Keleluasaan bagi Pemda untuk 
membentuk Perda di luar Prolegda atas alasan “akibat 
kerja sama dengan pihak lain” akan berpotensi pada 
munculnya ketidaksinkronan dan disharmoni antara 
Perda dengan peraturan perundang-undangan lain. Hal 
ini harus diantisipasi dengan baik oleh Pemda dan 
DPRD.

Setelah ada Prolegda, barulah Pemda menyusun 
Rancangan Perda di lingkungan masing-masing. Di 
lingkungan Kepala Daerah, Rancangan Perda disusun 
oleh Pimpinan SKPD yang terkait untuk diajukan kepada 
biro hukum provinsi atau bagian kabupaten/kota. 
Sedangkan di DPRD, Rancangan Perda dapat disusun 
oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau 
Balegda.

Rancangan Perda itu kemudian dibahas melalui dua 
tingkat pembicaraan oleh DPRD dan Kepala Daerah 
untuk mendapatkan persetujuan bersama dan 
kemudian ditetapkan menjadi Perda dengan 
pembubuhan tanda tangan oleh Kepala Daerah.

Jelaslah, Prolegda tidak hanya menjadi pijakanbagi 
pembentukan Perda, tetapi juga bagi produk hukum 
daerah lainnya yang bersifat pengaturan. Hal ini 
dikarenakan Perda merupakan peraturan yang 
hierarkinya tertinggi dalam jenis peraturan daerah, 
sehingga jenis peraturan lain hanya berkedudukan 
sebagai peraturan pelaksana bagi Perda. Artinya, 
Prolegda menjadi kerangka politik kebijakan daerah 
untuk dituangkan dalam berbagai jenis produk hukum 
di daerah.

KESIMPULAN
hukum adat yang selama ini ternegasikan oleh hukum 
negara.

Pembentukan produk hukum daerah harus mengikuti 
prosedur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang menetapkan bahwa 
pembuatan peraturan perundang-undangan 
mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 
pengundangan. Pembentukan produk hukum daerah 
tetap harus merujuk pada Program Legislasi Daerah 
(Prolegda) yang merupakan instrumen untuk 
merencanakan pembentukan Perda. Prolegda tidak 
hanya menjadi pijakan bagi pembentukan Perda, 
tetapi juga bagi produk hukum daerah lainnya yang 
bersifat pengaturan. Artinya, Prolegda menjadi 
kerangka politik kebijakan daerah untuk dituangkan 
dalam berbagai jenis produk hukum di daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah memunculkan konsep produk hukum 
daerah sebagai produk hukum yang berbentuk 
peraturan dan keputusan. Produk pengaturan meliputi 
Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan 
DPRD. Sedangkan yang berbentuk keputusan meliputi 
Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, 
Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan 
Kehormatan Badan DPRD.

Pemda diberikan kewenangan untuk menuangkan 
pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat 
dalam produk hukum daerah yang dibentuknya. 
Dengan mengelaborasi urusan Pemda, tidak 
seharusnya Pemda mempersempit kewenangannya 
sendiri dalam membentuk produk hukum daerah. Hal 
ini dimaksudkan agar produk hukum daerah tersebut 
menjadi solusi dari berbagai permasalahan 
ketidakadilan dan pelanggaran HAM atas masyarakat 

1 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Uji Materi Perda Kab Sumbawa No. 9 Tahun 2015 Segera Ke Mahkamah Agung, 
http://gaung.aman.or.id/2015/10/01/uji-materi-perda-kab-sumbawa-no-9-tahun-2015-segera-ke-mahkamah-agung/, diakses 
pada tanggal 14 November 2015.

2 Peraturan Kepala Daerah atau Perkada meliputi Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Walikota.
3 Peraturan Bersama Kepala Daerah atau PBKDH ialah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
4 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 242.
5  “Analisis Tren Produk Hukum Daerah Mengenai Masyarakat Adat”. Policy Brief Epistema Vol. 01/2015, hlm. 4. Bandingkan dengan 

Myrna A. Safitri and Luluk Uliyah, Adat Di Tangan Pemerintah Daerah:Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk 
Pengakuan dan Perlinduangan Hak Masyarakat Hukum Adat, (Jakarta: Epistema Institute, 2014), hlm. 60-67.
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