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Abstrak 

 

Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui harmonisasi 

hukum dalam pembentukan peraturan daerah, faktor penyebab disharmonisasi dan 

upaya penanggulangannya. Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis 

normatif. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan harmonisasi hukum dalam 

pembentukan peraturan daerah saat ini belum memadai apabila dilihat dari 

konstruksi pengaturan, tolok ukur, tahapan/prosedur, dan subyek 

pengharmonisasian Raperda. Selain itu faktor penyebab disharmonisasi hukum 

dalam pembentukan peraturan daerah dapat muncul dari internal dan eksternal 

lembaga pembentuk peraturan daerah sehingga dibutuhkan upaya penanggulangan 

secara internal dan eksternal pula. Solusi yang dapat ditempuh adalah dengan 

membentuk regulasi yang baku dan eksplisit mengatur harmonisasi hukum dalam 

pembentukan peraturan daerah. 

 

Kata kunci: Harmonisasi Hukum, Pembentukan, Peraturan daerah 

 

 

Abstract 

 

Writing scientific journal aims to determine the legal harmonization in the 

formation of local regulations, causes disharmony and efforts to overcome. Type 

of approach used is normative. Based on the research results, the existence of 

legal harmonization in the formation of the current local regulations inadequate 

when seen from the construction setting, benchmarks, stages / procedures, and the 

subject of harmonization draft. In addition, factors causing disharmony in the 

formation of local regulation law can arise from internal and external agencies 

forming local regulation that required control efforts both internally and externally 

as well. Solutions that can be taken is to establish a standardized and explicit 

regulatory harmonization laws regulate the formation of local regulations. 

 

Keywords: Harmonization of Laws, Formation, Local regulations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Sejak perjalanan penyelenggaraan pemerintahaan daerah pasca reformasi 

sampai sekarang ini tercatat dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 

sebanyak 539 peraturan daerah (Perda) yang dibatalkan oleh Menteri Dalam 

Negeri, dan  sebanyak 28 buah perda yang diajukan permohonan pembatalan 

ke Mahkamah Agung
1
. Sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 351 peraturan 

daerah yang berpotensi untuk diajukan permohonan judicial review ke 

Mahkamah Agung.
2
 Banyaknya peraturan daerah yang bermasalah dikarenakan 

terindikasi disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik 

secara vertikal ataupun horisontal dan/atau dianggap mengganggu kepentingan 

umum sehingga peraturan daerah tersebut berpotensi untuk dibatalkan. Untuk 

itu, pemerintah daerah dan DPRD dalam membentuk peraturan daerah terlebih 

dahulu harus mengharmoniskan Raperda dengan peraturan perundang 

undangan lainnya baik yang berkedudukan lebih tinggi atau sederajat serta 

menghindari aturan/materi muatan yang diduga akan mengganggu kepentingan 

umum.  

Harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah menjadi suatu 

fakta menarik untuk dikaji, karena tidak secara eksplisit diatur dalam Peraturan 

Perundang-undangan Indonesia. Sehingga yang menjadi permasalahannya 

adalah bagaimanakah harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan 

daerah? dan faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya 

                                                             
1 Ni`matul Huda. Problema Pembatalan Peraturan Daerah, ( Yogyakarta: FH-UUI Press, 

2010 ), hal 155 

2
 http:// Hukum online.com, diunduh pada Kamis, 13 Desember 2012 



 
 

disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dan upaya  

penanggulangannya?;  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah harmonisasi 

hukum dalam pembentukan peraturan daerah, yang di konstruksikan terhadap 

pengaturan, tolak ukur, tahapan/prosedur, dan subjek pengharmonisasian dan 

untuk mengetahui faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan 

peraturan daerah serta upaya penanggulangannya. Adapun manfaat yang dapat 

dirincikan dalam penelitian ini antara lain; Secara akademis, penyusun dapat 

memperoleh bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S-1). Secara teoritis, dapat 

menambah pengetahuan serta memberikan konstribusi yang berarti dan 

bermanfaat bagi pembangunan Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam 

pembentukan peraturan daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan konstribusi yang berarti dan bermanfaat dalam 

pembentukan Peraturan daerah yang baik dan benar. Penelitian ini dilakukan 

dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (konseptual approach), melalui rentetan penulisan induktif.  

 

ll. PEMBAHASAN  

 

Harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah pada dasarnya 

berkaitan erat dengan beberapa prinsip dasar pemerintahan Indonesia yang 

terkandung dalam UUD RI Tahun 1945. Prinsip dasar tersebut terpilah ke 

dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara hukum pancasilais 



 
 

dan prinsip desentralisasi pemerintahan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 

ayat (1), ayat (3) dan Pasal 18 UUD RI  Tahun 1945, yang menjadi latar 

keberadaan harmonisasi hukum dalam membentuk peraturan daerah.  

Perpaduan tiga prinsip dasar di atas melahirkan control pemerintahan 

pusat kepada pemerintahan daerah dalam penyelenggarakan pemerintahan 

daerah. Salah satunya adalah control terhadap peraturan daerah yang 

digunakan sebagai salah satu sarana penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang lazimnya disebut dengan mekanisme kontrol norma hukum (legal norm 

control mechanism),
3
 yang berwujud control preventive dan control refressive. 

Wujud dari control preventive itu sendiri, terdiri dari proses pengharmonisasian 

Raperda oleh Pemerintah daerah dan evaluasi dari pemerintah pusat. 

Sedangkan control refressive berwujud pembatalan peraturan daerah yang 

dapat dilakukan  melalui mekanisme yudicial review atau eksekutif review 

peraturan daerah. 

 Keberadaan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah 

sebagai bagian dari kontrol preventif peraturan daerah memiliki peran strategis 

mencegah dan meminimalisir akibat control refressive yang dapat 

menimbulkan kerugian materil dan moril pemerintahan daerah. Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

telah meletakkan beberapa alasan mengapa harmonisasi Raperda perlu 

dilakukan, yakni: Pertama, peraturan daerah dapat diuji oleh Mahkamah 

Agung (judicial review) maupun oleh Pemerintah (executive review/preview). 

                                                             
3
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hal 284 



 
 

Kedua, untuk menjamin proses pembentukan peraturan daerah dilakukan 

secara taat asas demi cita hukum. Ketiga, adanya hieraki peraturan perundang-

undang Indonesia, yang menghendaki adanya keterkaitan dan ketergantungan 

antar sub peraturan perundang-undangan dalam prisip negara kesatuan, dan 

alasan ke empat adalah untuk mencegah kerugian material dan moril 

pemerintahan daerah.  

Pengaturan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah 

dapat ditelusuri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang secara 

langsung mengatur dan terkait dengan pembentukan peraturan daerah. 

Beberapa peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, beserta peraturan pelaksananya. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah peraturan yang memberikan 

materi muatan peraturan daerah, dan dalam beberapa pasal tertentu mengatur 

juga tentang larangan dan prosedur pembentukan peraturan daerah. Dalam 

Undang-Undang tersebut secara tersurat tidak dijumpai kata 

pengharmonisasian hukum dalam membentuk peraturan daerah (Raperda) 

namun secara tersirat terdapat dalam Pasal 136 ayat (4) dan  Pasal 145 (2) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu peraturan daerah dilarang 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi, 

yang secara langsung memberikan penjatuhan sanksi pembatalan Perda oleh 

pemerintah dan Mahkamah Agung. Larangan tersebut sekaligus menjadi salah 

satu dasar legalisasi praktik pengharmonisasian Raperda oleh pemerintah 

daerah dan DPRD dalam membentuk peraturan daerah. Undang-Undang 



 
 

Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan yang secara khusus mengatur 

pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya, namun 

pengharmonisasian Raperda tidak secara eksplisit dijabarkan, meskipun 

tersurat dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 

dalam arti, hanya meletakkan dasar yuridis pengharmonisasian Raperda. Hal 

ini dapat dipahami mengingat posisi peraturan tersebut masih membutuhkan 

penjabaran lebih lanjut oleh peraturan yang lebih rendah dari padanya. 

Selanjutnya pengaturan harmonisasi Raperda tersirat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 18 poin c menyatakan  bahwa keselarasan 

antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah. Ketentuan 

tersebut menekankan terjalinnya keselarasan antara kebijakan pemerintahan 

daerah (Peraturan daerah) dengan kebijakan pemerintahan pusat dengan tujuan 

mengontrol (mengevaluasi) kebijakan pemerintah daerah terutama dalam 

membentuk peraturan daerah. Pengaturan harmonisasi Raperda dalam 

peraturan tersebut masih bersifat umum jika dibandingkan dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memiliki hierarki lebih atas darinya, hal 

demikian terhubung dengan jenis peraturan pemerintah tersebut berbeda dari 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang secara khusus mengatur tentang 

peraturan perundang-undangan. Anehnya peraturan pelaksana dari Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011, ialah Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang meloncati dua peraturan  

yang lebih tinggi dari Permendagri sebagaimana hierarki Peraturan Perundang-



 
 

undangan  dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 

Pengaturan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dalam 

Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 pada dasarnya tidak jauh berbeda dari 

Undang-Undang yang dilaksanakan karena tidak secara eksplisit menjabarkan 

harmonisasi Raperda. Sehingga dari beberapa peraturan perundang-undangan 

Indonesia di atas, diketahui saat ini tidak ada regulasi yang baku dan lebih 

terperinci mengatur masalah harmonisasi Raperda. Hal ini menjadi polemik 

tersendiri terkait dengan kepastian hukum pengharmonisasian Raperda baik 

menyangkut aspek materil dan formilnya (prosedur pengharmonisasian). Untuk 

itu perlunya dibentuk regulasi yang baku dan lebih ekplisit mengatur 

harmonisasi Raperda yang didasarkan pada jenjang pemerintahan, hal tersebut 

didasarkan pada kekuatan mengikat dan berlakunya peraturan perundang-

undangan. 

Sementara itu tolok ukur harmonisasi Raperda tidak dapat dipisahkan 

dengan tolok ukur pengujian Peraturan daerah, baik melalui executive review 

maupun judicial review, dikarenakan salah satu alasan keberadaan harmonisasi 

Raperda adalah untuk mencegah dan meminimalisir control refressive 

peraturan daerah melalui 2 (dua) mekanisme pembatalan di atas, dimana 

parameter keberhasilan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan 

daerah adalah adanya penurunan jumlah permohonan uji material dan 

pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat dan Mahkamah Agung 

secara signifikan. 



 
 

Beberapa tolok ukur pengharmonisasiaan Raperda dikelompokkan dalam 

dua aspek pengharmonisasian, yaitu berkaitan dengan aspek konsepsi materi 

muatan dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,
4
 antara 

lain; 1) Pengharmonisasian Raperda dengan Kepentingan umum. 2) 

Pengharmonisasian Raperda dengan Peraturan yang lebih tinggi. 3) 

Pengharmonisasian Raperda dengan peraturan daerah sederajat. 4) 

Pengharmonisasian Raperda dengan teknik pembentukan peraturan perundang-

undangan. Beberapa tolok ukur di atas sangat potensial melahirkan peraturan 

daerah yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

tuntutan masyarakat untuk pembangunan daerah. 

Sedangkan tahapan pengharmonisasian Raperda pada dasarnya 

mengikuti tahapan pembentukan peraturan daerah, hal ini disebabkan karena 

pengharmonisasia Raperda adalah bagian dari pembentukan peraturan daerah, 

namun tidak semua tahapan pembentukan peraturan daerah terdapat 

pengharmonisasian Raperda, dimana pengharmonisasian Raperda lebih dititik 

beratkan/terfokus pada tahap penyusunan dan pembahasan. Pengharmonisasian 

Raperda dalam tahap penyusunan ini tergantung dari prakarsa pembentukan 

peraturan daerah, yakni dapat berasal dari pemerintah daerah dan DPRD, 

sehingga Pengharmonisasian Raperda pada tahap penyusunan ini dapat 

dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Untuk pengharmonisasian 

Raperda oleh Pemerintah daerah  dan DPRD dapat terlihat pada bagan di 

bawah ini. 

                                                             
4
Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Panduan Praktis Memahami 

Perancangan Peraturan Daerah, (Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, 2009), hal 21. 



 
 

 

Bagan 1 

Alur Harmonisasi Raperda di Lingkungan Pemerintah Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pim. SKPD sebagai perkarsa telah melakukan 
pengharmonisasian sejak penyusunan naskah 
akademik dan mangharmoniskan lagi ketika 
menyusun draf Raperda 

Prolegda 

Kepala daerah membentuk 
tim antar SKPD 

Pim. SKPD melakukan 
pengharmonisasian/penyem

purnaan ulang Raperda 

Perubahan/pengharmonisasian 
dikembalikan ke SKPD terkait 

Sekda dapat melakukan 
perubahan/pengharmonisasian 
ulang untuk menyempurnakan 

Raperda 

Pim SKPD/pejbt yang 
ditunjuk mengajukan 

Raperda kepada kepala 
daerah melalui Sekda 

Setelah diparafkoordinasi oleh 
kep.biro/bag hukum dan Pim SKPD 

disampaikan ke Sekda 

Raperda  dibahas 
(diharmonisasikan lagi) 

oleh biro/bag hukum dan 
SKPD terkait 

Raperda  yang sudah dibahas 
diparafkoordinasi oleh kep. 

Biro/bag hukum dengan pim SKPD 

Ketua tim antr SKPD 
melaporkan perkembangan 

Raperda dan/atau 
permasalahannya ke Sekda 
untuk memperoleh arahan 

Kepala daerah 
menyampaikan Raperda ke 

DPRD untuk dilakukan 
Pembahasan 

 



 
 

 

 

Bagan 2 

Alur Harmonisasi Raperda di Lingkungan DPRD 

 

Selanjudnya dengan meninjau ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) 

Permendagri Nomor 53 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 

2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian 

Hukum Dan HAM, pengharmonisasian Raperda dapat dilakukan oleh Kanwil 

Kemenkumham sebagai Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan HAM yang 

berada di daerah yang didasarkan pada adanya permohonan pengharmonisan 

dari pemerintah daerah. Sebagai acuan, berdasarkan data laporan hasil 

harmonisasi Raperda dari Kanwil Kemenkumham NTB Pada tahun 2012 dan 

Pengusul (alat 
kelengkapan DPRD) 
menyusun Raperda 
disertakan dengan 
Naskah Akademik

Pim. DPRD 
menyampaikan Raperda 

ke Balegda untuk 
dilakukan pengkajian 
dan pengharmonisan

Pim. DPRD 
menyampaikan 

raperda hasil 
pengkajian dan 

pengharmonisasian ke 
rapat paripurna DPRD

Pengharmonisasian 
dalam rapat paripurna 

antara pengusul dan alat 
kelengkapan DPRD 

lainnya

Hasil pembahasan 
raperda dalam rapat 

paripurna disampaikan 
ke Pim. DPRD

Pim. DPRD bersurat ke 
kepala daerah untuk 

melakukan 
pembahasan Raperda 

inisiatif DPRD.



 
 

tahun 2013.
5
 Pada tahun 2012 sebanyak 24 buah Raperda yang dimintakan 

pengharmonisasian, dengan rincian 4 buah Raperda dari DPRD dan 20  buah 

Raperda yang berasal dari pemerintah daerah, dimana 20 buah Raperda telah 

selesai diharmoniskan dan 4 buah Raperda masih dalam proses 

pengharmonisasian. Sedangkan  pada tahun 2013 sebanyak 12 buah Raperda 

yang dimintakan pengharmonisasian ke Kanwil Kemenkumham dengan rincian 

1 buah Raperda dari DPRD dan 11  buah Raperda yang berasal dari pemerintah 

daerah, dimana 7 buah Raperda telah selesai diharmoniskan dan 5 buah 

Raperda masih dalam proses pengharmonisasian. Apabila mencermati data 

pengharmonisasian Raperda di atas, terlihat tidak hanya pemerintah daerah 

yang dapat mengajukan permohonan pengharmonisasian sebagaimana tertera 

dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pasal 20 

Permendagri Nomor 53 Tahun 2011, melainkan permohonan pengajuan 

pengharmonisasian ke Kanwil Kemenkumham dapat pula berasal dari DPRD.  

 

B. Faktor Penyebab Disharmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan 

Daerah dan Upaya  Penanggulangannya. 

Keadaan disharmonis antar peraturan perundang-undangan merupakan 

masalah yang sangat serius yang dapat memicu resistensi dan disintegrasi 

bangsa, Oleh karena itu disharmonisasi perlu ditangani dan diselesaikan 

dengan cepat, mengingat akibat yang dapat ditimbulkan. Penyebab terjadinya 

disharmonisasi hukum dalam pembentukan Perda apabila dilihat dari 

asal/sumber timbulnya disharmonisasi, dapat berasal dari 2 (dua) factor, yaitu 

                                                             
5 Ibid., hal 5 



 
 

faktor penyebab disharmonisasi yang berasal dari lembaga pembentuk 

peraturan daerah (internalitas) dan faktor penyebab yang berasal dari luar 

lembaga pembentuk peraturan daerah (eksternalitas). 1). Faktor Internalitas, 

Kewenangan membentuk peraturan daerah secara konstitusional dan 

institusional ada pada pemerintah daerah dan DPRD dalam berbagai 

tingkatannya, faktor internalitas dimaksud bahwa terjadinya disharmonisasi 

hukum dalam pembentukan peraturan daerah timbul dari internal lembaga yang 

memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah, faktor internalitas dapat 

terdiri dari a) Adanya ego sektoral dari masing-masing instansi terkait. b) 

Wakil yang diutus dari instansi terkait sering berganti-ganti. c) Belum 

optimalnya kinerja Biro/Bagian Hukum/Balegda/Satuan kerja yang 

menyelenggarakan fungsi legislasi. d) Tenaga perancang peraturan daerah 

masih sedikit jumlahnya dan belum memiliki spesialisasi di bidang hukum 

tertentu.
6
 e) Raperda yang disampaikan ke Kanwil Kemenkumham terkadang 

sangat mendesak.
7
 f) Belum didukung dengan anggaran yang memadai.

8
 2) 

faktor eksternalitas adalah faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam 

pembentukan peraturan daerah berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan 

daerah, antara lain; a) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia. b) Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan 

pengertian tertentu.c) Perbedaan materi muatan antara peraturan perundang-

                                                             
6
 Wawancara dengan Bapak Yanto Edi Wibowo, Perancang Peraturan Perundang-

Undangan merangkap Kasubbid Pengembangan Hukum, tanggal 15 Juli 2013,  Kanwil 

Kemenkumham NTB. 
 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 



 
 

undangan Indonesia baik dalam hieraki vertical maupun horizontal.d) 

Perbedaan antara peraturan perundang-undangan di atas perda dengan Putusan 

MK dan/atau Putusan (yurisprudensi) MA. e) Benturan wewenang antara 

instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak jelas dan 

sistematis. f) Belum adanya regulasi yang baku dan lebih merinci tentang 

harmonisasi hukum dalam pembentukan Perda. 

Pengelompokkan faktor-faktor penyebab disharmonisasi Hukum dalam 

pembentukan peraturan daerah, sangat berguna dan bermanpaat menentukan 

cara penanggulangan disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan 

daerah nantinya, yakni dapat dilakukan secara internal dan secara eksternal 

lembaga pembentuk peraturan daerah. Penanggulangan disharmonisasi secara 

internal kelembagaan sangat penting dilakukan sebagai upaya preventif 

meniadakan ketimpangan/keterbatasan dalam pembentukan perda, sehingga 

memerlukan perbaikan dan pembenahan di dalam internal kelembagaan 

pembentuk perda. Ada beberapa poin penting penangulangan secara internal 

yang dapat dilakukan terkait dengan faktor-faktor penyebab timbulnya 

disharmonisasi perda antara lain; a) Pihak pemrakarsa perlu melakukan 

penambahan Jumlah personil perancang peraturan daerah disertakan dengan 

peningkatan kemampuan/kualitas personil perancang peraturan daerah 

(keahlian pada bidang hukum tertentu) yang dapat dilakukan melalui pelatihan 

dan bimbingan penyusunan peraturan daerah termasuk keahlian 

mengharmoniskan Raperda. b) Pemaksimalan koordinasi internal dari tiap 

prakarsa terutama alat kelengkapan yang diberikan wewenang mengkoordinir 



 
 

pembentukan peraturan daerah. c) Pengalokasian  anggaran yang memadai 

dalam pembentukan perda. d) Permohonan pengharmonisasian Raperda ke 

Kanwil Kemenkumham dilakukan lebih awal dan tidak mendesak agar proses 

pengharmonisasian Raperda dapat dimaksimalkan. Sedangkan secara eksternal 

penanggulangan disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah 

dapat dilakukan melalui beberapa upaya antara lain; a)  pengharmonisasian 

ulang peraturan perundang-undangan bermasalah yang berkedudukan di atas 

perda (hierarki/horizontal) oleh Pemerintah pusat untuk menjaga keselarasan 

dan kesatuan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. b) Penegasan 

dan kejelasan pembagian wewenang antar instansi pemerintahan negara, jika 

pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi dengan instansi vertical di 

atasnya terkait urusan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang nantinya diatur dalam Perda. c) perlu dibentuk regulasi yang baku dan 

lebih eksplisit mengakomodir harmonisasi hukum dalam pembentukan 

peraturan daerah yang semata-mata memperjelas prinsip kepastian hukum 

dalam bangunan negara hukum Indonesia. 

 

lll. PENUTUP 

Pengaturan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah 

terdapat dalam Pasal 58  ayat (1), (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam 

Pasal 20 ayat (1), dan ayat (2) Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah. Meskipun peraturan tersebut 

memberikan landasan yuridis pengharmonisasian Raperda, namun belum 



 
 

mengakomodir secara keseluruhan pengharmonisasian Raperda, baik dari segi 

pengaturan, tolok ukur, tahapan/prosedur dan subjek pengharmonisasian 

Raperda yang belum jelas lingkup batasannya, Sehingga perlu membentuk 

peraturan yang baku dan lebih eksplisit mengatur tentang harmonisasi Raperda 

dengan pembatasan dan kejelasan ruang lingkup tolok ukur pengharmonisasian 

konsepsi materi muatan Perda.  

Faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan 

daerah dapat berasal dari internal dan eksternal lembaga pembentuk peraturan 

daerah, dimana penanggulangannya dapat dilakukan melalui internal dan 

eksternal pula. Penanggulangan tersebut menjadi tanggung jawab semua 

tingkat pemerintahan negara baik oleh pemerintahan pusat, Provinsi, 

Kabupaten/Kota yang tentu didasarkan pada kesungguhan menghilangkan 

faktor-faktor penyebab disharmonisasi tersebut. Sehingga tujuan terbentuknya 

peraturan daerah yang baik dan benar yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan tuntutan/kebutuhan masyarakat daerah dapat terealisasikan. 
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