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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Dimana Kepala Daerah dan

Y

Anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat, untuk itu rakyat memiliki hak untuk

DI

menyampaikan pendapat dan aspirasi yang diwakilkan oleh Badan Perwakilan Rakyat daerah
(Dewan Perwakilan Rakyat). Pemerintah di pilih oleh rakyat, untuk rakyat, dan bertanggung

D

jawab kepada rakyat (Kaunang, 2013).

PR

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu bentuk desentralisasi.
Desentralisasi dan otonomi daerah secara normatif, mengandung semangat mendekatkan
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negara pada masyarakat. Secara umum terdapat berbagai alasan mengapa desentralisasi
merupakan suatu pilihan dalam sistem pemrintahan negara-negara di dunia. Diantaranya,
terdapat anggapan bahwa desentralisasi pemerintahan mencerminkan pengelolaan aspek- aspek
pemerintahan dan kehidupan sehari-hari secara lebih demokratis. Melalui desentralisasi
pemerintahan, rakyat daerah diberi kesempatan yang lebih besar untuk berperan aktif dan ikut

et

serta dalam membangun demi kemajuan daerahnya, karena mereka memang dianggap lebih
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mengetahui apa yang mereka inginkan dengan keadaan daerahnya sendiri. (Fathan, 2015).
Desentralisasi yang oleh banyak orang diyakini sebagai sistem pemerintahan yang lebih
baik dibandingkan dengan sentralisasi, terutama dalam pelayanan publik. Dilihat dari segi
manajemen pemerintah, desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntasi
publik. Sedangkan dlihat dari percepatan pembangunan, desentralisasi dapat meningkatkan
persaingan (kompetisi) antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, dan
ini mendorong pemerintah lokal untuk melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas
pelayanan publik kepada warganya.
Secara teoritis, desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendekatkan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, antara lain melalui pemotongan jalur birokrasi pelayanan.
Sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan pemerintah, terutama
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pelayanan pemerintah daerah. Mayoritas dari warga negara hanya peduli pada pelayanan
administrasi yang lebih baik, lebih cepat, lebih sederhana prosedurnya, lebih terbuka dan
dengan biaya yang murah.
Penyelenggaraan

desentralisasi

dan

otonomi

daerah

dilaksanakan

dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip keistimewaan
diimplementasikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang mana Pada tahun 2012 yang
lalu, tepatnya pada tanggal 30 Agustus, DIY kembali memasuki babak baru dalam perjalanan

Y

sejarahnya. Pada hari itu Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa

DI

Yogyakarta (RUUK DIY) resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

PR

Undang-undang tersebut merupakan bentuk pengakuan sekaligus penghormatan negara atas
satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (Anonim, 2014)
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UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
menyebutkan lima ranah yang dapat diatur secara otonom oleh Daerah Istimewa. Kelima hal
akan diatur dalam lima peraturan daerah, yang disebut Perdais (Perda Istimewa), yang meliputi
pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kelembagaan, kebudayaan,
pertanahan dan penataan ruang. (Astuti, 2015).
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Berdasarkan pengesahan UU No. 13 Tahun 2012 tersebut, maka Kewenangan
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pembentukan peraturan perundang-undangan telah dialihkan melalui atribusi atau delegasi
yang tegas dan jelas.

Secara konsepsi hukum positif, kajian ini diawali dengan aturan yang terdapat dalam
konstitusi yaitu di Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 disebutkan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan”. Pada
ayat (4) disebutkan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Selanjutnya pada ayat (6) juga
disebutkan “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Perbenturan normatif dari korelasi
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aturan hukum tersebut terdapat tarik ulur antara “azas otonomi dan tugas pembantuan” sebagai
celah awal bagi penerapan dan adanya transformasi dari politik hukum dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. Azas tersebut dijalankan oleh pemangku jabatan yang ada di daerah
dengan tidak memperhatikan pemaknaan dalam konteks yang sebenarnya. Pemaknaan dan
penafsiran yang salah terhadap politic will dari pemerintah pusat akan cenderung menjadikan
wewenang yang melekat kepada pejabat daerah akan disalah gunakan. Dalam Pasal 37 ayat (1)
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah
Daerah disebutkan “Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil

Y

Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan”. Hal ini mengindikasikan bahwa kepala

DI

daerah memang mempunyai jabatan politis dan administratif yang telah melekat dan tidak boleh

D

dipisahkan. Konsekuensi dan implikasi terhadap fungsi dan wewenang yang telah melekat

PR

tersebut harus dijalankan secara seimbang antara jabatan politis dan administratif. Di Daerah
Istimewa Yogyakarta, kepala daerah dan wakil kepala Daerah serta tata cara pembentukan

Nomor 1 Tahun 2013.
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peraturan daerah istimewa diatur dalam Peraturan Perudangan Istimewa (Perdais) Yogyakarta

Dalam proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda), masyarakat berhak memberikan
memberikan masukan seacara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan
rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah harus berpedoman kepada peraturan

et

perundangan-undangan. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Wali Kota. Apabila dalam masa sidang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan gubernur atau Bupati/Wali Kota menyampaikan
rancangan perda. Mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan
Daerah (Perda) yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan
rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota
digunakan bahan untuk dipersandingkan Muatan materi Peraturan Daerah (Perda) memuat
ketentuan tentang pembenanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagai
kepala pelanggar sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan disebutkan “Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan
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persetujuan bersama Gubernur”. Dalam ayat (8) disebutkan “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”. Selanjutnya dalam ayat (10)
disebutkan “Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen
perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis”.
Sebagai daerah otonom Istimewa, DIY berwenang untuk membuat Peraturan Daerah
(Perda), Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) dan Peraturan Kepala Daerah guna

Y

menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah (Perda)

DI

yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama oleh Dewan

D

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Peraturan Daerah (Perda)

PR

adalah penjabatan dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dengan
memerhatikan ciri khas masing-masing daerah dan substansi materi tidak boleh bertentangan
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dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi. Selain itu asasasas pemerintahan umum yang baik merupakan batu uji yang dapat dijadikan oleh pemerintah
daerah dalam konteks sosiologis dan filosofis guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik. Jelas ontologi yang mendasar adalah adanya rakyat yang ada di daerah sebagai tujuan
utama yang wajib dijamin kesejahteraannya. Berdasarkan epistimologi yang dapat diterapkan

et

pemerintah, kajian ini menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penegakan Perda, Perdais,

1.2
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Perkada dan Peraturan Perundangan Lainnya.

Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diangkat dalam Kajian tentang Efektivitas Dan

Efisiensi Pelaksanaan Penegakan Perda, Perdais, Perkada dan Peraturan Perundangan Lainnya,
maka rumusan masalah yang ingin dijawab oleh kajian ini antara lain:
1. Bagaimana peran asas efektifitas dan efisiensi dan asas dalam Pelaksanaan Penegakan
Perda, Perdais, Perkadan dan Peraturan Perundangan Lainnya di DIY?
2. Bagaimana penerapan efektifitas dan efisiensi dalam Peraturan Daerah Pelaksanaan
Penegakan Perda, Perdais, Perkadan dan Peraturan Perundangan Lainnya di DIY?
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1.3

Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini tentunya didasarkan pada rumusan masalah

yang diangkat. Adapun tujuan umum kajian ini adalah untuk mengetahui efektif atau tidaknya
pelaksanaan penegakan Perda, Perdais, Perkada dan Peraturan Perundangan Lainnya,
Sedangkan tujuan yang akan dicapai secara lebih rinci, yaitu:
1. Mengidentifikasi peran asas efektifitas dan efisiensi dan asas dalam Pelaksanaan
Penegakan Perda, Perdais, Perkadan dan Peraturan Perundangan Lainnya di DIY
2. Mengetahui penerapan efektifitas dan efisiensi dalam Peraturan Daerah Pelaksanaan

Metode

D

1.4

DI

Y

Penegakan Perda, Perdais, Perkadan dan Peraturan Perundangan Lainnya di DIY

PR

Metodologi berfungsi sebagai sarana berbentuk tertulis yang berisi tentang cara
bagaimana pendekatan masalah yang digunakan, sumber bahan hukum yang terkait, metode
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penggumpulan data serta teknik analisa data. Berdasarkan pendapat Bambang Sunggono
(2009), terhadap penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya
sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan.
Kajian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah metode
pedekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan

et

Mamudji, 2001). Pendekatan ini dapat berupa pengkajian teoritik dari sumber data sekunder
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yaitu literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan metode dan pendekatan
ini diharapkan dapat menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh dan menyeluruh,
sehingga hasil analisis permasalahannya dapat dipergunakan sebagai landasan untuk mengenali
hukum, khususnya hukum tertulis.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Terminologi Efektivitas Secara Umum
Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif, yang dalam bahasa latin berarti

efficere yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa

Y

Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau

DI

sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan. Dengan demikian efektivitas
hukum dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, atau dengan kata lain

D

keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

PR

Menurut Soerjono Soekanto (1996) derajat efektivitas penegakan pelaksanaan
hukum atau Peraturan Daerah ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga
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masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga
menurutnya bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator
berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan suatu
pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk
mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup

et

Evektifitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi dimana telah sesuai dengan target
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atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Adapula yang menyatakan bahwa
suatu peraturan daerah itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai
yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.
Menurut Friedman (2007), efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum
yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam
masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya.
1. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya
mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain.
2. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum,
baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
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3. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara
bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan
berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.
Dari ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaannya berhubungan erat dengan
pengetahuan, kesadaran dan ketaatan hukum serta kultur hukum setiap individu. Dalam
kenyataannya, kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering dicampuradukkan, padahal kedua
hal tersebut berbeda meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur inilah yang sangat
menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang- undangan di dalam masyarakat.

Y

Menurut Sudikno Mertokusumo, efektivitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah

DI

hukum yang harus memenuhi syarat yaitu :

D

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis (juritische geltung)

PR

Setiap undang-undang secara langsung memiliki kekuatan berlaku secara yuridis, jika
seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya suatu undang-undang telah terpenuhi.
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2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis (seziologische geltung) Berlakunya undangundang secara sosiologis, artinya berlakunya undang-undang itu merupakan kenyataan
dalam masyarakat. Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa
kekuatan berlakunya undang-undang di dalam masyarakat ada dua macam yaitu :
a. Menurut teori kekuatan (machtstheorie), hukum itu mempunyai kekuatan

et

berlaku secara sosiologis jika dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas
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diterima atau tidak oleh anggota masyarakat.
b. Menurut teori pengakuan (anerkennungstheorie), hukum itu mempunyai
kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh anggota
masyarakat.

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis

(filosofische geltung). Undang- undang

baru mempunyai kekuatan berlaku secara filosofi, jika kaidah hukum yang tercantum di
dalam undang-undang itu sesuai dengan cita-cita hukum (recthsidee), sebagai nilai
positif yang tertinggi (uberpositiven werte) yang di Indonesia adalah Pancasila, serta
cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.
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Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan sebuah
hukum yaitu :
a. Faktor hukumnya sendiri
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik
penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara
kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud
nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim
memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada
keadilan

itu

tidak

tercapai.

Maka ketika melihat suatu

Y

kalanya nilai

DI

permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

D

Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja,

PR

Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu
mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan,
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maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung
pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang
b. Faktor penegak hukum

Untuk menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak
hukum memberikan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi

et

kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci
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keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian
penegak hukum. Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan
mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di
kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak
hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau
penegak hukum. Akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul
persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang
atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak
hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum
tersebut. Seorang
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penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya,
lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan
demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik
(status conflict dan conflict of roles). Jika dalam kenyataannya terjadi
kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya
dilakukan atau peranan yang aktual.
c. Faktor sarana dan fasilitas
Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masing cukup

Y

tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana

DI

lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum.

D

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan

PR

bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi
dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu,
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sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam
penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan
mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan
peranan yang aktual. Namun penulis berpendapat bahwa faktor ini tidaklah
menjadi fakor yang dominan untuk segera diperbaiki ketika ingin terwujudnya

et

suatu efektivitas hukum.

Se
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d. Faktor masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga
didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau
tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan
konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban
dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering
dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas
hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat
dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.
Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruh lapisan
masyarakat, selama ini terkendala
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faktor komunikasi maupun jarak banyak daerah yang terpencil kurang
mengetahui akan hukum positif negara ini. Sehingga sosialisasi dan penyuluhan
di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan
yang mampu selalu up date berkaitan dengan isu-isu strategis yang masih
hangat.
e. Faktor kebudayaan
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar
bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti

Y

bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau

DI

mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah

D

suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai

PR

apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas saling
berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum,
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serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor yang
dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat
dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk
membentuk efektivitas hukum. Lebih baik lagi jika ada sistematika dari kelima
faktor ini, sehingga hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya

et

untuk membangun efektivitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan
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bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu
bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana
masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Selanjutnya untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem hukum dalam kehidupan
masyarakat menurut Ronny Hanintijo Soemitro (1989) mengutip Metzger yaitu :
1.

Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki
warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu;
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2.

Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan anggota – anggota masyarakat
bahwa aturan-aturan dan pranata- pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang
efektif.
Selanjutnya, langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau

aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu sebagai berikut :
1.

Adanya

pejabat/aparat penegak hukum

sebagaimana ditentukan dalam peraturan

hukum tersebut.
2.

Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang

Y

mematuhi atau melanggar hukum.
Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan.

4.

Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat

D

DI

3.

PR

sesuai hukum, namun yang menjadi faktor inti/utama bagi bekerjanya hukum adalah
manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia.
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Berkaitan dengan penerapan peraturan daerah, maka perlu diketahui mengenai
implementasi kebijakan desentralisasi. Menurut Siswanto Sunarno (2009), bahwa untuk
kelancaran implementasi suatu kebijakan, selain dibutuhkan sumber daya, juga diperlukan
rincian yang lebih operasional dari tujuan dan sasaran yang bersifat umum. Bahkan
implementasi diperlukan faktor komunikasi sumber, kecenderungan atau tingkah laku, serta

et

struktur birokrasi. Adanya kekurangberhasilan dalam implementasi kebijakan yang sering
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dijumpai, antara lain dapat disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya, struktur yang
kurang memadai dan kurang efektif, serta komitmen yang rendah dikalangan pelaksana.
Ketidakmampuan administratif menurut Bryant and White adalah ketidakmampuan untuk
menghadapi kebutuhan yang disampaikan oleh rakyat yang dapat meliputi hal sebagai berikut
:
1. Terlalu sedikit sumber daya yang masih dapat dialokasikan, walaupun diketahui bahwa
hal itu merupakan kebutuhan paling dasar.
2. Para administrator yang mampu dan sedikit jumlahnya terus menerus bergerak
tersendat-sendat antara tugas-tugas lainnya.
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3. Kebanyakan unit pelaksana sangat sentralisasi dan tidak memiliki struktur yang
serius untuk meninjau wilayah yang jauh, kendati mempunyai komitmen untuk
melakukan hal itu.
4. Lembaga-lembaga lokal sangat lemah dan senantiasa ditelantarkan oleh departemen
yang tersentralisasi.
5. Jarak sosial antara administrator dengan masyarakat melebar dari waktu ke waktu.

2.2

Kesadaran Masyarakat dan Budaya Hukum

Y

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1993) tujuan pokok dari peraturan daerah dan

DI

hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban adalah tujuan pokok dari

D

hukum. Ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat

PR

manusia di manapun juga. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya
kepastian hukum dan peraturan daerah dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.
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Dari perspektif yang lain, menurut Sacipto Raharjo dalam Warasih (2005), peraturan
merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, peraturam merupakan salah
satu subsistem diantara subsistem-subsistem sosial lain, seperti sosial, budaya, politik dan
ekonomi. Itu berarti, peraturan tidak dapat dilepas-pisahkan dengan masyarakat sebagai basis
bekerjanya. Disini tampak peraturan dan hukum berada di antara dunia nilai atau dunia ide

et

dengan dunia kenyataan sehari-hari (lihat bagan) .
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Hukum bergerak diantara dua dunia yang berbeda, baik dunia nilai maupun dunia
sehari-hari (realitas sosial). Akibatnya sering terjadi ketegangan di saat hukum itu diterapkan.
Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai ini hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan
dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya .
Ketertiban umum hadir apabila sistem hukum dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini
Lawrence M. Friedman menyebutkan sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik jika tiga
bagian yang menyusunya dalam kondisi baik. Ketiga bagian tersebut adalah:
a.

Struktur Hukum (Legal Structure)

b.

Substansi Hukum (Legal Substance)

c.

Budaya Hukum (Legal Culture)
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Terkait dengan struktur hukum, Lawrence M Friedman menyebut bahwa suatu sistem
struktur menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Didalam aturan
perundang-undangan struktur hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan
Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh
undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga
tersebut lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh politik warga
negara yang berkepentingan terhadap sebuah kasus hukum yang sedang terjadi. Pengaruhpengaruh politik warga negara terhadap hukum harus dilepaskan jika sudah berhadapan dengan

Y

struktur hukum dalam mengatur dan mengurusi warga negara.

DI

Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini

D

runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan bila tidak ada aparat penegak
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hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi dan independensi dalam menghadapi persoalan
hukum dimasyarakat. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak
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didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.
Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan
sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum
diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan

et

dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran
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penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum
rendah maka akan ada masalah. Sehingga semua elemen diharapkan baik dan dapat
memberikan ketertiban dan keteraturan dalam hukum
Substansi hukum sebagai bagian kedua dalam sistem hukum menurut Lawrence M
Friedman menentukan bisa atau tidaknya sebuah hukum dapat dilaksanakan. Substansi juga
bermakna bahwa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang
mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Selain itu
substansi hukum mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam
kitab undang-undang (law books). Dan hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan acuan
dalam membangun hukum yang berkeadilan.
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Bagian ketiga yang juga krusial dalam membangun sistem hukum adalah budaya
hukum. Lawrence M Friedman menganggap bahwa sikap manusia terhadap hukum lahir melaui
sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya yang berkembang menjadi satu
didalamnya. Kultur hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang
menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat
kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat
maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat
mengenai hukum selama ini.
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Budaya hukum menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik berkembang seiring dan sejalan

DI

perkembangan masyarakat. hal ini menempatkan hak sebagai nilai yang lebih penting dari

D

kewajiban, persamaan lebih penting dari pengawasan dan tanggung jawab lebih penting dari
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paternalisme. Christhopher St. Germain pada abad ke 16 menyatakan bahwa, kebiasaan hukum
menjadi hal yang prioritas dalam masyarakat. sebab kebiasaan-kebiasaan yang hidup di
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masyarakat pada akhirnya membentuk sebuah norma yang membatasi suatu kelompok
masyarakat tentang boleh tidaknya dilakukan sebuah perbuatan tersebut. Pada akhirnya hukum
juga harus dimaknai sebagai norma yang hidup di masyarakat dan menjadi bagian tidak
terpisahkan dari masyarakat itu sendiri.

Berbagai sudut pandang menjelaskan bahwa ketertiban umum dan masyarakat dapat

et

terwujud apabila kesadaran umum masyarakat mampu terbentuk, dan hal ini dengan proses

aturan
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sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan
dari

satu

generasi

ke

generasi

lainnya

dalam

sebuah

kelompok

atau

masyarakat.Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer
(dalam keluarga), dalam tahap ini peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat
penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. karna
kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh karna kepribadian dan interaksi yang terjadi
antara anak dengan anggota keluarga terdekat dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat)
menurut goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal
dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut terdapat sejumlah individu dalam situasi
yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama
menjalani hidup yang terkukung dan diatur secara formal.
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Kesadaran hukum terbagi kedalam dua macam yaitu :
a.

Kesadaran hukum positif, identik dengan „ketaatan hukum‟

b.

Kesadaran hukum negatif, identik dengan „ketidaktaatan hukum‟
Menurut Ewick dan Silbey dalam Ali (2009), kesadaran hukum terbentuk dalam

tindakan dan karenanya merupakan persoalan-persoalan praktek untuk dikaji secara empiris.
Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum
sebagai aturan, norma, atau asas. Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas hukum
adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum tidak

Y

persis sama meskipun keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Kedua unsur tersebut

DI

sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang- undangan di

D

dalam masyarakat.
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Menurut Krabbe dalam Ali (2009) kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai- nilai
yang sebenarnya terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada.
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Kesadaran hukum belum menjadi suatu jaminan bahwa warga masyarakat akan menaati suatu
peraturan hukum atau perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan
empat indikator kesadaran hukum yaitu :
a. Pengetahuan tentang hukum
b. Pemahaman tentang hukum

et

c. Sikap terhadap hukum
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d. Perilaku hukum

Kebiasaan untuk menaati hukum itu timbul dari kesadaran moral orang atau kelompok.
Yang dimaksud dengan kesadaran adalah kesadaran tentang arti moral, yaitu moral mempunyai
tiga arti sebagai berikut (Mustafa, 2003):
1. Keyakinan diri, yaitu bahwa ada keyakinan pada orang untuk melakukan suatu
perbuatan yang diyakini benar perbuatan itu adalah baik, baik untuk dirinya sendiri
maupun untuk orang lain.
2. Pengawasan diri, artinya orang dapat mengawasi diri sendiri tanpa harus diawasi dari
luar untuk melakukan perbuatan yang baik-baik saja dan menjauhi perbuatan yang tidak
baik.
3. Disiplin diri, yaitu orang menaati peraturan tanpa paksaan.
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Kesadaran moral ini adalah sumber dari segala kesadaran manusia, misalnya kesadaran
hukum, kesadaran kebangsaan, kebangsaan bermasyarakat. Selanjutnya adalah unsur ketaatan
hukum,. Menurut H. C. Kelman ketaatan masyarakat terhadap hukum tebagi atas tiga, yaitu
:
1. Ketaatan yang bersifat complience, yaitu jika seseorang taat terhadap aturan hanya
karena ia takut sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan
pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat indentification yaitu ketaatan seseorang yang terlahir karena

Y

ketakutan orang tersebut terhadap rusaknya hubungan baik dengan orang lain.

DI

3. Ketaatan yang bersifat internalization yaitu jika seseorang menaati aturan benar- benar

D

karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.
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Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat
menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat
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karena compliance, dan tidak karena identification atau internalization. Tetapi juga dapat
terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis
ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik
yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan
baiknya dengan orang lain.
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Untuk mengetahui kapan suatu peraturan atau undang-undang dianggap efektif
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berlakunya yaitu sebagai berikut:

a. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya;
b. Jika sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang bersifat compliance atau
indentification. Dengan kata lain, walupun sebagian besar warga masyarakat terlihat
menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun

ukuran

atau

kualitas

efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.
Jika mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum
menurut Achmad Ali yang juga beberapa dari faktor berikut diakui oleh C.G. Howard & R.S.
Mumners yaitu:
1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang
menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan
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hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang
dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undangundang tersebut.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target
diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus
dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu
dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari
penegak hukum yang akan menerapkannya.

Y

3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh

DI

meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam

D

wilayah, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya.
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4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka aturannya bersifat
melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang
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(prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan
hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu
tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional
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dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
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7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap
aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur
dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh
karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan. Membuat suatu
aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat
gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan
melalui proses hukum.
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh
lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral
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yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
Aturan hukum yang sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang dan
mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh
norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan.
Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.
9. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal
dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan
hukum tersebut mulai dari

tahap

pembuatannya,
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sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum

DI

(penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan kontruksi), dan penerapannya terhadap

D

suatu kasus konkret
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10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada
standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya,
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ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin
efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kacau
atau situasi perang dahsyat.

Sebaliknya jika yang ingin dikaji adalah efektivitas aturan hukum tertentu, maka akan
tampak perbedaan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dari setiap aturan hukum yang

et

berbeda tersebut. Jika yang ingin dikaji adalah efektivitas perundang- undangan, maka
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tergantung pada beberapa faktor yaitu:
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam
masyarakatnya.
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan
secara tergesa-gesa untuk kepentingan sesaat, yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall
sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
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Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu sebagai
berikut:
a. Perspektif organisatoris
Memandang perundang-undangan dengan sebagai institusi yang ditinjau dari ciricirinya. Prespektif ini tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi, yang pergaulan
hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan. Beberapa isu yang dapat
ditemukan yaitu :


Kapan

timbulnya

kebutuhan mendesak untuk

menyusun suatu perundang-

Kapan

timbulnya

momen dibutuhkannya perubahan-perubahan terhadap

DI



Y

undangan tertentu ?

Dalam

bidang

kehidupan

manakah,

perundang-undangan tersebut

PR



D

perundang-undangan yang ada ?

dibutuhkan dan mengapa ada kebutuhan tersebut ?
Pihak

pihak

manakah yang

mempunyai
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inisiatif

untuk menyusun atau

membentuk perundang-undangan tersebut ?


Golongan-golongan
masyarakat ?



manakah

yang

merupakan

Seberapa besarkah saham institusi-institusi

pressure- groups dalam

pemerintah

dalam penyusunan

et

perundang-undangan ?
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b. Perspektif individu (ketaatan)
Lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya
diatur oleh perundang-undangan. Perspektif ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai
kumpulan pribadi-pribadi. Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati
atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang
banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan. Beberapa isu – isu yang timbul
yaitu sebagai berikut :


Dapatkah

perundang-undangan

mempengaruhi

pola-pola

perilaku

warga

masyarakat?


Sejauh manakah perilkau warga masyarakat dapat diubah oleh perundangundangan?
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Sejauh manakah terjadi

perubahan perilaku

yang

positif

atau negatif

sifatnya?

2.3



Dapatkah perundang-undangan mengubah pola-pola interaksi sosia?



Sejauh manakah perubahan-perubahan pola-pola interaksi sosial terjadi.

Hukum dan Peraturan sebagai Kenyataan dalam masyarakat
Melihat hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat adalah hukum tidak otonom

atau tidak mandiri seperti yang dianut oleh kaum dogmatik. Berarti hukum itu tidak terlepas

aspek ketertiban, ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama.

DI

Y

dari pengaruh timbal balik dengan keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakatnya, yaitu

D

Salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat. Hukum bertugas

PR

mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara anggota masyarakat. Menurut
Satjipto Rahardj, hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakatnya,
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maka ia sedikit banyak didikte dan dibatasi oleh kemungkinan yang bisa disediakan oleh
masyarakatnya. Dalam keadaan demikian, apa yang bisa dilakukan hukum turut ditentukan oleh
sumber daya yang ada dan tersedia dalam masyarakatnya.
Menurut ajaran kedaulatan hukum dan Krabbe, satu-satunya sumber hukum adalah
kesadaran hukum. Hukum tidak lain hanya memenuhi kesadaran hukum orang banyak. Untuk

et

mengetahui bagaimana sikap atau perilaku masyarakat terhadap suatu aturan hukum, terdapat
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dua jenis rumusan aturan hukum menurut Achmad Ali yaitu sebagai berikut:
1. Rumusan aturan hukum yang bersifat larangan atau perintah. Terhadap aturan ini
ada tiga kemungkinan sikap dari masyarakat, yaitu :
o Menaati aturan hukum itu (compliance)
o Menyimpang dari aturan hukum itu (deviance)
o Mengelak terhadap aturan hukum itu (evasion)
2. Rumusan

aturan

hukum

yang

bersifat

membolehkan

atau mengatur.

Terhadap aturan ini ada tiga kemungkinan sikap dari masyarakat, yaitu :
o Menggunakan aturan hukum itu (use)
o Tidak menggunakan aturan hukum itu (nonuse)
o Menyalahgunakan aturan hukum itu (misuse)
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Pengaruh aturan hukum terhadap sikap masyarakat tergantung pula pada tujuan aturan
hukum yang bersangkutan. Menurut Josep Gusfielg membedakannya menjadi dua yaitu :
1. Tujuan aturan hukum yang bersifat simbolis.
Tujuan ini tidak tergantung pada penerapannya agar aturan hukum itu mempunyai efek
tertentu.
2. Tujuan aturan hukum yang bersifat instrumental.

Suatu aturan hukum yang bersifat instrumental, apabila tujuannya terarah pada suatu

Y

sikap tindak atau perilaku konkrit, maka efek hukum tadi akan kecil sekali jika

DI

tidak diterapkan dalam kenyataannya.

D

Untuk mencapai tujuan hukum, maka hukum harus difungsikan menurut fungsi- fungsinya.

PR

Menurut Achmad Ali, membedakan fungsi hukum ke dalam :
a. Fungsi hukum sebagai a tool of social control
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Menurut Ronny Hanintijo Soemitro ,kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan
sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta
akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan, dan pemberian
ganti rugi. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial ialah untukmenetapkan tingkah
laku yang dianggap dari aturan hukum. Selain itu, untuk menetapkan sanksi atau tindakan

et

yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan. Menurut J.S. Roucek menyatakan
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mekanisme pengendalian sosial (mechanism of social control ) ialah segala sesuatu yang
dijalankan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun

yang

tidak

direncanakan, untuk mendidik, mengajak, atau bukan memaksa para warga agar
menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang
bersangkutan.
b. Fungsi hukum sebagai a tool of social Engineering
Pengertian a tool of social engineering dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu hukum
sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti hukum mungkin digunakan sebagai
alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau
sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai
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pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin
masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan didalam melaksanakan hal itu langsung
tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin
menyebabkan perubahan pula pada lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan
sosial yang dikehendaki dan direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta
pengawasan pelopor perubahan tersebut. Terdapat empat asas penting bagi penggunaan
metode law as a tool social engineering agar efektivitas peraturan yang dibuat mencapai
hasil maksimal. Seperti yang digambarkan oleh Adam Podgorecki yaitu:
Menguasai dengan baik situasi yang dihadapi.



Membuat suatu analisis tentang penilaian-penilaian yang ada serta menempatkan dalam

DI

Y



D

suatu urutan hierarki. Analisis dalam hal ini menyangkup pula pertanyaan, apakah

PR

metode yang digunakan tidak akan lebih menimbulkan suatu efek yang memperburuk
keadaan.

Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis, seperti apakah suatu metode yang dipirkan
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untuk digunakan pada akhirnya memang akan mencapai tujuan sebagaimana yang
dikehendaki.


Pengukuran terhadap efek perundang-undangan yang ada.

c. Fungsi hukum sebagai simbol

et

Simbolis itu mencakup proses-proses menerjemahkan penggambaran atau atau mengartikan
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suatu istilah yang sederhana tentang hubungan sosial serta fenomena- fenomena lainnya
yang timbul dari interaksinya dengan orang lain.
d. Fungsi hukum sebagai a political instrument
Hukum tak mungkin dipisahkan dengan politik. Terutama pada masyarakat yang sedang
membangun, dimana pembangunan tidak lain merupakan keputusan politik dimana
pembangunan jelas membutuhkan legalitas dari sektor hukum. Seperti yang diungkapkan
oleh Hans Kellsen, pemisahan politik secara tegas sebagaimana dianut oleh ajaran murni
tentang hukum, hanya berkaitan dengan ilmu hukum, bukan dengan objeknya, yaitu
hukum. Dengan tegas dikatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik
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e. Fungsi hukum sebagai integrator
Menurut pendapat Harry C. Bredemeier yang menyatakan a law as an integrative
mechanism, menggunakan fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasian atau
integrator, ditumbuhkan dari analisinya tentang fungsi-fungsi hukum serta hubungannya
dengan fungsi subtern lain yang terdapat dalam masyarakat. Kerangka tersebut ialah sebagai
berikut :
a. Adaptasi
b. Pencapaian tujuan (goal pursuance)
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DI

b. Integrasi

Y

c. Mempertahankan pola (pattern maintenance)
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BAB III
GAMBARAN UMUM
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang
terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah, dengan ibukota Kota Yogyakarta. DIY
berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia, dengan luas wilayah 3.185,80

Y

km2 atau kurang lebih 0,15% luas daratan Indonesia. Wilayah ini terdiri atas satu kota dan

DI

empat kabupaten, yaitu:
1. Kota Yogyakarta;

D

2. Kabupaten Sleman;

4. Kabupaten Gunungkidul; dan
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5. Kabupaten Kulon Progo.

PR

3. Kabupaten Bantul;

Sebutan “istimewa” untuk Yogyakarta bukanlah tanpa maksud. DIY dikenal ebagai
wilayah yang kaya akan potensi budaya, baik budaya bendawi yang kasat mata (tangible
culture) maupun yang berwujud sistem nilai (intangible culture). Dikenal dengan berbagai
predikat seperti Kota Perjuangan, Kota Pelajar, Kota Kebudayaan, Kota Pariwisata, Kota

et

Gudeg, dan Kota Sepeda cukup menggambarkan keistimewaannya. Selain itu, wilayah ini juga
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mempunyai sejarah yang cukup panjang, bahkan sejak sebelum kemerdekaan negara Republik
Indonesia (RI).

Pada tahun 2012 yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Agustus, DIY kembali memasuki
babak baru dalam perjalanan sejarahnya. Pada hari itu Rancangan Undang-Undang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) resmi disahkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang tersebut merupakan bentuk
pengakuan sekaligus penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa.
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3.1

Pra Undang-Undang Keistimewaan
Sejarah DIY telah berjalan cukup panjang, bahkan sejak sebelum masa kemerdekaan.
Berawal dari Kerajaan Mataram yang dibagi dua berdasarkan Perjanjian Giyanti
(Palihan Nagari) pada tanggal 13 Februari 1755 (Kamis Kliwon, 29 Rabiulakhir, Be
1680 tahun Jawa, wuku Langkir), hingga kini keistimewaan DIY masih diakui dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai

Y

pemerintahan sendiri atau disebut Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta

DI

Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan

D

pemerintahannya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelfbesturende

PR

Landschappen. Baik Kasultanan maupun Pakualaman diakui oleh Pemerintah Hindia
Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu
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dinyatakan dalam kontrak politik. Terakhir Kontrak Politik Kasultanan tercantum dalam
Staatsblad 1941 No. 47 dan Kontrak Politik Pakualaman dalam Staatsblad 1941 No.
577.7 Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri
Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta
dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu
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kesatuan yang dinyatakan sebagai DIY. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku
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Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab
langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

i.

Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII
tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI

ii.

Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII
tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah); dan

iii.

Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30
Oktober 1945 (dibuat bersama dalam satu naskah).
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Pada awal tahun 1946, karena kondisi Jakarta tidak aman, ibukota negara dipindahkan
ke Yogyakarta. Salah satu alasan terpilihnya Yogyakarta adalah karena pada tanggal 5
September 1945 Kesultanan dan Pakualaman bermaklumat seluruh rakyat Yogyakarta
setia kepada negara. Prof. Dr. Suhartono W.P., seorang penulis, mengatakan, “Dari
maklumat tersebut jelas bahwa para pemimpin dan rakyat Yogyakarta adalah republik
dan dua kerajaan itu terintegrasi dalam RI. Dukungan terhadap RI yang dilakukan kedua
tokoh Yogyakarta itu adalah pertama kali dilakukan penguasa lokal di Indonesia.”

Y

Pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas keistimewaan suatu

DI

daerah telah ada sejak jaman kemerdekaan. Hal ini terlihat dari Pasal 18 Undang-

D

Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, “Pembagian

PR

daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya
ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar
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permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam
daerah yang bersifat istimewa.”Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dibentuk UndangUndang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok mengenai
Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah
Tangganya Sendiri. Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut antara lain

et

dinyatakan, “Daerah-daerah yang mempunyai hak, asal-usul dan di zaman sebelum RI

Se
kr

mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan Undang-Undang
Pembentukan dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan
Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri.”

Selain ketentuan-ketentuan yang mengatur secara umum, dalam undang-undang
tersebut terdapat beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur tentang Daerah
Istimewa. Dalam Pasal 18 ayat (5) undang-undang tersebut diatur bahwa Kepala Daerah
Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di
zaman sebelum RI dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-
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syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan dengan mengingat adat-istiadat di daerah itu.
Lebih lanjut dalam ayat (6) diatur bahwa untuk Daerah Istimewa dapat diangkat seorang
Wakil Kepala Daerah oleh Presiden dengan mengingat syarat-syarat tersebut dalam ayat
(5). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Yogyakarta memenuhi syarat
sebagai sebuah daerah yang bersifat istimewa. Pemerintahan yang ada di Yogyakarta
telah ada sejak jauh sebelum RI. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh
Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755,
sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh

Pangeran Notokusumo (saudara

Y

Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813.11

DI

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-

D

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

PR

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa DIY setingkat dengan propinsi,
meliputi Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman. Selain mengatur tentang
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wilayah dan kedudukannya, undang-undang tersebut juga mengatur tentang Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dan urusan rumah tangga DIY.

Undang-undang ini mewajibkan Yogyakarta tetap harus menjalankan urusan-urusan
rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain yang telah ditetapkan sebelum Undang-

et

Undang Nomor 3 Tahun 1950. Selain itu Pemerintah Yogyakarta juga harus
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menanggung semua hutang-piutang yang terjadi sebelum pembentukan DIY. Setelah
ditetapkan pada tanggal 3 Maret 1950 dan diundangkan pada tanggal 4 Maret 1950,
dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 1950 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14
Agustus 1950. Dengan perubahan tersebut, terdapat ayat baru yang mengatur tentang
waktu peletakan jabatan anggota-anggota DPRD DIY. Perubahan lainnya adalah
mengenai hal-hal yang termasuk dalam urusan rumah tangga DIY. Khusus mengenai
masa jabatan, perubahan kembali dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1955.
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Karena adanya perkembangan ketatanegaraan, ditetapkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut
merupakan pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, sesuai dengan
Negara Kesatuan. Undang-undang tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut, keistimewaan suatu Daerah Istimewa terletak
dalam kedudukan kepala daerahnya. Sejalan dengan apa yang telah diatur dalam

Y

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh

DI

Pemerintah Pusat dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum

D

RI dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu,

PR

dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dinyatakan bahwa
karena Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh penguasa Pemerintah Pusat, maka:
ia tidak dapat ditumbangkan oleh DPRD; sedangkan

2.

mengenai gaji dan segala “emolumenten”12 yang melekat kepada jabatan Kepala
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1.

Daerah itu, tidak ditetapkan oleh daerah itu sendiri, melainkan oleh Pemerintah
Pusat.

et

Dalam perkembangannya terdapat dua undang-undang yang mengatur mengenaipokok-
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pokok pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dibentuk 12
honorarium (Bld) sehubungan dengan perkembangan ketatanegaraan dalam rangka
kembali kepada UUD 1945 sejak Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959.

Berdasarkan Pasal 88 undang-undang tersebut, DIY adalah propinsi. Sifat istimewa
suatu daerah berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang masih diakui,
berlaku terus hingga dihapuskan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY tidak
terikat pada jangka waktu masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan
Pasal 21 ayat (5) undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
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tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dibentuk antara lain untuk sejauh mungkin
menyeragamkan kedudukan Pemerintah Daerah dan untuk menjamin terselenggaranya
tertib pemerintah. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, dengan
undang-undang ini diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan
bertanggung jawab, yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan

Y

dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Undang-undang ini berlaku untuk

DI

seluruh daerah di Indonesia, termasuk DIY. Meskipun dimaksudkan untuk

D

penyeragaman kedudukan Pemerintah Daerah, namun undang-undang ini tetap
mengakui keistimewaan DIY. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 91 (Aturan Peralihan)

PR

huruf b. yang berbunyi: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
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yang sekarang adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut undang-undang
ini dengan sebutan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta, yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat, dan cara
pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya.”

et

Pasca berakhirnya Orde Baru, pengakuan legal atas keberadaan daerah istimewa masih
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tetap berlaku. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah antara lain menyatakan bahwa keistimewaan untuk Propinsi DIY, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah tetap.

Lebih lanjut dalam Penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa pengakuan
keistimewaan Propinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal-usul dan peranannya
dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah
pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan
Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku
Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini.
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Berikutnya ketentuan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konsideran “Menimbang”
undang-undang ini dinyatakan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah keistimewaan dan kekhususan
suatu daerah dalam sistem NKRI.

Dalam Pasal 2 ayat (8) undang-undang tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa
negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat

Y

khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Mengenai

DI

keistimewaan Provinsi DIY, tetap sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun

D

1999, dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DIY didasarkan
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Undang-Undang Keistimewaan

Perumusan regulasi mengenai keistimewaan Provinsi DIY semakin mendesak dengan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Fisipol UGM, 2008)
1.

Pengisian jabatan gubernur yang masih melahirkan kontroversi karena tidak

jelas.
2.

et

memiliki kejelasan aturan, sehingga membutuhkan instrumen hukum baru yang

Pengaturan mengenai substansi keistimewaan masih belum terumuskan secara
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3.2

PR

pada undang-undang ini. Hal tersebut diatur dalam Pasal 226 ayat (2).

jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 beserta regulasi-regulasi lain
yang mengikutinya, status keistimewaan Yogyakarta lebih pada label ketimbang
substansi.

3.

Perkembangan politik Indonesia pada aras14 nasional menunjukkan masih
tersendatsendatnya proses reformasi. Pengalaman membuktikan, Yogyakarta telah
memainkan peranan strategis sebagai sumber inspirasi bagi penguatan keIndonesia-an. Karenanya, sebuah penegasan kembali mengenai keistimewaan
Yogyakarta akan memfasilitasi kembalinya peran sejarah Yogyakarta sebagai
sumber inspirasi untuk menjawab persoalan-persoalan strategis bangsa, terutama
yang terkait dengan masalah ke-Indonesia-an, di mana kemajemukan sebagai
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berkah sedang mengalami kemerosotan menjadi persoalan di berbagai daerah.
Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat beberapa alasan untuk
menjawab pertanyaan mengenai rasionalitas atau relevansi pemberian status
keistimewaan, yaitu:
a. Alasan Filosofis
Pilihan sadar untuk menjadi bagian Indonesia merupakan refleksi filosofis
Kasultanan, Pakualaman, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang
mengagungkan kebhinekaan dalam ke-ika-an sebagaimana tertuang dalam

Y

Pancasila dan UUD 1945. Keistimewaan Yogyakarta bisa menjadi solusi bagi

DI

Indonesia yang dihadapkan pada masalah. Oleh karena itu, rumusan

D

keistimewaan Provinsi DIY harus menjadi dasar pengokohan lebih lanjut

kohesivitas sosial.
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b. Alasan Kesejarahan-Politis

PR

masyarakat multi-kultural yang mampu membangun keharmonisan dan

DIY memiliki sejarah yang khas dalam dirinya sendiri, yang sekaligus
merupakan bagian dari sejarah survivalitas Indonesia sebagai sebuah bangsa dan
negara. Kekhasan ini tidak dimiliki daerah lainnya. Status keistimewaan
Yogyakarta merupakan pilihan politik sadar yang diambil oleh penguasa

et

Yogyakarta, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, bukan
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pemberian dari entitas politik nasional. Hal ini penting untuk dipahami karena
dari sisi keorganisasian keduanya memiliki struktur yang lengkap dan lebih siap
untuk menjadi sebuah negara merdeka.

c. Alasan Yuridis

Amanat Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kanjeng Sultan dan Amanat Sri Paduka
Kanjeng Gusti Pangera Adipati Ario Paku Alam dapat dideskripsikan sebagai
novum16 hukum yang menyatakan bahwa status Yogyakarta telah mengalami
perubahan dari sebuah alasan atau peristiwa yang baru dikemukakan atau baru
muncul (ditemukan) dari suatu masalah yang sedang diperkarakan; bukti-bukti
baru (KBBI) daerah Zelfbesturende Landschappen atau Daerah Swapraja
menjadi sebuah daerah yang bersifat istimewa di dalam teritorial NKRI.
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Dalam rentang waktu antara tahun 1950 s.d. 2004 (Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1950 s.d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) terdapat konsistensi
pada level yuridis yang mengakui keberadaan suatu daerah yang bersifat
istimewa. Namun hal tersebut tidak diikuti dengan pengaturan yang bersifat
komprehensif mengenai substansi keistimewaan sebuah daerah. Kehadiran
sebuah undang-undang tentang keistimewaan Yogyakarta yang komprehensif
sagat diperlukan guna memberikan jaminan hukum bagi pelaksanaan

DI

Y

pemerintahan di Yogyakarta.

D

d. Alasan Sosio-Psikologis

PR

Dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, Yogyakarta bisa dipastikan akan terus
mengalami perubahan sosial yang sangat dramatis. Perkembangan tersebut tidak
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secara otomatis meminggirkan sentralitas Kasultanan dan Pakualaman sebagai
sumber rujukan penting bagi mayoritas warga Yogyakarta. Sebagian besar
masyarakat tetap memandang dan mengakui Kasultanan dan Pakualaman

et

sebagai pusat Budaya Jawa dan simbol pengayom.
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e. Alasan Akademis-Komparatif
Pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa
daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum
ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Rasionalitas
bagi pemberian status keistimewaan bagi Yogyakarta sebagai wujud konkret dari
kebijakan

desentralisasi

yang

bercorak

asimetris

mendapatkan

pembenarannya.Dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang antara lain telah
dikemukakan di atas, serta setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (UUK DIY) disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna yang
diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Agustus 2012. Berbeda
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dengan peraturan-peraturan sebelumnya, undang-undang yang terdiri atas 16 bab
dan 51 pasal ini mengatur keistimewaan DIY secara lebih menyeluruh.

Dalam Pasal 1 angka 1. undang-undang ini dinyatakan bahwa DIY adalah daerah
provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan dalam kerangka NKRI. Lebih lanjut dalam angka 2. dijelaskan
bahwa yang dimaksud dengan “keistimewaan” adalah keistimewaan kedudukan
hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal- usul menurut

Y

UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan

DI

istimewa, sebagaimana dinyatakan dalam angka 3., adalah wewenang tambahan

D

tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam

PR

undang-undang tentang pemerintahan daerah.
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Pengaturan mengenai kewenangan istimewa terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7
undang-undang ini. Kewenangan istimewa DIY berada di provinsi. Kewenangan
DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan
Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang- undang tentang
pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-

et

undang ini. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi:
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a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan
wakil gubernur;

b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
c. kebudayaan;
d. pertanahan; dan
e. tata ruang.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada
nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Ketentuan lebih lanjut
mengenai kewenangan dalam urusan keistimewaan diatur dengan Peraturan
Daerah Istimewa DIY (Perdais). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1
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angka 13., Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD DIY
bersama gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa.

Salah satu hal yang cukup menyita perhatian khalayak dalam proses penyusunan
RUUK DIY adalah mengenai tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur DIY. Banyak pro-kontra muncul terkait hal tersebut. Sebagian anggota
masyarakat mengendaki penetapan, sedangkan sebagian yang lainnya

Y

beranggapan pemilihan lebih memiliki dasar yuridis dan sesuai konstitusi.

DI

Dalam UUK DIY, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diatur dalam

D

Bab VI (Pasal 18 s.d. 27). Dalam Pasal 18 diatur mengenai persyaratan calon

PR

gubernur dan wakil gubernur. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka setelah
berlakunya undang-undang ini Kesultanan dan Pakualaman harus menyesuaikan
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diri. Kriteria calon pengganti sultan dan adipati tidak bisa dipisahkan dengan
kriteria calon gubernur dan wakil gubernur. Orang yang akan dicalonkan untuk
menjadi pengganti sultan maupun adipati harus memenuhi persyaratan calon
gubernur dan wakil gubernur. Dalam rangka mendukung efektivitas
penyelenggaraan keistimewaan DIY, undang-undang ini mengatur pendanaan

et

keistimewaan yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme
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transfer ke daerah. Berdasarkan Pasal 42, pemerintah menyediakan pendanaan
dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan kebutuhan DIY dan
kemampuan keuangan negara.

Dana tersebut dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pengajuan
Pemerintah Daerah DIY. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan keistimewaan
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DIY kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri pada setiap akhir

Se
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et
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PR

D

DI

Y

Tahun Anggaran.
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BAB IV
PEMBAHASAN
Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Upaya negara untuk menciptakan ketentraman umum melalui instrumen hukum

Y

selaras dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam alenia

DI

keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang

D

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

PR

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
sosial,

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam
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keadilan

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan alinea keempat di atas, tujuan Negara Republik Indonesia adalah
meliputi:

et

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. memajukan kesejahteraan umum;
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4.1

c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Upaya untuk menciptakan ketertiban umum demi mewujudkan ketentraman
umum merupakan salah satu bentuk upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia
yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena
itu, Pemerintah Daerah Provinsi sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan
pemerintahan perlu membuat instrumen hukum untuk menciptakan ketertiban umum di
wilayahnya.
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Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan
bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2)
dan ayat (6) ini menjadi dasar kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur urusan
daerah melalui instrumen hukum Peraturan Daerah.

Y

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

DI

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam berbagai urusan diatur

D

dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-

PR

undang ini mengganti Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dengan menekankan pada 2 (dua) hal, yaitu:
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a. penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan
kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

et

dan
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b. efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara
Pemerintah

Pusat

dengan

daerah

dan

antardaerah,

potensi

dan

keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyelenggaraan pemerintah daerah
ditekankan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan
pembagian urusan pemerintahan, Pasal 5 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2014
menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas
Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi
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merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sementara dekonsentrasi adalah pelimpahan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal tertentu, dan/atau
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan
umum. Adapun tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah

Y

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

DI

kewenangan Daerah provinsi.

D

Urusan pemerintah sendiri dikualifikasikan menjadi urusan pemerintahan

PR

absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (Pasal 9).
Urusan pemerintahan absolut (Pasal 10) merupakan urusan yang sepenuhnya
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merupakan kewenangan pusat, yang terdiri atas:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;

et

e. moneter dan fiskal nasional; dan
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f. agama.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan urusan
pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Dari ketiga kualifikasi urusan pemerintahan di atas, hanya urusan
pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi
daerah. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Adapun Urusan Pemerintahan Pilihan
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adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.
Pasal 11 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 merinci urusan pemerintahan
wajib yang terdiri atas:
a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni
urusan pemerintahan yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan
Dasar; dan

Y

b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

DI

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menurut

D

Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:

b. kesehatan;

PR

a. pendidikan;
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c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan kumuh;
e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

Dari Pasal 12 ayat (1) tersebut terlihat bahwa urusan ketentraman, ketertiban umum,

et

dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
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dengan Pelayanan Dasar. Artinya, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan urusan
ini.

Persoalan berikutnya menyangkut pembagian urusan pemerintahan antara

pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada prinsipnya,
pembagian tersebut didasarkan pada prinsip-prisnip sebagai berikut:
a. prinsip akuntabilitas, yaitu bahwa penanggung jawab penyelenggaraan suatu
Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas,
besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan
suatu Urusan Pemerintahan;
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b. prinsip efisiensi, yaitu bahwa penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan
ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi
yang dapat diperoleh;
c. prinsip eksternalitas, yaitu bahwa penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan
ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul
akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan; dan
d. prinsip kepentingan strategis nasional, yaitu bahwa penyelenggara suatu
Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka

Y

menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara,

DI

implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional

D

dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

PR

undangan.
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Berdasarkan Pasal 13 ayat (3), kriteria urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:
a. urusan pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
b. urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
c. urusan pemerintahan

yang manfaat atau dampak negatifnya lintas

et

kabupaten/kota; dan/atau
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d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien
apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Adapun kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah kabupaten/kota adalah:
a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Kabupaten/Kota;
b. urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam Dalam Kabupaten/Kota;
c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam
Daerah Kabupaten/kota; dan/atau
d. urusan pemerintahan yang penggunasan sumber dayanya lebih efisien
apabila dilakukan oleh Daerah kabupate/kota.
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Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan lebih lanjut mengenai
pembagian kewenangan dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat sebagaimana tersaji dalam Tabel di bawah ini.
Tabel 1 Kewenangan Dalam Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat

DI

Y

Daerah Kabupaten/Kota
Penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban
umum dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Penegakan Perda
Kabupaten/Kota dan
Peraturan bupati/walikota

D
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Penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan, dan
pengangkatan penyidik
pegawai negeri sipil
(PPNS) penegakan
Perda

Daerah Provinsi
Penanganan gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum
lintas Daerah
kabupaten/kota dalam
1 (satu) Daerah
provinsi
Penegakan Perda
Provinsi dan peraturan
gubernur

PR

Pemerintah Pusat
Standarisasi tenaga
satuan polisi pamong
praja

Pembinaan PPNS
Provinsi

Pembinaan PPNS
kabupaten/kota

Selain pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan

et

Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga diatur
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mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi.
Pasal 14 menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan,
kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi. Penyelenggaraan keempat urusan tersebut menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah provinsi kecuali:
a. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman
hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan
dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
dan
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c. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan
dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota.
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, baik
Daerah provinsi maupun Daerah kabupaten/kota harus didasarkan pada asas-asas
pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan.

Asas

Pembentukan

Peraturan

Y

Perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun

DI

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

D

a. kejelasan tujuan;

PR

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (d) dapat
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dilaksanakan;

d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
e. kejelasan rumusan; dan
f. keterbukaan.

Sedangkan menyangkut materi muatan Peraturan Perundang-undangan, harus

et

mencerminkan asas-asas sebagai berikut:
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a. pengayoman;

b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 14, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah 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.
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat
ketentuan pidana (Pasal 15) berupa ancaman pidana kurangan paling lama 6 (enam)
bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat saja

Y

memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain penjara maksimal 6 (enam)

DI

bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

D

asalkan sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Perundang- undangan lainnya.

PR

D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta
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Pasal 18B UUD 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang
diatur dengan Undang-undang. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah
provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan keistimewaan tersebut,

et

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wewenang tambahan tertentu selain wewenang
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sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur secara khusus di dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dalam hubungannya dengan ketertiban umum, di dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf c, disebutkan bahwa Gubernur mempunyai tugas untuk memelihara ketentraman
dan ketertiban masyarakat. Selain diatur di dalam Pasal 10, Pasal 15 ayat (1) huruf c
juga mengamanatkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban untuk
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
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E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Penataan ruang merupakan salah satu aspek ketertiban umum yang meliputi
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Penataan ruang yang baik dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan hidup.
Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah
daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Y

menyebutkan bahwa wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam konteks penataan

DI

ruang meliputi:

D

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan

PR

ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan
penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
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b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama
penataan ruang antarkabupaten/kota.

et

Adapun wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan
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ruang wilayah provinsi meliputi:
a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi
melaksanakan:
a. penetapan kawasan strategis provinsi;
b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
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Aspek pelaksanaan penataan ruang yang berkaitan erat dengan ketertiban umum
adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang- Undang No.
26 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui
penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disintensif, serta
pengenaan sanksi (Pasal 35). Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang
dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan
peraturan zonasi (Pasal 39).

Y

F. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

DI

Ketertiban umum merupakan salah satu syarat terciptanya kehidupan yang aman

D

dan tenteram. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

PR

Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram. Dalam
Pasal 71 disebutkan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati,
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melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, peraturan perundang-undangan lain, dan
hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik
Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan di atas, Pemerintah Daerah Provinsi sebagai bagian

et

dari Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban menciptakan ketertiban umum dalam
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rangka menegakkan kehidupan aman dan tenteram yang menjadi hak asasi setiap orang.
Salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut adalah melalui Peraturan Daerah
Provinsi yang muatan materinya mengatur mengenai ketertiban umum.
G. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Pelaksanaan Peraturan Daerah terutama yang menyangkut ketertiban umum
baik provinsi maupun kabupaten/kota akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP). Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi Satpol PP telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 disebutkan:
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(1) Untuk membantu kepada daerah dalam menegakkan Perda dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap
provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.
(2) Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman
dengan Peraturan Pemerintah ini.

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda,
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP dipimpin seorang kepala

Y

satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah

DI

melalui sektretaris daerah. Sedangkan tugas Satpol PP sebagaimana dijelaskan dalam

D

Pasal 4 yakni menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan

PR

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun fungsi Satpol PP dijelaskan dalam Pasal 5 yang meliputi:
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a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegarakn Perda dan peraturan kepala daerah;
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

et

masyarakat di daerah;
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d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
daerah dan/atau aparatur lainnya;
f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
Tabel di bawah ini menjelaskan beberapa wewenang, hak dan kewajiban Satpol
PP.
Tabel 2 Wewenang, Hak Dan Kewajiban Satpol PP
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et

d.

e.

b.

Kewajiban
menjunjung tinggi norma
hukum, norma agama,
hak asasi manusia dan
norma sosial lainnya
yang hidup dan
berkembang di
masyarakat;
menaati disiplin pegawai
negeri sipil dan kode etik
Polisi Pamong Praja;
membantu
menyelesaikan
perselisihan warga
masyarakat yang
mengganggu ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat;
melaporkan kepada
Kepolisian Negara
Republik Indonesia atas
ditemukannya atau patut
diduga adanya tindak
pidana; dan
menyerahkan kepada
Penyidik Pegawai Negeri
Sipil daerah atas
ditemukannya atau patut
diduga adanya
pelanggaran terhadap
perda dan/atau peraturan
kepala daerah.

DI

Y

c.

D

c.

a.

PR

b.

Hak
a. hak atas sarana dan
prasarana serta
fasilitas lain sesuai
dengan tugas dan
fungsinya
berdasarkan
ketentuan peraturan
perundangundangan; dan
b. dapat diberikan
tunjangan khusus
sesuai dengan
kemampuan
keuangan daerah.
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a.

Wewenang
melakukan tindakan
penertiban nonyustisial
terhadap warga
masyarakat, aparatur,
atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran
atas Perda dan/atau
peraturan kepala
daerah;
menindak warga
masyarakat, aparatur
atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat;
fasilitasi dan
pemberdayaan
kapasitas
penyelenggaraan
perlindungan
masyarakat;
melakukan tindakan
penyelidikan terhadap
warga masyarakat,
aparatur, atau badan
hukum yang diduga
melakukan pelanggaran
atas Perda dan/atau
peraturan kepala
daerah; dan
melakukan tindakan
administratif terhadap
warga masyarakat,
aparatur atau badan
hukum yang melakukan
pelanggaran atas Perda
dan/atau peraturan
kepala daerah.

d.

e.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28, Satpol
PP dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan/atau lembaga lainnya. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada
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Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya, bertindak selaku
koordinator operasi lapangan. Kerjasama tersebut dilaksanakan berdasarkan atas
hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan
kepentingan umum serta memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi. Selanjutnya
dalam Pasal 29 diatur secara khusus mengenai kewenangan Satpol PP Provinsi untuk
mengoordinir pemeliharan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat lintas kabupaten/kota.
H. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Y

Tata Nilai Budaya Yogyakarta

DI

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

D

Yogyakarta, salah satu kewenangan DIY dalam urusan keistimewaan adalah

PR

kebudayaan. Menurut Pasal 31 UU No. 13 Tahun 2012, kewenangan kebudayaan
diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan
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karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradiri
luhur yang mengakar dalam masyarakat Yogyakarta.
Sebelum UU No. 13 Tahun 2012, DIY telah mempunyai Peraturan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya
Yogyakarta. Tata nilai kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat Yogyakarta

et

menjadi dasar praktik kemasyarakatan. Agar lebih kuat dan berlaku di semua lini
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kehidupan masyarakat Yogyakarta, terutama dalam pelaksanaan pemerintahan dan
dalam mewujudkan ketertiban umum, pelaksanaan tata nilai kebudayaan ini perlu
dikristalisasi dalam peraturan perindang-undangan.
UU No. 13 Tahun 2012 mendefiniskan tata nilai budaya DIY sebagai tata nilai

budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa
pengerahan segenap sumber daya (golong gilig) secara terpadu (sawiji) dalam kegigihan
dan kerja keras yang dinamis (greget), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak
(sengguh), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun itu (ora
mingkuh).
Tata nilai budaya Yogyakarta bertujuan sebagai:
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a. pedoman pelaksanaan bagi setiap warga masyarakat dalam bertingkah laku
dan dalam melaksanakan pembangunan di daerah;
b. pedoman

pelaksanaan

bagi

Pemerintah

Daerah

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam
melaksanakan pembangunan di daerah; dan
c. acuan pembentukan produk hukum daerah.

Tata nilai budaya DIY meliputi:

Y

a. tata nilai religio spiritual;

DI

b. tata nilai moral;

D

c. tata nilai kemasyarakatan;

PR

d. tata nilai adat dan tradisi;

e. tata nilai pendidikan dan pengetahuan;
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f. tata nilai teknologi;

g. tata nilai penataan ruang dan arsitektur;
h. tata nilai mata pencaharian;
i. tata nilai kesenian;
j. tata nilai bahasa;

et

k. tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
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l. tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan;
m. tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan
n. tata nilai semangat Yogyakarta.
Berdasarkan tata nilai budaya DIY (Perda DIY No. 4 tahun 2011) dapat

dikemukakan bahwa yang memiliki kaitan dengan ketertiban umum adalah a. tata nilai
moral, b. tata nilai kemasyarakatan, c. tata nilai adat dan tradisi, d. tata nilai pendidikan
dan pengetahuan, dan e. tata nilai bahasa. Secara lengkap tata nilai yang dimaksud
adalah sebagai berikut :
a. Tata Nilai Moral
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Pada tata nilai moral ini masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjaga
kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia harus dimulai dari diri manusia sendiri
dengan menjaga kebenaran pemikiran dan ucapan, kebaikan perilaku, keharmonisan
dan keindahan tatanan pergaulan hidup, baik dengan sesama manusia, dengan alam
semesta, maupun terutama dengan Tuhan. Kebenaran pemikiran dan ucapan
membuahkan kejujuran, dan kejujuran membuahkan kebaikan.
Watak mulia harus diikhtiarkan dengan menjauhi perangai buruk seperti angkuh,
bengis, jahil, serakah, panjang tangan, gila pujian (aja ladak lan jail, aja serakah, aja

Y

celimut, aja mburu aleman). Jangan menyombongkan kepandaian, harta, paras elok, dan

DI

busana (aja sira ngegungaken akal, bagus iku dudu mas picis, lawan dudu sandhangan).

D

Jangan pula menyombongkan diri dengan keberanian, suka menantang untuk

PR

bertengkar, tidak tahu malu, iri hati, dengki, dan suka mencela orang lain (aja watak sira
sugih wani, aja sok ngajak tukaran, aja anguthuh, aja ewanan lan aja jail, poma sira aja
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drengki, dahwen marang ing sasama). Dalam hidup hendaklah orang jangan
menyombongkan diri dengan berlebih-lebihan membanggakan kekuatan baik fisik,
harta, maupun kekuasaanya, keagungan keturunan atau kebesaran derajat sosialnya, dan
kepandaiannya (aja adigang, adigung, adiguna).
Semua watak buruk itu harus dihindari, dijauhi, dan ditinggalkan. Orang harus

et

senantiasa berusaha menanam kebajikan dan terus-menerus menyemai budi luhur
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sebagai keutamaan (nandur kabecikan, ndhedher kautaman). Orang yang baik selalu
berusaha menyenangkan hati orang lain (amemangun karyénak tyasing sesama), seperti
mengemukakan pendirian secara lembut (pambegané alus; landhep tanpa natoni),
berhati-hati dalam berbicara (yèn angucap ngarah-arah), tingkah dan tutur katanya
bersahaja (tingkah una-uniné prasaja), setiap ucapannya terasa sejuk menembus kalbu
karena dilandasi nurani yang bersih (saujaré manis trus ati), bertenggang rasa dan
berbelas kasih kepada semua makhluk hidup (kèh tepané mring sagunging urip). Pendek
kata, semua makhluk ingin dibahagiakannya (sama dèn arah raharjané).
b. Tata Nilai Kemasyarakatan
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Masyarakat (bebrayan agung) dipahami sebagai suatu keluarga tetapi keluarga yang
besar. Landasan utama suatu keluarga ialah kasih sayang (sih kinasihan; asih ing
sesami) di antara para anggotanya. Hidup bermasyarakat haruslah dilandasi oleh kasih
sayang dengan mewujudkan dan senantiasa menjaga kerukunan. Kerukunan merupakan
tiang utama kehidupan kemasyarakatan, karena kerukunan memberikan kekuatan,
sedangkan pertikaian mendatangkan kehancuran (rukun agawé santosa, crah agawé
bubrah). Apabila timbul persoalan di antara anggota masyarakat, maka harus
diselesaikan sebaik-baiknya dengan bermusyawarah secara kekeluargaan (ana rembug

Y

ya dirembug), karena masyarakat itu sejatinya merupakan suatu keluarga besar.

DI

Seandainya terjadi percikan konflik tidak perlu dibesar-besarkan (kriwikan dadi

D

grojogan), karena dapat melibatkan semakin banyak pihak dalam pertikaian sehingga

PR

semakin mengeruhkan permasalahan yang timbul. Suatu perselisihan lebih baik
dihadapi dan diselesaikan sendiri dengan kerendahan hati (nglurug tanpa bala). Dan,
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apabila seseorang merasa benar dan memperoleh kemenangan atas suatu penyelesaian
perselisihan, janganlah pihak yang menang itu merendahkan atau menghinakan pihak
yang kalah (menang tanpa ngasoraké). Bagaimanapun juga, yang kalah itu tetaplah
manusia yang harus dijaga harga dirinya, dijaga martabatnya. Pendek kata, siapa pun
dia dan bagaimanapun posisinya, setiap orang harus tetap dimanusiakan (diuwongké).

et

Dalam hidup bersama, di antara anggota masyarakat hendaklah saling berbagi ilmu dan
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pengalaman (asah) agar semakin cerdas mengelola kehidupan, saling mengasihi (asih)
agar semakin nyaman menikmati kehidupan, dan saling membimbing (asuh) agar
semakin matang menjalani kehidupan. Itulah hidup bersama yang disemangati dan
dihiasi oleh kemanusiaan. Sesungguhnya keselamatan dan kesejahteraan manusia itu
dapat terwujud bilamana nilai-nilai kemanusiaan senantiasa terjaga (rahayuning
manungsa dumadi karana kamanungsané).
Hidup bersama dalam masyarakat dituntut adanya solidaritas atau kesetiakawanan
sosial antar anggota masyarakat, baik dalam keadaan senang maupun susah (sabaya
mati, sabaya mukti). Satu sama lain harus tolong-menolong, bantu-membantu, sehingga
setiap permasalahan yang timbul dapat dihadapi dan diselesaikan secara lebih ringan
dan memadai. Terlebih lagi, dalam menangani urusan yang berkaitan
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dengan kepentingan bersama, antar anggota masyarakat hendaknya seia-sekata, bekerja
sama, bergotong- royong bahu-membahu (saiyek saéka kapti) merampungkan urusan
bersama dengan sebaik-baiknya. Bahkan, demi kepentingan umum, orang janganlah
berhitung-hitung akan imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya (sepi ing pamrih,
ramé ing gawé) karena bekerja demi kepentingan umum itu merupakan wujud
keutamaan tugas yang harus diemban manusia sebagai makhluk Tuhan dalam rangka
memperindah dan menjaga kelestarian dunia (hamemayu hayuning bawana), agar dunia
senantiasa dapat memberi perasaan aman dan damai (ayom ayem) bagi penghuninya.

Y

Untuk menjaga kohesi dan harmoni kehidupan sosial, hubungan antar anggota

DI

masyarakat dilandasi oleh prinsip hormat. Penghormatan ini pertama-tama diberikan

D

kepada kedua orang tua (ingkang dingin rama ibu), mertua lelaki dan perempuan

PR

(kaping kalih maratuwa lanang wadon), saudara tua (kaping katri marang sadulur tuwa),
guru (kaping paté mring guru sayekti), kepada pemimpin atau atasan (kaping lima
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marang gustinira). Secara umum, yang muda harus menghormati yang tua atau yang
dituakan. Sebaliknya, yang tua atau yang dituakan wajib menghargai, melindungi,
membimbing, dan menyayangi yang muda. Prinsip hormat ini dijalankan agar tiap orang
bersedia memanusiakan orang lain dan dari lain pihak dirinya juga merasa
dimanusiakan oleh orang lain (nguwongké lan diuwongké). Pararel dengan prinsip

et

memanusiakan orang itu ialah prinsip empati dan timbal-balik (tepa salira), suatu prinsip
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yang menempatkan diri sendiri pada diri orang lain sehingga orang akan berhati-hati
dan bertindak adil kepada orang lain karena dalam diri orang lain itu bersemayam pula
dirinya yang akan ikut merasakan akibat tindakannya. Dengan demikian, setiap orang
tidak merasa terasing dan senantiasa menjadi bagian tak terpisahkan dari orang lain
dalam masyarakatnya.
Prinsip hormat yang lebih bersifat batiniah itu diekspresikan secara lahiriah dalam
wujud sopan santun (tata krama; unggah-ungguh). Sopan santun itu menjauhkan orang
dari celaan (tata krama iku ngadohaké ing panyendhu). Dalam pergaulan orang harus
pandai mengemas dirinya dengan bahasa, busana, dan gerak-gerik anggota tubuh secara
santun dan sedapat mungkin menyenangkan hati orang di sekitarnya. Agar
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dapat membawa diri dengan tepat dalam pergaulan, orang harus pula dengan cermat
menyesuaikan ketiga kemasan tadi dengan waktu, tempat, dan konteks (angon mangsa,
empan papan, duga prayoga). Dasar terdalam dari semua itu ialah sikap batin yang harus
dijaga bahwa menghormat itu bukanlah wujud kerendahdirian melainkan wujud
kerendahatian.
c. Tata Nilai Adat Dan Tradisi
Adat berarti sesuatu yang dikenal, diketahui, dan diulang-ulang sehingga menjadi
kebiasaan dalam kehidupan komunitas atau masyarakat tertentu. Adat berupa nilai- nilai

Y

yang dikemas dalam norma-norma tertentu. Nilai dan norma yang terkandung dalam
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suatu adat diekspresikan dalam bahasa, tutur kata, gerak-gerik tubuh, perilaku, tatacara,

D

hukum, atau serangkaian perbuatan tertentu yang dianggap sebagai suatu aktivitas yang

PR

memang patut, bahkan harus, dilakukan. Adat yang berisi nilai dan norma tertentu yang
melembaga menuntut ketaatan dari komunitas pendukungnya.
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Adat yang melembaga dan dijalankan terus-menerus secara turun-temurun disebut
tradisi. Dengan perkataan lain, tradisi merupakan pemberlangsungan adat secara terusmenerus, turun-temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adat yang
diekspresikan dalam kehidupan kongkrit sehari-hari disebut “cara hidup” yang bagi
penganutnya dianggap biasa, wajar, lazim, dan sudah semestinya. Sedangkan
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pengekspresian suatu adat yang dilaksanakan secara resmi dan melibatkan banyak orang
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biasanya disebut “upacara”. Upacara merupakan media atau wahana bagi ekspresi suatu
adat. Dengan upacara, adat yang bermuatan nilai dan norma tertentu yang bersifat
abstrak itu kemudian “diikrarkan”, dinyatakan, diwujudkan.
Pada bulan yang dianggap baik yaitu pada bulan syawal orang-orang saling kunjungmengunjungi, saling bermaaf-maafan, menyambung dan memperkokoh tali persudaraan
dan kasih sayang (silaturahim). Dalam hampir setiap unit komunitas, acara silaturahim
itu kini bahkan dilakukan secara ekstensif dalam tradisi “syawalan”, yakni tradisi
tahunan berkumpul bersama, saling bersalaman dan bermaaf- maafan, bergembira
bersama, makan bersama dengan menu khas lontong atau ketupat dengan sayur opor
ayam berserta kelengkapannya, dan pesertanya bukan hanya para pemeluk agama Islam
saja melainkan seluruh anggota komunitas itu apa pun kepercayaan-
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keagamannya, karena tradisi syawalan kini telah dianggap menjadi milik bersama
sebagai penguat ikatan sosial. Setelah Syawal, bulan yang dianggap baik ialah bulan
Besar (Dzulhijjah). Pada bulan haji itu di samping dilangsungkan upacara korban,
banyak dilangsungkan hajat, baik menikahkan anak (mantu), mengkhitankan anak
(nyunatké), maupun hajat lain, karena bulan Besar dianggap bulan baik. Keraton juga
mengadakan upacara adat garebeg besar.
Upacara adat yang berkenaan dengan persahabatan antara manusia dan alam
dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Upacara adat yang paling sering dilaksanakan
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ialah ungkapan rasa syukur dan pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Tuhan

DI

memberikan kesuburan sehingga penghasilan pertanian, peternakan, dan perikanan

D

melimpah, dan tidak menimbulkan bencana bagi manusia. Upacara adat dalam konteks

PR

tersebut dilakukan dengan varian waktu yang bermacam-macam, baik bulan, tanggal,
maupun jam. Di samping itu, tempat upacara pun bermacam-macam variannya seperti
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di masjid, tempat ibadah lainnya, sanggar, perbukitan, makam atau tanda jejak
(petilasan) tokoh yang disegani (pepundhèn), sumber air atau telaga, dan lain
sebagainya. Upacara tahunan yang rutin dalam konteks tersebut yang lebih umum
disebut dengan sejumlah nama, seperti bersih desa, merti desa atau merti dusun, rasulan,
sedhekah bumi, dan sebagainya. Bagi warga masyarakat yang tinggal di pesisir yang
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bermata pencaharian sebagai nelayan, diadakan upacara sedhekah laut, larungan, atau

Se
kr

labuhan. Upacara labuhan bukan hanya dilakukan oleh khalayak pesisir, tetapi juga
dilakukan oleh pihak keraton. Bahkan, labuhan yang dilaksanakan keraton bukan hanya
labuhan di Laut Selatan, melainkan juga di Gunung Merapi.
Setiap pelaksanaan upacara adat memerlukan sejumlah syarat tertentu, baik para pelaku,
waktu, tempat, maupun perlengkapannya (ubarampé). Suatu upacara adat akan memiliki
nilai yang tinggi apabila semua persyaratan tersebut terpenuhi baik secara kualitatif
maupun kuantitatif. Setiap upacara adat yang dilaksanakan selalu mengandung maksud
atau keperluan tertentu, di antaranya untuk pemujaan, permohonan, pencucian,
penolakbalaan,

inisiasi,

ungkapan

kesyukuran,

pengukuhan,

atau

sekadar

pengekspresian kegembiraan. Dalam praktek, suatu upacara adat acap kali merupakan
gabungan ekspresi dari sejumlah maksud di atas sekaligus. Namun di
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atas segala-galanya, di setiap upacara adat pasti terkandung niat memohon keselamatan
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keselamatan merupakan kata kunci dalam setiap
upacara adat, dan oleh karenanya dalam setiap upacara adat selalu terdapat acara berdoa
memohon keselamatan (slametan; wilujengan) dengan berbagai cara dan sarana. Dalam
suatu upacara adat biasanya akan ditampakkan simbol-simbol kesakralan, kekhidmatan,
keagungan, keindahan, dan bahkan keceriaan. Adat dan tradisi yang menggejala dalam
upacara-upacara tersebut hendaklah dipelihara dan dikembangkan, karena dalam setiap
upacara adat senantiasa terdapat nilai-nilai kebijaksanaan hidup yang dikandung dan

DI

d. Tata Nilai Pendidikan Dan Pengetahuan

Y

dipesankannya.

D

Pendidikan merupakan proses pembudayaan manusia yang bertujuan untuk

PR

menumbuhkan, mengelola, dan meningkatkan kualitas kecerdasan kehidupannya, baik
kecerdasan kejiwaan yang meliputi religio-spiritualitas (takwa), moralitas (karsa),
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emosionalitas (rasa), dan intelektualitasnya (cipta), maupun kesehatan dan
pengembangan raganya. Oleh karena itu, kepada peserta didik bukan hanya dibekali
ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan teknis suatu pekerjaan, melainkan harus
ditanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang amat mendasar bagi kehidupannya
sebagai makhluk yang berbudaya. Konsekuensinya, penyelenggaraan pendidikan harus

et

mengedepankan penanganan dan penyediaan fasilitas yang baik bagi penumbuhan,
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pengelolaan, dan peningkatan ketakwaan, akhlak atau budi pekerti, kesopansantunan,
seni budaya, kecakapan, ketrampilan, dan kesehatan beserta ketrampilan jasmani
peserta didik. Penyenggaraan pendidikan harus membuka peluang seluas-luasnya bagi
aktualisasi diri dan pengembangan atas segenap potensi yang dimiliki peserta didik.
Pengetahuan merupakan daur proses dan hasil pengenalan secara akumulatif dan terusmenerus yang dilakukan manusia terhadap diri sendiri dan apa saja di luar dirinya, baik
mengenai benda-benda tak hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, sesama manusia, maupun
hal-hal yang bersifat adi-duniawi (supranatural). Dalam konteks hidup bersama dan
konteks kesejarahan, pengetahuan sebagai hasil pengenalan manusia secara kolektif
dipraktekkan, dipertukarkan, diajarkan, dihimpun, dikoreksi,
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dikembangkan, dan diwariskan dari zaman ke zaman. Pengetahuan merupakan sarana
yang penting bagi manusia dalam rangka menunaikan tugas mulianya, yakni
mengusahakan dan menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, keselamatan, dan
kelestarian dunia (hamemayu hayuning bawana).
Bermacam ragam wujud pengetahuan yang dimiliki komunitas Jawa Yogyakarta
tersebut merupakan pengetahuan dari yang bersifat teoritik sampai yang bersifat praktik,
dari pengetahuan yang bersifat spiritual sampai ke pengetahuan yang bersifat material.
Dalam praktek, sebenarnya tidak pernah ada pengetahuan yang memiliki satu dimensi
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saja. Pengetahuan yang tampaknya berdimensi praktik belaka, pada dasarnya juga

DI

memiliki dimensi teoritiknya. Pengetahuan yang tampaknya berdimensi material

D

belaka, pada dasarnya juga memiliki dimensi spiritualnya. Begitu pula sebaliknya.

PR

Setiap pengetahuan yang bersifat kejawaan sebenarnya bersifat multidimensi.
Keterbukaan dan kelenturan budaya Jawa Yogyakarta telah memperkaya khasanah

ar
ia
tD

pengetahuan yang dimilikinya karena pengetahuan yang datang dari berbagai penjuru
sepanjang zaman senantiasa diakomodasi, diadopsi, diadaptasi, dan disinkretisasi
dengan pengetahuan ciptaan sendiri dengan mengindahkan prinsip keselarasan,
keserasian, dan keseimbangan antara yang lahiriah (material) dan yang batiniah
(spiritual), antara yang profan dan yang sakral, antara yang bersifat fisik dan yang

et

bersifat metafisik, antara yang duniawi (natural) dan adi-duniawi (supranatural), antara
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yang rasional dan yang supra-rasional, dan antara yang bersifat individual dan yang
bersifat komunal dan sosial.
Mencari pengetahuan itu wajib hukumnya bagi setiap orang. Pencarian pengetahuan
harus dijalani dengan usaha keras agar dapat dicapai hasil yang memadai (ngèlmu iku
kelakoné kanthi laku). Usaha keras itu harus dilandasi dengan kemauan keras,
kesungguhan hati, tekad, dan semangat, karena keempat hal itu akan memberikan
kekuatan, ketabahan, dan kegigihan (lekasé lawan kas, tegesé kas nyantosani). Di
samping itu, yang utama adalah keteguhan hati untuk tetap tegar menghadapi godaan
hawa nafsu yang dapat menyesatkan (setya budya pangekesé dur angkara). Dengan
demikian, pengetahuan yang dicari akan diperoleh dengan saksama dan berguna bagi
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kehidupan baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat, baik untuk kehidupan
duniawi maupun kehidupan ukhrowi.
e. Tata Nilai Bahasa
Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah Yogyakarta yang masih dipergunakan dalam
keseharian masyarakat Yogyakarta, di samping bahasa Indonesia dan bahasa asing.
Sebagai “arsip kebudayaan”, Bahasa Jawa memuat begitu banyak kearifan yang telah
diciptakan dan dipraktekkan oleh komunitas Jawa dalam sepanjang sejarahnya. Sebagai
sarana komunikasi, Bahasa Jawa menunjukkan dan sekaligus mengatur hubungan

Y

antarmanusia, baik strata usia, strata sosial, hubungan kekerabatan, maupun konteks

DI

komunikasinya. Itulah mengapa, dalam Bahasa Jawa dikenal tingkatan- tingkatan

D

berbahasa dalam berkomunikasi (unggah ungguhing basa) sesuai posisi masing-masing

PR

pihak dalam tata komunikasi, agar harmoni pergaulan sosial tetap terjaga dengan baik.
Harmoni pergaulan sosial akan tetap terjaga dengan baik, apabila setiap orang mengerti
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dengan tepat posisinya dan dapat menggunakan bahasa dengan tepat. Tepat penggunaan
kata-kata baik dalam mentaati kaidah-kaidah Bahasa Jawa yang baik dan benar maupun
perspektif waktu, tempat, dan konteks (empan papan duga prayoga). Barang siapa dapat
menggunakan bahasa dengan tepat, maka dia telah mengerti dan mampu
mempraktekkan tata krama, dan ia terjauhkan dari celaan (tata krama iku ngadohké ing

et

panyendhu). Sesungguhnya, cara berbahasa seseorang menunjukkan watak dan
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kepribadiannya. Mengingat betapa pentingnya bahasa ini, maka Pemerintah Daerah dan
seluruh

lapisan

masyarakat

Yogyakarta

harus

menjaga,

melestarikan,

dan

mengembangkan bahasa Jawa, baik dalam bentuk tuturan maupun tulisan, di dalam
pergaulan hidup yang wajar, dan menjadikannya salah satu mata pelajaran dalam dunia
pendidikan.
Tata nilai budaya DIY seperti yang telah diuraikan di atas, hendaknya menjadi
dasar dan landasan seluruh masyarakat yang tinggal di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, khususnya dalam menjaga ketertiban umum. Agar tata nilai budaya
tersebut dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga ketertiban umum, untuk itu
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masyarakat perlu berperan serta dalam melestarikan dan mengembangkan tata nilai
budaya Yogyakarta dengan cara:
a. memberikan usul/saran kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan
peninjauan, perumusan dan penyebarluasasn tata nilai budaya Yogyakarta;
dan
b. berperan serta dalam menyebarluaskan tata nilai budaya Yogyakarta di
lingkungan masing-masing.
Tata nilai budaya Yogyakarta di atas menjadi dasar penyelenggaraan urusan

Y

pemerintahan provinsi DIY termasuk ketertiban umum. Baik dalam penegakan maupun
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D

harus didasari pada tata nilai budaya Yogyakarta.

DI

pelibatan masyarakat untuk berperan serta terhadap terselenggatanya ketertiban umum,
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Peran Asas Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Penegakan Perda, Perdais,
Perkada dan Peraturan Perundangan Lainnya
Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah,
telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional,
dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini
peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan PUU sangat strategis, khususnya
dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda sebagai jenis PUU nasional memiliki
landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam
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UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk

D

perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai lex

PR

specialis dari UU No.32/2004 Mengacu pada siklus pengelolaan keuangan daerah, fase
pertama dari siklus tersebut adalah perencanaan fundamental yang menjadi tanggung
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jawab legislatif dan eksekutif dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Selanjutnya disusun perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fase kedua
merupakan tahap perencanaan operasional, selanjutnya eksekutif menyusun perencanaan

et

tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang didukung oleh rencana kerja (Renja) SKPD dan PPKD. Dokumen perencanaan ini
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4.2

selanjutnya menjadi acuan pada fase ketiga yaitu penganggaran. Pada fase keempat,
merupakan tahapan pelaksanaan anggaran dan pengukuran. Pada fase inilah akuntansi
keuangan daerah memainkan peranannya. Fase kelima merupakan tahapan terakhir, yaitu
pelaporan dan umpan balik. Dari tahapan pelaporan ini akan dihasilkan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan; yang dapat
memberikan umpan balik bagi fase-fase sebelumnya.
Proses desentralisasi yang diawali sejak tahun 1999 telah memotivasi daerah untuk
meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka. Pemerintah kabupaten sekarang
mempunyai kesempatan untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri, mengurangi
ketergantungan kepada pemerintah pusat dan mempunyai potensi menjadi semakin efisien.
Pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk memerankan tanggung jawabnya seperti
yang terlihat dalam banyaknya peraturan daerah yang dihasilkan,
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termasuk diantaranya sektor kehutanan. Namun demikian, desentralisasi yang juga
diharapkan dapat lebih mendekatkan masyarakat lokal kepada proses pembuatan
keputusan, sampai saat ini belum memberikan pengaruh yang nyata akan adanya
perubahan besar dalam pembuatan kebijakan partisipatif. Selain itu, adanya perbedaan
kepentingan antara pengambil keputusan di daerah dan nasional menimbulkan berbagai
masalah dalam pelaksanaan kebijakan- kebijakan yang telah disusun tersebut di lapangan.
Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, pada pasal 18 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah memprioritaskan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Juga
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ditekankan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM)

D

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, pemerintah provinsi dan

PR

pemerintah kabupaten/kota wajib memprioritaskan 6 (enam) urusan Pelayanan Dasar yang
disebut pada Pasal 11 dan Pasal 12 undang-undang tersebut. Pada pasal 12 disebutkan
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urusan wajib pelayanan dasar meliputi:
Pendidikan

b.

Kesehatan

c.

Pekerjaan umum dan penataan ruang

d.

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

e.

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
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et

a.

f.

Sosial.

Sebagai urusan wajib pelayanan dasar maka keenam hal di atas mendapatkan
prioritas dalam pembiayaan, sumber daya manusia dan sarana/prasarana agar dapat
berjalan baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Guna mewujudkan hal tersebut,
pelaksanaan urusan pemerintahan dalam pelayanan dasar, termasuk ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dikawal dengan pembentukan peraturan
daerah.
Pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat jelas memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara
sebagaimanan tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta asas
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penyelenggaran pemerintahan daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 58 yang meliputi:
1.

Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggara negara. Dalam hal ini pengaturan di dalam perda ini diharapkan
memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan juga
kepastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah daerah di dalam pelaksanaan
ketertiban umum harus mendasarkan aturan sehingga tidak berlaku sewenangwenang sementara masyarakat di dalam berkehidupan bermasyarakat juga

Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan,

DI

2.

Y

berpedoman kepada norma dan aturan yang berlaku.

keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum

D

3.

PR

dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Tujuan asas kepentingan umum
adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat. Asas
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kepentingan umum dalam hal ini juga dapat dimaknai sebagai suatu asas yang
mendahulukan kebutuhan masyarakat umum dibandingkan dengan kebutuhan
masyarakat atau golongan tertentu. Dalam hal ini penyelengaran ketertiban umum
memiliki tujuan untuk menjaga arah pembangunan daerah tidak diselewangkan dan
juga tidak mengalami gangguan dari berbagai pihak. Maka dalam hal ini

et

mendahulukan kepentingan umum merupakan ruh dari upaya penyelenggaran

4.
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ketertiban umum.

Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5.

Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara negara.

6.

Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.

Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan

65

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.

Asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber
daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9.

Asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan
berdaya guna.

10.

Asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus
mencerminkan

keadilan

secara

proporsional

bagi

setiap

warga

negara.

Penyelenggaran ketertiban umum harus mendasarkan asas keadilan dengan tidak
membedakan strata masyarakat atau jabatan penyelenggara negara. Satpol PP yang
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menjadi garda terdepan dalam penegakan perda dan peraturan kepala daerah harus
mampu menjadi lembaga yang adil dengan membuka diri bagi setiap komponen

D

masyarakat termasuk terhadap aparatur pemerintah.

PR

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang berlandaskan asas
efektivitas dan efisiensi, sebagaimana diurai dalam bagian tinjauan pustaka, membutuhkan
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upaya peningkatan dalam sisi positif melalui serangkaian koreksi, perbaikan, peningkatan
kapasitas SDM dan sarana-sarana serta menguatkan sistem hukum yang berjalan. Upaya
peningkatan ini dapat mengacu konsep ketertiban umum dan teori tentang kesadaran
masyarakat serta budaya hukum.

hukum:

Faktor hukumnya sendiri, dalam hal peraturan perundangan yang dibuat.

Se
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1.

et

Sebagaimana telah diurai sebelumnya ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan

2.

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

3.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4.

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.

5.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor di atas dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian terbesar adalah
terkait dengan sumber daya manusia yang meliputi faktor penegak hukum, masyarakat dan
kebudayaan. Hal ini berarti upaya penengakan hukum sangat dipengaruhi persoalan
sumber daya manusia dibanding faktor lainnya. Sementara bagian yang kedua terkait
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dengan pengaturan norma hukum dalam wujud peraturan daerah maupun peraturan
walikota dan bagian yang ketiga terkait dengan sarana dan prasarana penegakan hukum.
Sumber daya manusia menjadi perananan yang paling mendasar dalam menciptakan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam berbagai konsep hukum, faktor
kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci dalam upaya menegakan hukum. Tanpa
adanya kesadaran hukum baik pada sisi aparatur maupun masyarakat, sebaik apapun
norma hukum yang diatur dan sarana prasarana penegakannya disediakan, tidak akan
mampu menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara utuh dan
berkesinambungan. Oleh sebab itu upaya membangun kesadaran dan budaya hukum
merupakan agenda yang paling utama dalam menyelenggarakan ketertiban umum. Hal ini
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sebagaimana disebutkan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum akan dapat berjalan
salah satunya apabila didukung oleh budaya hukum.

D

Peraturan daerah yang berlaku di banyak daerah lebih sering berisi kompilasi norma

PR

pidana dari berbagai perda yang berlaku, hal ini tentu akan memudahkan bagi aparatur
Satpol PP dan juga PPNS dalam melakukan upaya penegakan hukum karena secara
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keseluruhan pengaturannya sanksi pidana tercakup dapam perda. Namun demikian dalam
perjalanannya, pelanggaran perda masih terus berlangsung. Saat personil Satpol PP tidak
melakukan patroli atau mengurangi intesitas kegiatan, pelanggaran kembali dilakukan.
Dalam penegakan ketertiban umum di level DIY terlihat adanya kebutuhan dari sisi
komunikasi dan koordinasi antara pemerintah DIY dengan pemerintah daerah

et

kabupaten/kota, hal ini terkait dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam
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UU pemerintahan daerah. Oleh sebab itu perlu adanya peraturan daerah yang mengarah
kepada penguatan sistem koordinasi ketertiban umum antara pemerintah DIY dengan
kabupaten kota serta dengan instansi vertikal penegak hukum serta upaya pembangunan
kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang berlaku sebagai kebijakan dan sistem yang
berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum.
Upaya menguatkan komunikasi dan koordinasi dalam hal ini terbagi dalam 3 bagian:
a. Koordinasi antara pemerintah DIY dengan pemerintah Kabupaten/Kota
b. Kooridinasi antara pemerintah DIY dengan instansi vertikal penegak hukum di
lingkungan DIY
c. Koordinasi antara pemerintah DIY dengan pemerintah propinsi lain dan pemerintah
kabupaten/kota di propinsi lain.
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Sebagai bentuk penguatan komunikasi dan koordinasi ketertiban umum dalam hal
ini bisa dilakuakn dengan secara berkala dilakukan pertemuan antara instansi guna
melakukan identifikasi permasalahan, kerjasama pembinaan personil, kerjasama
penegakan perda dan juga koordinasi untuk melakukan evaluasi. Selain itu upaya
penguatan komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan dengan membuat perjanjian
kerjasama atau naskah MOU antar instansi.
Sebagai upaya membangun kesadaran dan kebudayaan hukum harus diawali dengan
perencanaan yang baik. Proses identifikasi terhadap perilaku tidak tertib dan juga
kerawanan gangguan ketertiban perlu dilakukan secara terus menerus sehingga akan
diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung. Proses perencanaan dalam hal ini
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mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan
sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa

D

sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah. Hasil dari identifikasi ini akan dapat

PR

ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan dan program baik jangka pendek maupun
panjang.
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Secara jangka panjang, program membangun kesadaran dan budaya hukum dapat
dilakukan melalui proses edukasi di lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.
Usia anak-anak oleh banyak ahli pendidikan disebut sebagai usia emas untuk menanamkan
nilai. Kurikulum pendidikan dan aktivitas di lembaga pendidikan dapat didesain untuk
membangunan kesadaran hukum. Program Kantin Kejujuran sebagai contoh untuk
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mendorong siswa bersikap jujur, mendukung upaya membangun sikap dan nilai ketertiban
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umum. Program seperti ini dapat diperbanyak dengan berbagai variasi dan kreativitas di
lingkungan pendidikan. Pemerintah Propinsi sebagaimana di atur di dalam UU
Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan di level
SMU/SMK, dalam hal ini kurikulum yang mendukung upaya menumbuhkan nilai- nilai
ketertiban umum dapat diterapkan sebagai bagian dari kurikulu pendidikan. Sebagaimana
disampaikan oleh George Herbert Mead, keluarga dan lembaga pendidikan merupakan
agen sosialisasi yang berpengaruh dalam proses edukasi. Maka dalam hal ini sangat
penting upaya membangun kesadaran hukum sejak dini dan hal ini perlu diatur dalam
sebuah sistem/ kebijakan pemerintah daerah.
Upaya lain yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran dengan membangun
komunitas yang peduli terhadap ketertiban umum. Lingkungan yang buruk akan
memberikan pengaruh yang buruk bagi individu di dalamnya. Maka upaya membangun
lingkungan yang memiliki peduli terhadap ketertiban umum perlu digalakkan. Upaya
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Pemerintah DIY melalui Satpol PP dengan membentuk Kader Penegak Perda merupakan
upaya positif yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Partisipasi masyarakat dalam
penciptaan ketertiban umum mutlak dibutuhkan. Dengan keberadaan kader penegak perda
di tiap-tiap RT akan sangat membantu upaya membangun kesadaran masyarakat.
Di samping upaya pembinaan dalam upaya membangun kesadaran dan budaya
hukum, upaya pengendalian ketertiban umum perlu diperkuat. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan adalah memperkuat pengawasan baik melalui patroli Satpol PP secara rutin di
wilayah dan tempat yang ditentukan dengan melibatkan Satuan Perlindungan Masyarakat
(Linmas) yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang dan tersebar di setiap RW dan Dusun.
Patroli dalam tidak hanya difungsikan untuk pengawasan penegakan peraturan daerah
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tetapi juga merupakan upaya melakukan sosialisasi secara langsung berbagai aturan
peraturan daerah kepada masyarakat. Pengawasan juga dapat diperkuat dengan

D

penggunaan teknologi informasi. Sebagaimana telah disebutkan di sub bab sebelumnya,

PR

berbagai kota besar telah membangun sistem pengawasan/ keamanan berbasis teknologi
informasi dengan memasang CCTV (Closed-circuit television). Di negara maju, salah
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indikator keamanan diukur dengan jumlah CCTV yang terpasang. Kebijakan pengawasan/
keamanan dengan penggunaan teknologi informasi perlu diatur di dalam peraturan daerah
sehingga penggunaannya dapat melindungi masyarakat dan sekaligus diatur untuk tidak
digunakan mengganggu privasi masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat

et

mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan
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publik, maka ada dua pilihan langkahyang ada, yaitu langsung mengimplementasikan
dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari
kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah
adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan
sebagai peraturan pelaksanaan.
Tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan
memberdayakan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses pembuatan suatu perda,
masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan
masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan
rancangan perda. Di dalam kajian naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah DIY
tentang Ketertiban Umum ini selain memuat kebijakan dalam komunikasi dan koordinasi
ketertiban umum dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal juga mengarah
kepada pembangunan kemandirian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang secara
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khusus terkait urusan wajib pelayanan dasar untuk menghadirkan ketenteraman dan
ketertiban umum.
Sebagai pemerintah di level propinsi, pemerintah DIY perlu secara intesif
melakukan koordinasi ketertiban umum dalam kerangka pembinaan dan kerjasama dengan
pemerintah kabupaten kota. Selain itu pemeirntah DIY juga mendorong terbangunnya
kesadaran dan budaya hukum di tengah masyarakat. Oleh sebab itu orientasi utama dari
perda ini adalah koorsinasi ketertiban umum, membangun kesadaran dan budaya hukum
melalui proses perencanaan, pembinaan dan pengendalian serta partisipasi masyarakat.
Implikasi yang diharapkan dengan pengaturan ini adalah semakin menguatnya koordinasi
ketertiban umum antara pemerintah DIY dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi
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vertikal, meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat akan pentingnya perilaku
tertib yang dengannya akan menumbuhkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum kolektif

D

yang berjalan di tengah masyarakat akan membentuk budaya hukum serta meningkatnya

PR

peran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum.
Dengan lebih menekankan pengaturan pada aspek koordinasi, aspek pembinaan dan
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pencegahan serta aspek partisipasi masyarakat, hal ini akan berimplikasi kepada
meningkatnya program dan kegiatan koordinasi, program ketertiban umum yang edukatif
dan preventif, serta program pelibatan masyarakat yang akan berimplikasi dengan
perlunya dukungan anggaran daerah yang lebih besar.

Penerapan Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Penegakan Perda, Perdais,

et

4.3
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Perkadan dan Peraturan Perundangan Lainnya
Tujuan hukum akan tercapai apabila fungsi hukum berjalan dengan baik. Fungsi hukum
dalam melakukan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh penegak hukum maupun pengaruh
dari luar penegak hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa secara konsepsional inti dan
arti penegakan hukum terletak kepada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantahkan dalam sikap dan
tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan pergaulan hidup. Hal ini berarti ketertiban umum akan dapat terwujud secara
baik apabila sikap dan tindakan manusia atau masyarakat berangkat dari nilai-nilai yang
kebaikan/ norma hukum yang berlaku.
Dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki kesadaran hukum yang berangkat dari
nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Sebagian masyarakat berperilaku tidak tertib yang
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sedikit banyak memberikan pengaruh negatif di lingkungannya. Sebagai salah satu pengukur
tingkat ketertiban umum adalah dengan melihat data pelanggaran peraturan daerah. Banyaknya
pelanggaran peraturan daerah menjadi indikasi masih ada perilaku tidak tertib. Berdasarkan
data operasi yustisi dan non yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP DIY, tercata tingkat
pelanggaran perda yang masih cukup banyak. Jumlah pelanggaran terhadap Pencegahan Dan
Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan
Zat Adiktif (P4GN) dan Perda Non Yustisi terkait ijin gangguan, penanggulangan HIV/AIDS,
irigasi, perlindungan konsumen, penataan PKL, pengolahan limbah Ijin G masih relatif tinggi,
sementara pelanggaran terhadap peraturan daerah tentang Prostitusi Ditempat Umum, Perda
Anak Jalanan, Gelandangan, Psikotik, Dan Pengemis serta perda yang terkait Kelebihan
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Muatan Barang/Kir menunjukkan dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan.
Melihat data-data pelanggaran perda yang masih relatif tinggi bahkan ada yang

D

cenderung meningkat, tentu tidak bisa dimaknai secara langsung ada perilaku tidak tertib yang

PR

meningkat di kalangan masyarakat. Banyaknya pelanggaran ini bisa dikarenakan tingkat
intensitas patroli dan penegakan perda yang lebih tinggi sehingga ditemukan pelanggaran
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dalam jumlah banyak.

DATA PELANGGARAN PERDA DI DIY TAHUN 2013 2016
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Sumber: Data Satpol PP DIY hingga Juni 2016

Angka pelanggaran terhadap peraturan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang
cukup tinggi setiap tahunnya menunjukkan masih adanya persoalan dalam penegakan aturan
dalam membangun ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Menurut Soerjono
Soekanto pokok penegakan hukum termasuk dalam hal ini peraturan daerah sebenarnya
terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut
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mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktorfaktor tersebut.
Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:
1.

Faktor hukumnya sendiri, dalam hal peraturan perundangan yang dibuat.

2.

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan
hukum.

3.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4.

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada
karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
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Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi
dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

D

Faktor ke-1, Faktor hukumnya sendiri dalam hal terkait dengan produk peraturan perundangan

PR

yang berlaku di daerah. Produk hukum yang berkualitas tidak hanya memuat norma-norma
hukum yang berlaku namun juga memuat pasal-pasal yang merupakan cerminan dari kebijakan
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(policy) untuk mengatasi persoalan yang berjalan baik di tengah masyarakat maupun dalam
lingkup pemerintahan. Namun demikian tidak semua produk hukum daerah dibuat dengan
baik. Setidaknya ini dapat terlihat dengan banyaknya peraturan yang diterbitkan di daerah yang
dibatalkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Peraturan yang dibatalkan sebanyak 3.143, di
antaranya ada 1765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam
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Negeri, 111 Peraturan/keputusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/revisi oleh Menteri
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Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Gubernur.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat puluhan perda yang di dalamnya memuat sanksi
pidana, sanksi administrasi maupun perda dengan tidak memuat sanksi pidana/ administrasi.
Secara terminologi sanksi merupakan tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk
memaksa orang menepati janji atau menaati ketentuan berupa pembebanan atau penderitaan
yang ditentukan oleh hukum. Sanksi yang diberikan pada setiap pelanggaran hukum
hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera namun juga mendidik
masyarakat untuk memahami bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dengan tegas.
Dalam menjatuhkan sanksi, berat ringannya sanksi harus disesuaikan dengan pelanggaran
hukum yang dilakukan dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang dilanggar.
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Tabel 3 Peraturan Daerah DIY yang dikawal

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan
Dengan Kendaraan Umum di Provinsi DIY
Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah
Provinsi DIY

DI
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Tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda
Cagar Budaya
Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Provinsi DIY
Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY No
10 Th 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di
Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi DIY
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY
Tahun 2009-2029
Tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang
Tentang Irigasi
Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
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TAHUN 2010
9
Perda No 2 Th 2010

Larangan Pelacuran ditempat-tempat Umum

D

TAHUN 2005
5 Perda No 11 Th
2005
6 Perda No 12 Th
2005
TAHUN 2007
7
Perda No 5 Th 2007
TAHUN 2008
8
Perda No 1 Th 2008

Penutupan Rumah-rumah pelacuran

PR

TAHUN 1954
1 Perda No 15 Th
1954
2 Perda No 18 Th
1954
TAHUN 2001
3 Perda No 10 Th
2001
TAHUN 2004
4
Perda No 5 Th 2004
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10 Perda No 4 Th 2010
11 Perda No 6 Th 2010
12 Perda No 12 Th
2010
13 Perda No 13 Th
2010
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TAHUN 2011
14 Perda No 3 Th 2011
15 Perda No 6 Th 2011
16 Perda No 8 Th 2011
17 Perda No 10 Th
2011
18 Perda No 11 Th
2011
19 Perda No 12 Th
2011
20 Perda No 16 Th
2011
TAHUN 2012
21 Perda No 2 Th 2012
22

Perda No 3 Th 2012

23

Perda No 4 Th 2012

Tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap
Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif
Tentang Pajak Daerah
Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan
Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern
Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Tentang Retribusi Jasa Umum
Tentang Retribusi Jasa Usaha
Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil Provinsi DIY Th 2011-2030
Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun
Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan
Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak
Penyandang Disabilitas
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24 Perda No 5 Th 2012
25 Perda No 6 Th 2012
TAHUN 2013
26 Perda No 2 Th 2013
27 Perda No 3 Th 2013
28 Perda No 10 Th
2013
TAHUN 2014
29 Perda No 1 Th 2014
30 Perda No 2 Th 2014

Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Rumah Tangga
Tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan

Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
Tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar
Asal Tumbuhan
Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman
Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan

Y

TAHUN 2015
31 Perda No 12 Th
2015

Tentang Pengelolaan Air Tanah
Tentang Pelestarian Cagar Budaya

DI

Sebagai contoh di dalam Perda No 18 Th 1954 tentang Larangan Pelacuran ditempat-tempat
Umum, di dalamnya bagi siapapun yang melanggar ketentuan larangan diancam dengan sanksi

D

berupa kurungan selama-lamanya satu bulan dan dan denda setinggi-tingginya seratus rupiah.

PR

Ancaman sanksi yang sangat kecil tentu menyulitkan bagi penegak hukum untuk bisa
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memberikan efek jera.

Di sisi yang lain terkesan ada tumpang tindih pengaturan di dalam perda DIY dengan perda
kabupaten/kota terkait dengan pembagian kewenangan. Hal ini dikarena perda yang ada belum
disesuaikan dengan perubahan kewenangan daerah propinsi dan kabupaten/kota yang

et

mengalami perubahan seiring dengan perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah
dari UU 5 tahun 1974, UU 22 tahun 1999, UU 32 tahun 2004 dan terakhir dengan UU
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23 tahun 2014.

Kondisi ini perlu disikapi dengan perlu penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam peraturan
daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu terkait dengan pasal
sanksi pidana perlu dikaji tersendiri apakah memungkinkan untuk menambahkan jenis sanksi
yang lain yang bersifat edukatif seperti kewajiban untuk kerja sosial bagi pelanggar perda.

Faktor ke-2, Penegak Hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam
masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan
aspirasi masyarakat. Penegak hukum yang baik harus dapat berkomunikasi dan mendapat
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pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan
yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya
dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:
1.

Keterbatasan jumlah aparat penegak hukum/ perda

2.

Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan
siapa dia berinteraksi.
Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

4.

Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

DI

Y

3.

Saat ini jumlah personil Satpol PP DIY sebanyak 168 sementara PPNS berjumlah 21 orang.

D

Komisi A DPRD DIY menyatakan upaya peningkatan kualitas dan jumlah personil Satpol PP.
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jumlah PPNS masih belum memadai. .

PR

Hal senada juga disampaikan Kelapa Satpol PP DIY, Gusti Yudhaningrat yang menyebutkan

Berbagai upaya peningkatan kapasitas telah dilakukan oleh Satpol PP DIY diantara, pada bulan
Agustus 2015 dalam rangkaian acara Bimtek PPNS DIY 2015, rombongan Pejabat PPNS DIY
mengadakan kunjungan kerja ke Satpol PP Kabupaten Sukoharjo. Kunjungan kerja ini
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Pejabat PPNS di Daerah Istimewa

et

Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dijadikan lokasi observasi lapangan karena
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dipandang telah banyak kemajuan-kemajuan Pemkab Sukoharjo khususnya dalam penegakan
Perda. Melalui studi banding ini diharapkan dapat meningkatkan pejabat PPNS DIY dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak Perda.
Bulan September 2015, Satpol PP DIY menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan
Kapasitas SDM Satpol PP DIY yang berlangsung di Hotel Griya Persada, Kaliurang. Bimtek
yang diikuti sebanyak 45 peserta dari masing-masing Satpol PP Kota dan Kabupaten di DIY.
Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Satpol PP untuk persiapan
ditetapkannya Polisi Pamong Praja sebagai Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Pemateri
dalam Bimtek ini yaitu dari Direktur Pol PP dan Linmas Kementrian Dalam Negeri, Polda
DIY, dan Hipnoterapi dari Omah Tentrem Yogyakarta. Acara kemudian ditutup dengan
outbond agar hubungan antar satuan Pol PP DIY dapat terjalin solid dan harmonis.
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Faktor ke-3, Sarana atau Fasilitas Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak
mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara
lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.Sarana atau fasilitas
mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau
fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya
dengan peranan yang aktual (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983).

Di beberapa kota seperti di Jakarta, Surabaya, Makasar dan Bandung, pemasangan CCTV yang
terintegrasi dalam sistem sekuriti kota mulai digalakkan. Di Bandung, pada tahun 2015
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diluncur program Bandung Command Center (BCC). Bandung Command Centre merupakan
penggunaan teknologi untuk mengetahui permasalahan informasi dan keputusan lebih cepat

D

mengenai lalu lintas dan masalah emergency. Di Surabaya, Pemkot Surabaya memperbanyak

PR

jumlah CCTV (Closed-circuit television) yang dipasang di sejumlah persimpangan maupun
ruas kota. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat mengatakan,
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penambahan jumlah CCTV tersebut guna mengatasi tindak kejahatan yang saat ini marak
terjadi.Jmlah CCTV yang dipasang pemerintah kota di sejumlah kawasan mencapai 500 unit
lebih. Sebanyak 348 CCTV dipasang Dinas Perhubungan di Persimpangan jalan.
Hampir semua daerah khususnya di perkotaan yang telah dan atau berencana memasang
CCTV, beralasan sebagai upaya yang cukup efektif untuk mengurangi kejahatan. Di London,

et

pengawasan dengan CCTV efektif untuk dilakukan oleh karyawan, misalnya penggunaan
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CCTV oleh karyawan stasiun membantu untuk menurunkan tingkat pencurian dan perampokan
di empat stasiun London Underground (Mayhew et al., 1979). Vandalisme yang dilakukan pada
kursi di 80 armada bus tingkat di Inggris berkurang dengan penggunaan CCTV untuk
pengemudi bus tersebut, meskipun hanya beberapa bus yang dilengkapi dengan kamera
(Poyner, 1988).

Faktor ke-4, Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk
mencapai ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari
sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Sejauh ini
masyarakat di Indonesia pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk mengartikan hukum
dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai
pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan
dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.
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Di Daerah Istimewa Yogyakarta, keberadaan bangunan yang belum memiliki ijin dan juga
beberapa minimarket (toko modern) menunjukkan perilaku masyarakat yang “berani”
menentang aturan yang berlaku. Mereka merasa bahwa aparat dapat dibujuk untuk
menangguhkan eksekusi, sebagian juga merasa memiliki backing yang dirasa cukup kuat
sehingga aparat Satpol PP tidak akan mengeksekusi pelanggaran yang dilakukan. Kondisi
inilah yang seringkali menjadi dilema bagi aparat seperti Satpol PP yang secara SDM dan
sarana prasana memiliki keterbatasan dibanding aparat kepolisian.

Upaya membangun partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum dilakakukan
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oleh Satpol PP DIY dengan membentuk Kader Penegak Perda. Kader penegak perda ini berasal
dari masyarakat yang memiliki tugas membantu Satpol PP dengan salah satunya melaporkan

D

kejadian pelanggaran perda kepada petugas. Kader penegak perda dibentuk berdasarlan Surat

PR

Keputusan (SK) Gubernur No. 106/kep/2016 tentang Pembentukan Kader Penegak Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kader penegak Perda dibentuk untuk setiap RT terdiri
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dari satu orang kader, dengan tugas masing-masing kader meliputi identifikasi pelanggaran
Perda, melaporkan hasil identifikasi secara tertulis, melaporkan terjadinya pelanggaran Perda,
melaksanakan sosialisasi Perda ke masyarakat dan bekerja sama dnegan aparat penegak
hukum. Saat ini sudah ada ratusan kader penegak perda yang terbentuk dari beberapa desa yang
ada di wilayah DIY. Pembetukan kader penegak perda yang dilakukan oleh Satpol PP DIY

et

merupakan hal positif, namun demikian dalam pelaksanaannya perlu dikomunikasikan dengan
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pemerintah kabupaten/kota yang juga telah memiliki agenda serupa. Di Kota Yogyakarta, saat
ini ada gerakan kampung panca tertib yang merupakan kegiatan di tengah masyarakat berbasis
kampung dengan model pelibatan aktif masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum di
lingkungan tempat tinggalnya. Program kader penegak perda dan program serupa di
kabupaten/kota tentu akan lebih optimal jika dapat dikoordinasikan sehingga akan mendapat
daya dukung anggaran dari APBD DIY dan kabupaten/kota.

Faktor ke-5, Kebudayaan Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai
yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai
apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).
Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut (Purbacaraka & Soerjono
Soekanto):
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1.

Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.

2.

Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.

3.

Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Tak pelak budaya hukum yang tinggi di masyarakat merupakan faktor yang dapat
melanggengkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Masyarakat secara luas dalam
hal ini adalah warga negara dan juga aparatur, saat kemudian memiliki kesadaran hukum akan
sangat memudahkan dalam upaya penegakan berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku.
Istilah budaya atau kebudayaan memiliki cakupan makna yang amat luas, karena pada
hakikatnya kebudayaan merupakan seluruh aktivitas manusia, baik yang bersifat lahiriah
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maupun batiniah. Memahami aktivitas manusia sebagai makhluk sosio-kultural berarti
melahirkan tuntutan untuk memahami sistem atau konfigurasi nilai-nilai yang dipegang oleh

D

manusia, karena cara berpikir, cara berekspresi, cara berperilaku, dan hasil tindakan manusia

PR

pada dasarnya bukan hanya sekadar reaksi spontan atas situasi objektif yang menggejala di
sekitarnya, melainkan jauh lebih dalam dikerangkai oleh suatu sistem atau tata nilai tertentu
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yang berlaku dalam suatu kebudayaan.

Suatu tata nilai budaya tertentu tidak selalu terumuskan secara eksplisit dan sistematik, namun
biasanya diam-diam telah bersemayam dalam kesadaran kolektif masyarakat bersangkutan.
Sistem nilai yang dimaksud biasanya meresap dan menggejala dalam ide-ide, gagasan-gagasan,
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bahkan keyakinan-keyakinan tertentu yang menjadi kerangka penuntun cara berpikir sekaligus
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isi pikiran, yang pada gilirannya terekspresikan dalam pola perilaku dan hasil-hasilnya yang
kongkrit dalam kehidupan. Sejak tahun 2011 tata nilai budaya DIY telah coba dirumuskan
dalam sebuah peraturan daerah yang dimaksudkan agar tata nilai budaya Yogyakarta
terumuskan secara eksplisit dan sistematik sehingga dapat dijadikan acuan dan sumber inspirasi
bagi penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan kebudayaan.

Secara mendasar, suatu tata nilai menyangkut hal-hal yang sakral dan yang profan (ranah
religio-spiritual), kebenaran dan ketidakbenaran (ranah logika dan ilmu pengetahuan),
kebaikan dan keburukan atau kejahatan (ranah etika), keindahan dan ketidakindahan (ranah
estetika), dan kepatutan atau kesopanan dan ketidakpatutan atau ketidaksopanan (ranah etiket).
Dalam tata nilai budaya Yogyakarta, nilai-nilai dasar tersebut terurai dalam nilai-nilai
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yang terkandung dalam berbagai aspek kehidupan, yakni (1) nilai religio-spiritual, (2) nilai
moral, (3) nilai kemasyarakatan, (4) nilai adat dan tradisi, (5) nilai pendidikan dan pengetahuan,
(6) nilai teknologi, (7) nilai penataan ruang dan arsitektur, (8) nilai mata pencaharian, (9) nilai
kesenian, (10) nilai bahasa, (11) nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya, (12) nilai
kepemimpinan dan pemerintahan, (13) nilai kejuangan dan kebangsaan, dan (14) nilai
semangat khas keyogyakartaan.

Sejauh ini masih ada sebagian masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki
budaya hukum yang baik, hal ini bisa dilihat dengan adanya sebagian masyarakat yang
membuang sampah sembarangan, vandalisme, berjualan di trotoar, dll. Perilaku ini sering kali

Y

dibiarkan baik oleh aparat maupun masyarakat yang menyaksikan. Budaya Jawa yang “ewuh

DI

pakewuh” kadang menjadi kendala tersendiri dalam mengingatkan perilaku yang melanggar

D

hukum. Dalam hal ini menciptakan komunitas yang berperilaku tertib dapat menjadi pendorong

PR

dalam penciptaan budaya tertib. Program Kampung Panca Tertib yang digulirkan Dinas
Ketertiban dapat menjadi model dalam mendorong perilaku tertib yang mengarah kepada
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budaya tertib. Program ini dapat dilakukan tidak hanya berbasis wilayah tetapi juga bisa
diperluas dengan berbasis komunitas, sekolah, maupun tempat kerja. Seperti komunitas
pemungut sampah Osoji Club dengan tagline “Malu Buang Sampah Sembarangan” merupakan
sekumpulan orang Jepang yang peduli dengan lingkungan di Jakarta. Gerakan ini sekarang
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et

semakin meluas dan diikuti oleh warga Ibukota.
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BAB V
PENUTUP
Bagi pemerintah daerah, Peraturan Daerah merupakan pedoman dalam mengoptimalkan
pelaksanakan kegiatan sosialisasi aturan/kebijakan, pengawasan dan penegakan peraturan
perundangan di DI Yogyakarta. Kegiatan sosialisasi aturan/kebijakan bertujuan untuk
menyebarluaskan peraturan daerah kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada
masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah. Kegiatan pengawasan dilakukan agar

Y

penegakan aturan/kebijakan dilakukan secara maksimal baik oleh Pemerintah Daerah maupun
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masyarakat. Kegiatan penegakan/ penertiban dilakukan oleh Satpol PP terhadap berbagai
gangguan ketertiban. Tindakan penegakan/ penertiban penertiban dilakukan terhadap pelaku

D

pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur dan penertiban terhadap perilaku tidak

PR

tertib atau perilaku lainnya yang mengganggu atau berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Selain itu Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penegakan Perda, Perdais, Perkadan dan

a. Tugas Pembantuan;
b. Kerja sama; dan/atau
c. Koordinasi,
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Peraturan Perundangan Lainnya dapat melakukan:

dengan pihak-pihak lain yaitu TNI dan Polri. Penyelenggaraan Peraturan dan Hukum yang

et

merupakan urusan pemerintahan konkuren dapat dilakukan dengan cara:
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a. menugasi Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
b. menugasi desa.

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Peraturan daerah dan hukum dapat melakukan
kerja sama daerah dengan pihak lain yaitu dengan daerah lain (Daerah Kabupaten/Kota dan
Daerah Provinsi yang berbatasan langsung) dan pihak ketiga (Badan Usaha Milik
Negara/Daerah atau Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau Organisasi Masyarakat).
Bagi masyarakat Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk berpartisipasi secara aktif dalam
Pelaksanaan Penegakan Perda, Perdais, Perkadan dan Peraturan Perundangan Lainnya serta
menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya tertib. Bentuk partisipasi masyarakat dalam
menciptakan dan menjaga ketertiban umum meliputi:
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a. melaporkan adanya pelanggaran peraturan daerah atau gangguan ketertiban kepada
petugas yang berwenang; dan
b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan
sekitarnya.
Dalam hal pembiayaan, biaya penyelenggaraan ketertiban umum dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
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et
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peraturan perundang-undangan.
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