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RINGKASAN 

 

Kewenangan Badan Legislasi Daerah Dalam Penyusunan Peraturan 

Daerah di Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah: 

1. Kedudukan Balegda dalam struktur DPRD menurut Peraturan Perundang-Undangan di 

Indoensia. 

2. Fungsi Balegda dalam pembentukan Peraturan Daerah. 

Sesuai dengan isu hukum yang dikaji, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum 

yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu suatu 

penelitian dengan mengkaji hukum positif. Hukum positif yang dikaji adalah Pasal 18 ayat (6) 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang terkait 

dengan pemerintahan daerah khususnya mengenai hak pemerintahan daerah untuk membentuk 

peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang  Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terkait dengan pembentukan Peraturan 

Daerah dan kewenangan Badan Legislasi Daerah. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (conceptual approach). 

Pendekatan konsep diperlukan karena di dalam peraturan terdapat norma. Norma adalah 

serangkaian konsep, sehingga norma dapat dipahami dengan memahami konsep.    

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta 

ada juga bahan non-hukum. Langkah-langkah penelitian ini adalah menetapkan isu hukum, 
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menentukan aturan hukum yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikannya untuk ditarik 

kesimpulan dari hasil argumentasi yang dibangun guna memberikan jawaban atas isu hukum. 

Dari hasil penelitian terhadap isu hukum yang dikaji dan dianalisis dapat ditemukan 

bahwa: 

- Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat 

paripurna DPRD yang merupakan badan atau alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan 

tugas dan kewenangan DPRD bidang legislasi atau pembentukan peraturan daerah. Sebagai 

alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, maka Balegda berada dalam kedudukan setara 

dengan alat kelengkapan DPRD lainnya seperti Pimpinan DPRD, Komisi, Badan 

Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan sebagaimana yang dimaksud dalam 

UU Nomor  27 Tahun 2009 dan PP Nomor 16 Tahun 2010. 

- Balegda memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembentukan peraturan daerah. 

Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD yang berfungsi sebagai pelaksana 

kewenangan dan tugas DPRD dalam pembentukan peraturan daerah atau pelaksana fungsi 

legislasi yang dimiliki oleh DPRD. Dengan kata lain bahwa Balegda merupakan alat 

kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD untuk 

melakasanakan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD.  

Dari hasil analisis sebagaimana diuraikan di atas, sebagai masukan dikemukakan suatu 

saran tentang pentingnya memperkuat kelembagaan dan organisasi Balegda sebagai suatu alat 

kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi dengan tidak membatasi masa jabatan 

pimpinan Balegda yang hanya 2,5 tahun sehingga akan mengoptimalkan kinerja Balegda. 

Kemudian sangat penting untuk menambah kewenangan Balegda bukan hanya terbatas pada 

melakukan kajian dan verifikasi terhadap setiap Raperda atau hasil pembahasan Raperda. Akan 
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tetapi juga sebaiknya memiliki kewenangan untuk melakukan pembahasan dalam setiap 

pembahasan Raperda dalam berbagai tingkatan pembahasan. Hal ini penting mengingat bahwa 

Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD yang menjalankan fungsi legislasi di DPRD.  
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ABSTRAK 

 
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan Balegda dalam struktur 

DPRD dan fungsi Balegda dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini adalah penelitian 
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan historis. 

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) bahwa  setelah diberlakukannya UU Nomor 27 Tahun 
2009, Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat 
paripurna DPRD yang memiliki kedudukan yang sejajar atau setara dengan alat kelengkapan 
DPRD lainnya seperti pimpinan DPRD, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan 
Badan Kehormatan; (2) Bahwa Balegda memiliki fungsi yang sangat penting dalam 
pembentukan peraturan daerah. Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD yang berfungsi 
sebagai pelaksana kewenangan dan tugas DPRD dalam pembentukan peraturan daerah atau 
pelaksana fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD. Dengan kata lain bahwa Balegda 
merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna 
DPRD untuk melakasanakan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD.  

Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukannya penguatan terhadap terhadap 
kelembagaan dan organisasi Balegda, khususnya menyangkut masalah masa jabatan pimpinan 
balegda yang hanya 2,5 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) PP 
Nomor 16 Tahun 2010. Hal ini berkaitan dengan masa atau jangka waktu Prolegda yang berlaku 
satu tahun yang membutuhkan perencanaan selama setahun juga, sehingga adanya masa jabatan 
paroh tahun akan menghambat tugas dan fungsi Balegda sebagai alat kelengkapan DPRD yang 
menjalankan fungsi legislasi DPRD. Sehingga sebaiknya disempurnakan menjadi 3 tahun atau 
satu periode keanggotaan DPRD. Selain itu juga penting untuk menambah kewenangan yang 
dimiliki oleh Balegda yang bukan hanya terbatas untuk melakukan kajian dan verifikasi terhadap 
Raperda melainkan juga ikut serta dalam melakukan pembahasan dengan pembahas lainnya 
dalam setiap tingkatan pembicaraan dan pembahasan, sehingga fungsi Balegda sebagai alat 
kelengkapan DPRD yang menjalankan tugas dan kewenangan atau fungsi legislasi DPRD dapat 
berjalan secara maksimal, 

 
Kata Kunci :    Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan Fungsi Legislasi  

 


