
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Konseptual 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Tata Negara 

a. Pengertian Hukum Tata Negara 

Istilah hukum tata negara di Indonesia berasal dari bahasa 

Belanda yaitu staatsrecht.13  Hukum di Indonesia mengadaptasi 

hukum Belanda dalam bentuk civil law, maka istilah- istilah 

bahasa Belanda banyak digunakan dalam sistematika hukum 

Indonesia. Penjelasan lebih lanjut istilah hukum tata negara juga 

ditemukan dalam bahasa Jerman, Verfassungrecht yang berarti 

hukum tata negara adalah keseluruhan kaidah dan norma-norma 

hukum untuk mengatur bagaimanakah sesuatu negara itu harus 

dibentuk, diatur atau diselenggarakan termasuk badan-badan 

pemerintahan, lembaga- lembaga negara termasuk juga 

peradilannya dengan ketentuan batas-batas kewenangan antar 

kekuasaan satu badan pemerintahan dengan lainnya. 14  

Telah menjadi kesatuan pendapat di antara para sarjana 

hukum Belanda untuk membedakan antara “hukum tata negara 

dalam arti luas” (staatsrecht in ruime zin) dan “hukum tata negara 

dalam arti sempit” (staatsrecht in enge zin), dan untuk membagi 

13 Yan Pramadya Puspa, Kamus Bahasa Belanda, Semarang, Penerbit Aneka Ilmu, 1977, hlm. 445 
14 Ibid., hlm. 445 
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hukum tata negara dalam arti luas itu atas dua golongan hukum, 

yaitu:15 

1) Hukum tata negara dalam arti sempit (stattsrecht in enge zin) 

atau singkatnya dinamakan hukum tata negara (staatsrecht); 

2) Hukum tata usaha negara (administratief recht).16 

Menurut J.H.A. Logemann, hukum tata negara adalah 

serangkaian kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan 

atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengani lingkungan 

berlakunya (gebeid) hukum dari suatu negara. Pribadi hukum 

jabatan adalah pengertian yang meliputi serangkaian persoalan 

mengenai subjek kewajiban, subjek nilai (waardensubject), 

personifikasi, perwakilan, timbul dan lenyapnya kepribadian, 

serta pembatasan wewenang. Pengertian lingkungan berlakunya 

ialah lingkungan kekuasaan atas daerah (wilayah), manusia dari 

sesuatu negara, dan lingkungan waktu.17 

Dalam bukunya College-aantekeningen over het 

Staatsrecht van Nederlands Indie, Logemann mengatakan bahwa 

ilmu hukum tata negara mempelajari sekumpulan kaidah hukum 

yang di dalamnya tersimpul kewajiban dan wewenang 

kemasyarakatan dari organisasi negara, dari pejabat-pejabatnya ke 

luar, dan di samping itu kewajiban dan wewenang masing-masing 

15 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya, Jakarta, Ghalia Indonesia, 
1983, hlm. 11 
16 Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum, Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta, Raja 
Grafindo Persada, 2012, hlm. 5 
17 J.H.A. Logemann, Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht, hlm. 81. Dikutip kembali Usep 
Ranawijaya, op.cit., hlm. 13 
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pejabat negara di dalam perhubungannya satu sama lain atau 

dengan kata lain kesatuan (samenhaag) dari organisasi. Ilmu 

hukum tata negara dalam arti sempit menyelidiki hal-hal antara 

lain:18 

1) Jabatan-jabatan apa yang terdapat di dalam susunan 

kenegaraan tertentu; 

2) Siapa yang mengadakannya; 

3) Bagaimana cara memperlengkapi mereka dengan pejabat-

pejabat; 

4) Apa yang menjadi tugasnya (lingkungan pekerjaannya); 

5) Apa yang menjadi wewenangnya; 

6) Perhubungan kekuasaannya satu sama lain; 

7) Di dalam batas-batas apa organisasi negara (dan bagian-

bagiannya) menjalankan tugasnya. 

Menurut Logemann, hukum tata negara itu adalah hukum 

organisasi negara atau hukum keorganisasian negara atau dengan 

kata lain hukum mengenai organisasi (tata susunnya) negara. 

Hukum ini dapat dibagi atas dua golongan, yaitu sebagai berikut: 

1) Hukum mengenai persoalan kepribadian hukum dari 

jabatan-jabatan negara memungkinkan kumpulan 

jabatan-jabatan itu disatukan lebih lanjut dalam satu 

kepribadian hukum. Hukum ini terdiri dari persoalan-

persoalan perwujudan kepribadian hukum dalam (atau 

18 Ibid., hlm. 13-14 
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menjadi) jabatan, kumpulan jabatan, timbul dan 

lenyapnya jabatan, kumpulan jabatan dan soal kualitas 

pejabat, pembatasan wewenang dari jabatan atau 

kumpulan jabatan, serta hukum keorganisasian. 

2) Hukum mengenai (luasnya) lingkungan kekuasaan 

negara, yaitu suatu lingkungan di mana kaidah-kaidah 

hukum negara mempunyai kekuatan yang berlaku. 

Lingkungan itu dapat berupa lingkungan manusia 

tertentu, dan lingkungan wilayah tertentu, dan 

lingkungan waktu tertentu.19 

Maurice Duverger berpendapat bahwa istilah 

hukum tata negara (droit constitutionnel) sesungguhnya 

sama dengan hukum kenegaraan (droit politique), yaitu 

hukum mengenai susunan (organisasi) umum (dalam garis-

garis besar) dari negara, cara menjalankan 

pemerintahannya, dan susunan pemerintahannya. Objek 

hukum tata negara, misalnya: pemilihan umum, parlemen, 

menteri-menteri, kepala pemerintahan, dan sebagainya. 

Jadi, hukum tata negara itu tidak lain daripada hukum 

mengenai lembaga- lembaga kenegaraan (Le droit 

constitutionnel c’est le droit qui s’applique aux institutions 

politiques).20 

19 Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum, op.cit., hlm. 9 
20 Maurice Duverger Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Paris, Cetakan Kedua, 1956. 
Dikutip kembali oleh Usep Ranawijaya, Hukum..., ibid., hlm. 16-17 
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b. Sumber Hukum Tata Negara 

Istilah sumber hukum itu mempunyai banyak arti 

yang sering menimbulkan kesalahan-kesalahan, kecuali 

kalau diteliti dengan saksama mengenai arti tertentu yang 

diberikan kepadanya dalam pokok pembicaraan tertentu 

pula.21 Jadi, untuk mengetahui sumber hukum itu terlebih 

dahulu harus ditentukan dari sudut mana sumber hukum itu 

dilihat, apakah dari sudut ilmu hukum, ilmu ekonomi, 

filsafat atau ilmu kemasyarakatan. 

Bahkan van Apeldoorn22 dalam bukunya “Inleiding 

tot de studie van het Nederlandsrecht” menyatakan bahwa 

perkataan sumber hukum dipakai dalam arti sejarah, 

kemasyarakatan, filsafat, dan formil. 

Sumber hukum materiil tata negara adalah sumber 

yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Sumber 

hukum tata negara mencakup sumber hukum dalam arti 

materiil ini23 diantaranya: 

1) Dasar dan pandangan hidup bernegara; 

2) Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat 

merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara; 

Sumber hukum dalam arti formal terdiri dari : 

21 Moh. Kusnardi, S.H dan Harmaily Ibrahim, S.H, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 
Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar 
Bakti, 1983, hlm. 44-45 
22 Apeldoorn, Inleiding tot de Studie van het Nederlandsrecht (diterjemahkan: Pengantar Ilmu 
Hukum), Pradnya Paramita, Jakarta, 1968, hlm. 72-75 
23 Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, Bandung, Armico, 1987, hlm. 9 
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1) Hukum perundang-undangan ketatanegaraan; 

2) Hukum adat ketatanegaraan; 

3) Hukum kebiasaan ketatanegaraan, atau konvensi 

ketatanegaraan; 

4) Yurisprudensi ketatanegaraan; 

5) Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan; 

6) Doktrin ketatanegaraan. 

Hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis 

yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang 

berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut 

hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk 

dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi 

perundang-undangan (legislator).24 

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa 

Indonesia yang tidak tertulis, namun tumbuh dan 

dipertahankan dalam persekutuan masyarakat hukum adat. 

Hukum adat diakui sebagai salah satu bentuk hukum yang 

berlaku. Hukum adat ketatanegaraan adalah hukum asli 

bangsa Indonesia di bidang ketatanegaraan adat. Hukum 

tata negara adat semakin berkurang peranannya. Walaupun 

dalam beberapa hal masih tampak pada penyelenggaraan 

pemerintahan desa, seperti rembug desa (musyawarah desa), 

hukum adat tata negara berangsur-angsur diganti oleh 

24 Bag ir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Bandung, Mandar 
Maju, 1995, hlm. 17 
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hukum perundang-perundangan dan konvensi. Contoh dari 

hukum tata negara adat yang berasal dari zaman dahulu 

adalah: ketentuan-ketentuan mengenai swapraja 

(kedudukannya, struktur pemerintahannya, organisasi 

jabatan-jabatan yang ada di dalamnya, dan sebagainya), 

mengenai persekutuan-persekutuan hukum kenegaraan asli 

lainnya (desa, kuria, gompong, dan sebagainya), dan 

mengenai peradilan agama.  

Konvensi atau (hukum) kebiasaan ketatanegaran 

adalah (hukum) yang tumbuh dalam praktik 

penyelenggaraan negara untuk melengkapi, 

menyempurnakan, dan menghidupkan (mendinamisasi) 

kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum 

adat ketatanegaraan.25 

Yurisprudensi, yaitu kumpulan keputusan-

keputusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan 

yang setelah disusun secara teratur memberikan kesimpulan 

tentang adanya ketentuan-ketentuan hukum tertentu yang 

ditemukan atau dikembangkan oleh badan-badan 

pengadilan.26 

25 Ibid. Lihat juga dalam A.K. Pringgodigdo, Kedudukan Presiden Menurut Tiga UUD Dalam 
Teori dan Praktek , Jakarta, Pembangunan, 1956, h lm. 48. Lihat juga dalam Parlin M. Mangunsong, 
Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salam Satu Sarana Perubahan Undang-Undang Dasar, 
Bandung, Alumni, 1992, hlm. 1992. Lihat juga dalam Usep Ranawidjaya, Hukum.., op.cit., h lm. 
23-28 
26 Usep Ranawijaya, Ibid., hlm. 28 
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Kumpulan keputusan pengadilan mengenai perkara 

yang serupa atau yurisprudensi mengenai suatu jenis 

perkara sehingga memperkuat arti keputusan pengadilan itu 

sebagai sumber hukum. Walaupun dalam sistem hukum 

nasional Indonesia keputusan pengadilan tidak mempunyai 

kekuaran yang mengikat, paling tidak kumpulan keputusan 

pengadilan atau yurisprudensi mempunyai kekuatan yang 

cukup meyakinkan (persuasive).27  

Traktat atau perjanjian internasional ialah 

persetujuan yang diadakan oleh Indonesia dengan negara-

negara lain, di mana Indonesia telah mengikat diri untuk 

menerima hak-hak dan kewajiban yang timbul dari 

perjanjian yang diadakannya itu, traktat merupakan sumber 

hukum yang penting. Untuk itu, tidak cukup traktat atau 

perjanjian ditandatangani oleh Indonesia, namun harus pula 

diratifikasi (mendapatkan pengesahan) sebelum perjanjian 

itu mengikat. Di samping traktat (treaty), ada perjanjian 

internasional biasa yang diadakan pemerintah atau badan 

eksekutif (executive agreement) dengan pemerintah lain 

yang tidak memerlukan pengesahan (ratifikasi).28 

Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan 

meskipun termasuk dalam bidang Hukum Internasional 

sepanjang perjanjian itu menentukan segi hukum 

27 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu..., op.cit., hlm. 68-69 
28 Ibid., hlm. 70 
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ketatanegaraan yang hidup bagi negara masing-masing 

yang terikat di dalamnya, dapat menjadi sumber hukum 

formal dari hukum tata negara.29 

Doktrin ketatanegaraan adalah ajaran-ajaran tentang 

hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan 

dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan 

dan pemikiran saksama berdasarkan logika formal yang 

berlaku.30 

c. Asas Hukum Tata Negara 

1) Asas Pancasila 

Pada waktu Badan Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam 

rapat-rapatnya mencari philosofische grondslag 

untuk Indonesia yang akan merdeka, Pancasila 

diputuskan sebagai dasar negara. Hal itu berarti 

bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia 

harus sesuai dengan Pancasila yang sudah 

ditetapkan sebagai dasar negara itu.31 

Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan 

sumber hukum materiik. Oleh karena itu, setiap isi 

peraturan perundang-undangan tidak boleh 

bertentangan dengannya. Jika hal itu terjadi, 

29 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum..., op.cit., hlm. 57-59 
30 Usep Ranawijaya, Hukum..., op.cit., hlm. 28 
31 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi 
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 101 
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peraturan itu harus segera dicabut. Dalam 

penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dapat 

diketahui bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 mengandung empat pokok-pokok pikiran yang 

meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok 

pikiran ini merupakan cita-cita hukum bangsa 

Indonesia yang mendasari hukum dasar negara, baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok 

pikiran tersebut adalah sebagai berikut : 

Pokok pikiran pertama: “Negara” – begitu 

bunyinya – “melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan 

berdasar atas persatuan dengan mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

Dalam pembukaan ini, diterima aliran pengertian 

negara persatuan, negara yang melindungi dan 

meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Jadi, 

negara mengatasi segala paham golongan dan segala 

paham perseorangan. Negara menurut pengertian 

“pembukaan” itu menghendaki persatuan meliputi 

segenap bangsa Indonesia seluruhnya. 

Pokok pikiran kedua: “Negara hendak 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. 
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Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial, yang 

didasarkan pada kesadaran bahwa manusia 

Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang 

sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam 

kehidupan masyarakat. 

Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam 

“pembukaan” ialah negara yang berkedaulatan 

rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan 

permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, 

sistem negara yang terbentuk dalam Undang-

Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat 

dan berdasar atas permusyawratan perwakilan.  

Pokok pikiran yang ketiga ini menunjukkan bahwa 

di dalam negara Indonesia, yang berdaulat adalah 

rakyat Indonesia sehingga kedaulatan ada di tangan 

rakyat. 

Pokok pikiran keempat yang terkandung 

dalam “pembukaan” ialah negara berdasar atas 

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, 

Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang 

mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara 

untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang 

luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang 
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luhur. Pokok pikiran yang keempat ini 

menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia akan 

adanya Tuhan Yang Maha Esa, adanya cita 

kemanusiaan dan cita keadilan dari bangsa 

Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia bahkan semua itu menjadi dasar 

negara yang mengikat, baik pemerintah maupun 

rakyatnya. 

Dengan mengungkap keempat pokok pikiran 

ini, dapatlah kita gambarkan bahwa Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung 

pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila.32 

2) Asas Negara Hukum 

Istilah rechtstaat mulai populer di Eropa 

sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu 

sudah ada sejak lama. Istilah the rule of law mulai 

populer dengan terbitnyaa sebuah buku dari Albert 

Venn Dicey tahun 1885 dengan judul Introduction 

to the Study of Law of The Constitution. Dari latar 

belakang dan sistem hukum yang menopangnya, 

terdapat perbedaan antara konsep rechtstaat dengan 

konsep the rule of law, meskipun dalam 

perkembangannya dewasa ini tidak 

32 Azhary, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 20-
21 
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dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya 

karena pada dasarnya kedua konsep itu 

mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, 

yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, 

keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu 

sistem hukum sendiri.33 

Konsep rechtstaat lahir dari suatu 

perjuangan menentang absolutisme sehingga 

sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule of 

law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak 

dari isi atau kriteria rechstaat dan kriteria rule of the 

law. Konsep rechtstaat bertumpu atas sistem hukum 

kontinental yang disebut civil law, sedangkan 

konsep rule of the law bertumpu atas sistem hukum 

yang disebut common law. Karakteristik civil law 

adalah administratif, sedangkan karakteristik 

common law adalah judicial.34 

Salah satu asas penting negara hukum adalah 

legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut 

adalah menghendaki agar setiap tindakan 

badan/pejabat administrasi  berdasarkan undang-

33 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, 
hlm. 72 
34 Ibid., hlm. 72 
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undang. 35  Asas legalitas berkaitan erat dengan 

gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum (het 

democratish ideal en het rechstaats ideal).36 

Dalam negara hukum, hukumlah yang 

memegang komando tertinggi dalam 

penyelenggaraan negara sesungguhnya, yang 

memimpin dalam penyelenggaraan negara 

sesungguhnya, yang memimpin dalam 

penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri, 

sesuai dengan prinsip ‘the Rule of Law, and not of 

Man’, yang sejalan dengan pengertian ‘nomocratie’, 

yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, 

‘nomos’.37 

3) Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi 

Dianutnya ajaran kedaulatan hukum dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 dapat pula diterangkan 

secara filosofis dalam hubungannya dengan 

Kedaulatan Tuhan maupun Kedaulatan Rakyat. 

menurut Ismail Suny, 38 kedaulatan itu pertama-tama 

pada hakikatnya dipegang oleh Allah SWT. Dalam 

kehidupan kenegaraan, kedaulatan Tuhan terwujud 

35 Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum, op.cit., hlm 86 
36 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2002, 
hlm. 68-69 
37 Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum, op.cit., hlm. 88 
38  Jimly  Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat  Dalam Hukum Indonesia, Mencari 
Keseimbangan Individualis me dan Kolekt ivis me Dalam Kebijakan Demokrasi  Politik dan 
Ekonomi, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994. 
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dalam kedaulatan rakyat. Selanjutnya, rakyatlah 

yang memegang dan melaksanakan kedaualtan itu 

melalui mekanisme kenegaraan. Artinya, kedaulatan 

rakyat Indonesia adalah berdasarkan Undang-

Undang Dasar 1945 itu, pada hakikatnya, adalah 

penyelenggaraan kedaulatan Tuhan oleh seluruh 

rakyat yang merupakan hamba-hamba tuhan. 

Pelaksanaan perintah-perintah Tuhan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

dimusyawarahkan oleh rakyat melalui perantaraan 

wakil-wakilnya. Hasil permusyawaratan rakyat itu 

merupakan kesadaran hukum rakyat yang 

ditetapkan oleh MPR dalam bentuk ketetapan-

ketetapannya, dan oleh DPR bersama-sama Presiden 

dalam bentuk undang-undang. Artinya, kedaulatan 

rakyat itu dalam kenyataannya tercermin dalam 

produk-produk MPR dan produl kekuasaan 

legislatif lain yang dijalankan oleh Presiden 

bersama-sama DPR.39 

4) Asas Negara Kesatuan 

Apabila dilihat dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 pasal 1 ayat (1), negara Indonesia secara 

tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan 

39 Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum, op.cit, hlm. 99 
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yang berbentuk Republik. Prinsip pada negara 

kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk 

kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara 

ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi 

atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah 

daerah (local government). 40  Dalam negara 

kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-

urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat 

dan pemerintah lokal (local government) sehingga 

urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap 

merupakan suatu kebulatan (eenheid) dan pemegang 

kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah 

pusat.41 

Dalam negara kesatuan, tanggung jawab 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada 

dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. 

Akan tetapi, sistem pemerintahan Indonesia yang 

salah satunya menganut asas negara kesatuan yang 

didesentralisasikan menyebabkan ada tugas-tugas 

tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan 

hubungan timbal balik yang melahirkan adanya 

hubungan kewenangan dan pengawasan.42 

40 M. Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik  dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah 
Daerah, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 8 
41 Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum, op.cit, hlm. 100 
42 Ibid., hlm. 101 
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Dalam konteks bentuk negara, meskipun 

bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, 

di dalam terselenggara suatu mekanisme yang 

memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

keragaman antar daerah di seluruh tanah air. 

Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh 

diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dengan kata lain, bentuk 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang 

seluas- luasnya kepada daerah-daerah untuk 

berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan 

yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan 

dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan 

oleh pemerintah pusat.43 

5) Asas Pemisahan Kekuasaan dan Check and 

Balances 

Montesquieu membagi kekuasaan negara 

dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan yang 

berfungsi untuk membentuk undang-undang, 

kekuasaan yang berfungsi untuk melaksanakan 

undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Dari 

pembagian kekuasaan inilah dikenal dalam tiga 

43  Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Kerjasama Mahkamah 
Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
Jakarta, 2004, hlm. 56 
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cabang kekuasaan (trias politica), yaitu legislatif 

(the legislative function), eksekutif (the executive or 

administrative function), dan yudisial (the judicial 

function).44 

Ketiga cabang kekuasaan legislatif, 

eksekutif dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan 

saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan 

prinsip checks and balances. Dengan adanya prinsip 

checks and balances ini maka kekuasaan negara 

dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan 

sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan 

oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-

pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan 

dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan 

dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sabik-

baiknya.45 

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Illegal Fishing 

a. Pengertian Illegal Fishing 

Dalam The Contemporary English Indonesian 

Dictionary, "Illegal" artinya tidak sah, dilarang atau 

bertentangan dengan hukum. 46  "Fish" artinya ikan atau 

44 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, Rajwali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 283 
45 Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum, op.cit, hlm. 115 
46 Peter Salim, The Contemporary English Indonesian Dictionary, Modern English Press, Jakarta, 
2003,  hlm. 65 
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daging ikan dan "Fishing" artinya penangkapan ikan 

sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. 

Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat 

dikatakan bahwa "Illegal Fishing"  menurut bahasa 

Indonesia berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan 

yang dilakukan secara tidak sah.47 

Berdasarkan International Plan of Action to Prevent, 

Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) 

tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Food and Agriculture 

Organization (FAO) untuk mengatasi kegiatan illegal 

fishing, yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap 

melakukan illegal fishing adalah: 

1. Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di 

perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa 

izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan 

hukum dan peraturan perundang-undangan (Activities 

conducted national or foreign vessels in waters under 

the jurisdiction of a State, without permission of that 

State, or in contravention of its laws and regulation). 

2. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal 

yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi 

anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan 

regional, Regional Fisheries Management (RFMO) 

47 https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005133-3-BAB%20II.pdf, diakses 3 Desember 2015 
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akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan 

dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan 

konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi 

tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi 

negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun 

bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang 

relevan (Activities conducted by vessels flying the flag 

of States that are parties to a relevant Regional 

Fisheries Management Organization (RFMO) but 

operate in contravention of the conservation and 

management measures adopted by the organization and 

by which States are bound, or relevant provisions of the 

applicable international law). 

3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum 

nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga 

kewajiban negara-negara anggota organisasi 

pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries 

Management Organization (RFMO) terhadap 

organisasi tersebut (Activities in violation of national 

laws or international obligations, including those 

undertaken by cooperating States to a relevant 

Regional Fisheries Management Organization 

(RFMO)).48 

48 Victor Nikijuluw, Blue Water Crime, Cidesindo, Jakarta, 2008, hlm. 14-15 
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b. Jenis-jenis Illegal Fishing 

Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh 

kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, antara lain: 

1. Kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak 

dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 

2. Kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya 

tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan 

Ikan (SIKPI); 

3. Jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang 

tertera dalam izin; 

4. Penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan 

berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang; 

5. Pemalsuan surat izin penangkapan ikan; 

6. Manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, 

lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal; 

7. Nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, 

dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum 

dalam izin; 

8. Jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat 

bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum 

dalam izin; 

9. Kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar 

(SPB); 
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10. Tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat 

pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal 

pengangkut ikan yang ditentukan (antara 

lain transmitter VMS); 

11. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan 

melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin; 

12. Kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan 

langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan 

yang ditentukan; 

13. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan 

berbendera Indonesia menangkap/mengangkut ikan di 

wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara 

yang bersangkutan dan tanpa persetujuan dari 

Pemerintah Republik Indonesia.49 

 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Satuan Petugas Illegal Fishing 

a. Pengertian Satuan Petugas Illegal Fishing 

Satuan Petugas Illegal Fishing merupakan satuan petugas 

yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 

untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum 

terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan 

khususnya penangkapan ikan secara ilegal. Satuan Petugas 

Illegal Fishing bertanggung jawab langsung kepada 

49  http://www.d jpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-
fishing/?category_id=12, diakses 2 Desember 2015 
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Presiden. Unsur-unsur Satuan Petugas diserahkan oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan 

Badan Keamanan Laut kepada Komandan Satuan Petugas 

untuk melaksanakan tugas operasi pemberantasan 

penangkapan ikan secara ilegal. Satuan Petugas melaporkan 

setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada 

Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila 

diperlukan.50  

b. Tugas Satuan Petugas Illegal Fishing 

Satuan Petugas bertugas mengembangkan dan 

melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya 

pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah 

laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan 

operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi 

lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung 

Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi, PT. Pertamina, dan institusi terkait lainnya. Tugas 

50  Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan 
Penangkapan Ikan Secara Ilegal 

Putri Arfina, Analisis Yuridis Kewenangan Satuan Petugas Illegal Fishing dalam Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan 
Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia, 2016 
UIB Repository (c) 2016 



Satuan Petugas  sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Presiden ini juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak 

dilaporkan (unreported fishing).  

 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 

a. Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya 

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu 

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, 

penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang 

luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan 

hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. 

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan 

semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa 

saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan 

diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia 

menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti 

sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya 

diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu 

untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan 

hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam 
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memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, 

aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 

menggunakan daya paksa.51  

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau 

dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal 

ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan 

sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup 

pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya 

bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan 

hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang 

formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan 

perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia 

dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam 

arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan 

peraturan’ dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas 

aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan 

yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa 

Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the rule 

of law’ versus ‘the rule of just law’ atau dalam istilah ‘the 

rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ 

yang berarti ‘the rule of man by law’. Dalam istilah ‘the 

rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, 

51 http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 3 Desember 2015 
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tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan 

mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di 

dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just 

law’. Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ 

dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya 

pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan 

oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah 

‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan 

oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat 

kekuasaan belaka.52 

Penegakan hukum dalam tataran teoritis, bukan saja 

hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum 

yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan 

perundang-undangan, tetapi perlu pula dipahami bahwa 

penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep 

penegakan hukum yang bersifat preventif. Namun demikian, 

apa mau dikatga, terminologi penegakan hukum saat ini 

telah mengarah pada satu tindakan yang akan memberikan 

sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

perikanan. Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-

undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran 

52 Ibid., diakses 3 Desember 2015 
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pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan 

perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke pengadilan, 

maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum 

yang lazim disebut penyidikan.53 

 

2.5 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kelautan dan Perikanan 

a. Pengertian Laut 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, laut adalah 

kumpulan air asin yang banyak dan luas yang menggenangi, 

memisahkan pulau dengan pulau, atau benua dengan 

benua. 54  Begitu pula di ranah hukum internasional, 

berdasarkan United Nations Convention on The Law of The 

Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi pemerintah 

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, 

wilayah laut terbagi atas 8 (delapan) jenis, yaitu : 

1) Perairan pedalaman (internal waters) 

2) Perairan kepulauan (archipelagic waters) 

3)  Zona teritorial (territorial zone) 

4) Zona tambahan (contiguous zone) 

5) Zona ekonomi eksklusif (exclusive economic zone) 

6) Laut bebas (high seas) 

53  H. Supriadi, S.H., M.Hum dan A limuddin, S.H., M.H, Hukum Perikanan Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 429 
54  Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2011, hlm. 268 
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7) Landas kontinen (continental shelf) 

8) Selat untuk pelayaran internasional (straits used for 

international navigation).55 

Laut, selain berfungsi sebagai penghubung wilayah 

satu dan lainnya dalam memperlancar hubungan 

transportasi, laut mengandung beragam kekayaan laut yang 

tidak ternilai harganya. Kekayaan laut yang berada di 

dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat 

banyak. Potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan 

bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa 

memperhatikan batas kemampuan alam.56 

b. Pengertian Perikanan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia secara singkat, 

perikanan adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan 

penangkapan, pemiaraan, dan pembudidayaan ikan. 57  

Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dirubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 

yang memuat definisi perikanan adalah semua kegiatan 

yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari 

praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan 

55  http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, diterjemahkan 
ke Bahasa Indonesia, diakses 5 Desember 2015 
56 P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 9 
57 Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2011, hlm. 169 
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pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis 

perikanan.58 

Hempel dan Pauley juga mengemukakan, bahwa 

perikanan merupakan kegiatan eksploitasi sumber daya 

hayati dari laut. Pengertian perikanan yang diungkapkan 

oleh Hempel dan Pauly ini membatasi pada perikanan laut, 

karena perikanan memang semua berasal dari 

kegiatan hunting (berburu) yang harus dibedakan dari 

kegiatan farming seperti budi daya.59 

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Kewenangan 

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara 

wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum 

(rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang 

berkaitan dengan kekuasaan. 60 Seiring dengan pilar utama negara 

hukum, yaitu asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau het beginsel 

van wetmatigheid van bestuur), maka berdasarkan prinsip ini 

tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan 

perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah 

adalah peraturan perundang-perundangan. Secara teoritik, 

58 Pasal 1 ayat (1) Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan perubahan 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 
59 http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-perikanan-menurut-pakar.html#_, diakses 
6 Desember 2015 
60 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember, 
1997, hlm. 1 
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kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 

tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan 

mandat.61  

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van 

Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut: 

a. Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door 

een wetgever aan een bestuursorgaan, (atribusi adalah 

pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-

undang kepada organ pemerintahan). 

b. Delegatie: overdacht van een bevoegheid van het ene 

bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah 

pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 

pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya). 

c. Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens 

hem uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika 

organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya 

dijalankan oleh organ lain atas namanya).62 

 

2. Asas Legalitas 

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang 

dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan 

pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama 

61 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, 
hlm. 101 
62 H. D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Utrecht 
(Uitgeverij Lemma BV), 1995, hlm. 129 
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bagi negara-negara hukum dalam sistem Kontinental. Pada 

mulanya asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. 

Di inggris terkenal ungkapan; “No taxation without representation”, 

tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen, atau di Amerika ada 

ungkapan; “Taxation without representation is robbery”, pajak 

tanpa (persetujuan) parlemen adalah perampokan. Hal ini berarti 

penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang-

undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak. Asas ini 

dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang (de 

heerschappij van de wet).63  

Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah 

harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan 

pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum, 

namun dalam praktiknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antara 

satu negara dengan negara lain. Ada negara yang begitu ketat 

berpegang pada prinsip ini, namun ada pula negara yang begitu 

ketat berpegang pada prinsip ini, namun ada pula negara yang tidak 

begitu ketat menerapkannya. Artinya untuk hal-hal atau tindakan-

tindakan pemerintah yang tidak begitu fundamental, penerapan 

prinsip tersebut dapat diabaikan.64 

 Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas 

legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang (hukum tertulis), 

dalam praktiknya yang tidak memadai apalagi di tengah 

63 H. D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, op.cit., hlm. 41 
64 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, 
hlm. 93 
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masyarakat yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi. Hal ini 

karena hukum terulis senantiasa mengandung kelemahan-

kelemahan. Menurut Bagir Manan, hukum tertulis memiliki 

berbagai cacat bawaan dan cacat buatan. 65 Prajudi Atmosudirdjo 

menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: 

1. Efektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang 

telah ditetapkan; 

2. Legimitas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai 

meinmbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh 

masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan; 

3. Yuridikitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan 

para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum 

dalam arti luas; 

4. Legalitas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan 

atau keputusan adminitrasi negara yang tidak boleh dilakukan 

tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luar; bila 

sesuatu dijalankan dengan dalih “keadaan darurat”, maka 

kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian; jika kemudian 

tidak terbukti, maka perbutana tersebut dapat digugat di 

pengadilan; 

5. Moralitas adalah salah satu syarat yang paling diperhatikan 

oleh masyarakat; moral dan ethik umum maupun kedinasan 

65 Ridwan HR, op.cit., hlm. 95 
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wajib dijunjung tinggi; perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, 

kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas, dan 

sebagainya wajib dihindarkan; 

6. Efisiensi wajib dikejar seoptimal mungkin; kehematan biaya 

dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya; 

7. Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai 

untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi 

yang sebaik-baiknya.66 

 

3. Teori Lembaga Negara 

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan 

dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, 

atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Nonpemerintahan 

yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization 

atau Non-Governmental Organization (NGO’s). Lembaga Negara 

itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, 

ataupun yang bersifat campuran.67 

Lembaga negara yang terkadang juga disebut dengan istilah 

lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, 

atau lembaga negara saja, ada yang dibentuk berdasarkan atau 

karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula 

yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-

66 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 35 
67 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 27 
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Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden.68 

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-

Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang- 

Undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan 

Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan 

hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula 

jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan 

berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. 

Kedudukan lembaga yang berbeda-beda tingkatannya inilah yang 

ikut mempengaruhi kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh 

masing-masing lembaga tersebut.69 

 

4. Teori Check and Balances 

Kata “checks” dalam checks and balances berarti suatu 

pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang 

kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat 

menimbulkan kesewenang-wenangan. Adapun “balance” 

merupakan suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing 

pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat (kosentrasi 

kekuasaan) sehingga menimbulkan tirani.70  

68 Ibid., hlm. 37 
69 Ibid. 
70  Zahra Amelia Riadini, Skripsi: Model Kawal Imbang (Check and Balances) Sebagai Pola 
Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif dan Legislatif di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis –
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Menurut Miriam Budiardjo “ajaran mengenai checks and 

balances system (sistem pengawasan dan keseimbangan) di antara 

lembaga- lembaga negara mengandaikan adanya kesetaraan dan 

saling mengawasi satu sama lain, sehingga tidak ada lembaga yang 

lebih powerful dari yang lain.”71 

Dalam doktrin pemisahan kekuasaan itu, yang juga 

dianggap paling penting adalah adanya prinsip checks and balances, 

dimana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan 

cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dengan adanya perimbangan 

yang saling mengendalikan tersebut, diharapkan tidak terjadi 

penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ yang bersifat 

independen itu.72 

 

5. Teori Negara Kepulauan  

Konsep negara Kepulauan pada dasarnya sudah jauh lebih 

dahulu lahir sebelum adanya pengesahan mengenai konsep ini oleh 

PBB. Negara kepulauan Indonesia yang oleh bangsa Indoensia 

sendiri disebut dengan istilah khusus Nusantara, karena Indonesia 

ini berwujud suatu bentangan perairan (lautan) yang didalamnya 

tersesak banyak gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang menjadi 

satu kesatuan justru karena adanya perairan tersebut. Memang 

Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Fakultas Hukum 
Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013, hlm. 28 
71 Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila: 
Kumpulan Karangan Prof. Miriam Budiardjo, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h lm. 
227 
72 John Alder and Peter English, Constitutional and Administrative Law, Macmillan, London, 1989, 
hlm. 57-59  
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bangsa Indonesia dalam memberikan nama tanah tumpah darahnya 

(tanah kelahirannya) menggunakan kata tanah air, yang merupakan 

satu peristilahan sebagai pengganti kata benda yaitu kepulauan 

Indonesia.73 

Negara kepulauan merupakan konsep yang dicetuskan oleh 

Indonesia dalam usahanya untuk mempertahankan wilayah negara 

yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-

pulau lain dengan perairan diantara pulau-pulau tersebut adalah 

kesatuan geografis yang utuh yang tidak terpisahkan. 74  Konsep 

negara kepulauan dicetuskan oleh Indonesia melalui Perdana 

Menteri Djuanda kala itu, pada 13 Desember 1957, yang kemudian 

dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Sejak diumumkannya 

Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia terus 

memperjuangkan agar konsepsi hukum negara kepulauan diterima 

dan diakui masyarakat internasional. Perjuangan tersebut akhirnya 

telah menghasilkan pengaku-an masyarakat internasional secara 

universal (semesta) yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai 

asas dan rezim hukum negara kepulauan (Archipelagic State) 

dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Hukum Laut Tahun 1982.75 

Terwujudnya Konvensi tentang Hukum Laut tahun 1982 

(UNCLOS), merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa 

73  Toto Pandoyo, Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 Serta 
Pembangunan Nasional, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 10. 
74  Syahmin, Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional, Bina Cipta, 
Bandung, 1988, hlm. 17 
75 Penjelasan, Bagian I. Umum, Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. 
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Indonesia, karena dalam Konvensi ini ketentuan-ketentuan 

mengenai negara kepulauan yang telah diperjuangkan selama 25 

tahun yaitu sejak Konferensi PBB tentang Hukum Laut I  Tahun 

1958. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsepsi negara 

kepulauan telah mendapat pengakuan internasional. Sebagai 

anggota masyarakat internasional, Indonesia memerlukan 

pengakuan terhadap konsepsi yang merubah status perairan dan 

dasar laut kepulauan Indonesia yang sebelumnya merupakan laut 

lepas menjadi perairan dan dasar laut yang berada di bawah 

kedaulatan Indonesia bagi kepantingan internasional. Dengan 

adanya pengakuan ini kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia 

berdasarkan konsep kepulauan menjadi terjamin dan dihormati 

oleh masyarakat internasional.76 

Kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi perairan yang 

ditutup oleh garis pangkal kepulauan, yang disebut sebagai 

perairan kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya 

dari pantai. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas kepulauan, 

juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang 

terkandung di dalamnya.77 

Menimbang bentuk negaranya yang terdiri dari pulau-pulau, 

maka suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus 

kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan 

karang-karang terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di 

76 Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, Perjuangan Indonesia di Bidang 
Hukum Laut, Departemen Luar Negeri, Jakata, 1986, hlm. 97 
77 Pasal 49 angka 1 dan 2, KHL 1982 
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dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan 

suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan 

daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu 

dan sembilan berbanding satu.78 

 

6. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto 

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf 

sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum 

dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, 

pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing 

ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku 

hukum.79 

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya 

suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor: 

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) 

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara 

lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum 

yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara 

ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling 

bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal 

antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, 

bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat 

78 Pasal 47 angka 1, KHL 1982 
79 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Mandar Maju, Bandung, 2001, 
hlm. 80 
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karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang 

terkena perundang-undangan itu. Yang menentukan dapat 

berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak 

adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membantu 

maupun menerapkan hukum 

Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang 

handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya 

dengan baik. Kehandalan dengan kaitannya disini adalah 

meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang 

baik. Dalam berfungsinya hukum, kepribadian petugas 

penegak hukum menjalankan peranan penting, kalau peraturan 

sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, berarti ada 

masalah.  

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum 

Dalam menjalankan penegakan hukum, selain hukum dan 

penegak hukum yang dioptimalisasikan, faktor sarana atau 

fasilitas pun harus optimal dalam menunjang penegakan 

hukum. Seperti halnya polisi sebagai penegak hukum, 

bagaimana bisa menjalankan tugasnya dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat jika tidak dilengkapi 

sarana atau fasilitas, semisal mobil ataupun senjata api.  

Putri Arfina, Analisis Yuridis Kewenangan Satuan Petugas Illegal Fishing dalam Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan 
Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia, 2016 
UIB Repository (c) 2016 



d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan  

Dalam menegakkan hukum, aparat penegak hukum tidak 

dapat menjalankan tugasnya dengan baik jika masyarakat 

bersikap apatis dan tidak mendukung. Karena masyarakat 

adalah lingkungan dimana hukum akan diterapkan. Sehingga 

dibutuhkan kepedulian dari masyarakat itu sendiri dan 

berkoordinasi dengan aparatur penegak hukum agar peraturan 

perundang-undangan yang telah dibuat juga dapat berfungsi 

dengan baik. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 

hidup.80 

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut 

Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi 

manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat 

mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan 

menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan 

orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis 

pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan 

mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 

80 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8 
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