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KATA PENGANTAR

Laporan Evaluasi Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 tentang Tata Nilai
Budaya Yogyakarta ini disusun guna memenuhi kewajiban penyusun kepada
Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pihak
Pemberi Kerja. Laporan ini merupakan laporan lengkap kajian, yang dapat
dijadikan justifikasi bagi pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti
kesimpulan adanya kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap Perda No. 4
Tahun 2011 tersebut di atas.
Di antara alasan utama diadakannya evaluasi dan revisi Peraturan
Daerah ini ialah karena telah terbit perundang-undangan baru yang memiliki
hierarkhi lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11
tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor
13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudaaan, serta
Peraturan Daerah yang lebih menyeluruh, yaitu Peraturan Daerah Istimewa
nomor 1 tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Peraturan Daerah Istimewa nomor 3 tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan
Pengembangan Kebudayaan. Dengan demikian, baik secara substansial
maupun struktural hierarkhi perundang-undangan, maka Paraturan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 tahun 2011 seyogyanya sudah saatnya
direvisi/diganti.
Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada Pihak Pemberi Kerja
atas kepercayaannya untuk melaksanakan kajian ini. Penyusun juga
menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh
karena itu, kami mengharapkan segala masukan dan kritik yang membangun
untuk kesempurnaan laporan ini,

Yogyakarta, 4 Juli 2018
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih membuat segala

sesuatu tampak lebih dekat, lebih mudah dan lebih nyata, sehingga orangorang dapat berhubungan di belahan dunia yang berbeda dengan mudah.
Mereka dapat mengetahui peristiwa-peristiwa di hampir seluruh penjuru dunia
melalui proses globalisasi yang didukung dengan kemajuan teknologi yang luar
biasa sehingga telah menjadikan dunia ini menjadi sebuah “kampung” besar
yang seakan tidak ada lagi sekat-sekat wilayah dan suku-suku bangsa serta
berbagai ragam kebudayaan bercampur baur.

Hal

yang sangat menonjol

adalah beberapa di antara kebudayaan tersebut menjadi dominan dari
kebudayaan yang lain. Perkembangan ini dibarengi dengan teknologi
transportasi yang semakin maju, sehingga jarak di muka bumi ini menjadi
menjadi lebih dekat, cepat, dan mudah pula. Globalisasi dan kemajuan
teknologi manusia dalam beberapa dasawarsa ini telah membawa manusia ke
arah kemajuan yang luar biasa pesat dari masa sebelumnya.
Budaya global demikian ini menyebar dan berpengaruh di wilayahwilayah di dunia yang pada dasarnya memiliki kebudayaannya tersendiri.
Setiap wilayah dan suku bangsa memiliki budaya, adat-istiadat, dan juga tata
nilai yang khas yang membedakannya dengan suku-suku bangsa lainnya.
Budaya global dan kemajuan teknologi di satu sisi memberikan dampak yang
berguna bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain proses globalisasi secara
langsung maupun tidak langsung membawa akibat adanya pergeseran tata
nilai budaya yang dimiliki oleh setiap suku bangsa. Demikian pula halnya
dengan Indonesia, dengan keberagaman budaya juga memiliki tantangan
pergeseran tata nilai budaya yang demikian besar.
Proses globalisasi yang mengakibatkan pergeseran tata nilai budaya
tersebut, tidak terkecuali juga melanda tata nilai budaya yang ada di
Yogyakarta. Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat khas dengan ciri
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budaya dan sejarahnya. Ciri budaya dan sejarahnya yang sangat khas inilah
yang memberikan keunikan tersendiri bagi Yogyakarta.
Untuk membendung arus globalisasi yang tidak semuanya memiliki
dampak positif tersebut, maka pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
kemudian menyusun Peraturan Daerah tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta
(Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011)
sebagai suatu kekayaan daerah tidak berwujud tak ternilai yang perlu
dilestarikan dan dikembangkan.
Tata Nilai Budaya Yogyakarta pada hakikatnya merupakan serangkaian
nilai yang ada pada masyarakat Yogyakarta yang dianggap bernilai tinggi dan
berharga pada kehidupan masyarakat Yogyakarta. Tata Nilai tersebut menjadi
pedoman yang bermanfaat dalam tata kehidupan di Daearah Istimewa
Yogyakarta sebagai landasan berfikir, berekspresi, bertingkah laku, dan
berkreasi masyarakat Yogyakarta. Tata Nilai Budaya Yogyakarta juga dapat
berperan dalam membendung arus negatif dari proses globalisasi yang
membuat masyarakat Yogyakarta dapat kehilangan identitasnya sebagai
masyarakat yang

mendiami Daerah Istimewa dengan ikatan sejarah dan

budaya yang kuat.
Secara kronologis Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya
disingkat Perda DIY nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta
telah berusia lebih dari tujuh tahun. Selama perjalanan waktu dari tahun 2011
hingga tahun 2018 telah terjadi perubahan regulasi dengan terbitnya berbagai
perundang-undangan terkait dengan kebudayaan, di antaranya:
1. Undang-Undang nomor 13 tahun 2017 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta, khususnya pasal 7 ayat (2) huruf c dan BAB IX
pasal 31 ayat (1) dan (2).
2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
khususnya pasal 5 huruf a, c, d, e, f, g, h, i, dan j.
3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2017 tentang
Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, khususnya BAB II Pasal
5 huruf a,b, c, d, e dan g.

8

Selain tiga perundang-undangan di atas, dalam evaluasi Perda DIY nomor
4 tahun 2011 ini juga perlu dipertimbangkan Undang-Undang nomor 11 tahun
2010 tentang Cagar Budaya; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
nomor 6 tahun 2012 tentang Cagar Budaya; Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta nomor 1 tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas
Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
nomor 62 tahun 2012 tentang Pelestarian Cagar Budaya; Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 55 tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar
Budaya; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 36 tahun
2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta nomor 40 tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru
Bernuansa Budaya Daerah; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
nomor 75/KEP/2017 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Kraton
Yogyakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya; dan Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta nomor 108/KEP/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan
Sepanjang Sumbu Filosofi sebagai Struktur Cagar Budaya.
Kaji ulang (review) terhadap perundang-undangan dan peraturan di atas
dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi, dan jika perlu revisi
terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 tahun 2011 tentang
Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

1.2.

Maksud dan tujuan
Tujuan dari kajian evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah
untuk menilai kembali efektifitas dari peraturan daerah yang telah ditetapkan
selama ini apakah

masih memberikan manfaat bagi masyarakat dan

pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat perkembangan zaman atau
arus globalisasi yang semakin kuat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta diharapkan berguna
untuk memberikan pandangan atau gambaran tentang pentingnya dilakukan
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evaluasi peraturan daerah tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta yang dapat
memberikan manfaat besar untuk menangkal pergeseran tata nilai budaya di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian maksud dan tujuan dari Kajian
Evaluasi terhadap Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 adalah :
1, Menyatupadukan dan mengharmonisasikan produk-produk perundangundangan yang terkait dengan Pemajuan Kebudayaan, baik pada
tingkat nasional (Undang-Undang) maupun tingkat daerah (Perda/is
dan Pergub DIY).
2.

Menjadi pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi peraturan daerah
agar dapat aplikatif dan dapat dilaksanakandi lapangan.

1.3.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kajian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan efektif (April
– Juni) 2018 dan dilaksanakan di Yogyakarta.

1.4.

Keluaran Kajian
Keluaran kegiatan kajian ini adalah tersedianya hasil

evaluasi

keberadaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya
Yogyakarta

yang

diharapkan

juga

berisi

petunjuk

pelaksanaan

implementasinya.

1.5.

Metodologi

1.5.1. Alur Pikir
Alur pikir kajian ini disusun untuk memastikan adanya kesepahaman
terhadap tujuan dan cara kajian ini diwujudkan. Secara umum dapat
dijelaskan bahwa Kajian Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2011 tentang
Tata Nilai Budaya Yogyakarta, dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana
Perda tersebut di atas mampu menjadi payung hukum dalam pelestarian dan
pengembangan nilai-nilai budaya (intangible culture) penyelenggaraan di
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wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan
mengapa evaluasi ini diperlukan karena:
1.

dari sisi waktu, Perda ini diundangkan pada 12 Mei Tahun 2011, artinya
sampai saat ini sudah berusia lebih dari 7 (tujuh) tahun. Rentang usia ini
untuk sebuah peraturan daerah tentunya wajar jika muncul kebutuhan
untuk meninjau kembali isi dari Perda ini, apakah masih relevan untuk
dijadikan acuan/payung hukum penyelenggaraan pemeliharaan dan
pengembangan Tata Nilai Budaya di Yogyakarta, selain

dinamika

perkembangan budaya yang sangat pesat.
2.

dari sisi regulasi yang memayungi (hierarkhi), perubahan peraturan yang
secara hirarki ada di atasnya baik pada skala nasional maupun daerah,
yang terkait langsung maupun yang tidak secara langsung terkait dengan
penyelenggaraan pemajuan kebudayaandi DIY. Kondisi ini

tentu

memunculkan kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan
dan isi dari Perda ini.
3. dari sisi substansi perkembangan pembangunan kebudayaan (pemajuan
kebudayaan) di Daerah Istimewa Yogyakarta, kondisi saat ini tentu sudah
berbeda dengan kondisi awal pada saat perda ini diundangkan.
Pembangunan kebudayaan atau pemajuan kebudayaan yang sudah dan
sedang dilaksanakan sangat mengubah “wajah” masyarakat di wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk mengubah “wajah” kebudayaan dari
pengaruh teknologi informasi. Selain itu, berdasarkan atas upaya untuk
pengarusutamaan budaya, maka rencana pembangunan kedepan dan juga
identitas serta karaketristik wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta,

khususnya terkait dengan kearifan lokal juga harus menjadi pertimbangan
untuk diakomodasikan oleh Perda ini. Untuk itu sudah sewajarnya apabila
Perda ini perlu ditinjau ulang atau dilakukan evaluasi untuk memastikan
bahwa Perda masih mampu mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan
pemajuan kebudayaan di wilayah DI Yogyakarta.
Berdasarkan uraian di atas, maka kajian evaluasi Perda ini akan fokus
pada dua hal, yaitu: kebutuhan keberadaan dan relevansi isi dari Perda
penyelenggaraan

pemajuan

kebudayaan di

wilayah Daerah

Istimewa
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Yogyakarta. Kebutuhan keberadaan Perda bertujuan untuk mengetahui secara
nyata bahwa Perda ini memang dibutuhkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta
dan secara hukum Perda ini sudah sesuai dengan hirarki regulasi yang
tersedia. Sementara itu, relevansi isi bertujuan untuk mengetahui apakah isi
pasal demi pasal dari Perda ini masih sesuai dengan apa yang dimandatkan
oleh peraturan perundangan yang secara hirarki berada di atasnya dan untuk
memastikan apakah isi pasal demi pasal masih mampu mengakomodasikan
perubahan budaya saat ini untuk menghadapi masa depan.
Analisis kajian ini akan menggunakan pendekatan aspek kepatuhan dan
kepatutan. Aspek kepatuhan dalam menganalisis Perda ini dilakukan dengan
beberapa tinjauan berikut ini, antara lain:
1. Kesesuaian dengan payung hukum/regulasi di atasnya, yang baru
diundangkan atau menyusul setelah Perda ini diundangkan, baik regulasi
pada skala nasional maupun daerah.
2. Kesesuaian dengan kearifan lokal yang menjiwai peri kehidupan
bermasyarakat yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kesesuaian dengan karakteristik dan identitas daerah, yang mencerminkan
Yogyakarta adalah Daerah Istimewa.
Pada aspek kepatutan, beberapa hal berikut akan menjadi pertimbangan
dalam melakukan analisis Perda ini, antara lain:
1. Tujuan Pembangunan Daerah, khususnya dalam hal pemajuan
kebudayaan yang dapat ditemukan dari beberapa dokumen Peraturan
Daerah misalnya: Perdais nomor 1 tahun 2013 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta nomor 6 tahun 2012 tentang Cagar Budaya dan Perdais nomor
3 tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kondisi eksisting, khususnya kondisi perkembangan kebudayaan di
Daerah

Istimewa

Yogyakarta

hingga

saat

ini.

Untuk

rencana

penyelenggaraan pemajuan kebudayaan ke depan dokumen yang dapat
dijadikan acuan salah satunya adalah dokumen Perdais nomor 3 tahun
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2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di Daerah
Istimewa Yogyakarta.
3. Perkembangan teknologi informasi

yang mempengaruhi pemajuan

kebudayaan saat ini dan masa depan, misalnya penggunaan teknologi
digital dan animasi dalam ekspresi kebudayaan daerah.
Selain itu untuk melakukan evaluasi peraturan daerah diperlukan
adanya sebuah atau seperangkat metode ilmiah yang diperlukan untuk
pengkajiannya. Metode atau kajian ilmiah diperlukan karena pada dasarnya
peraturan daerah dibuat agar bermanfaat bagi masyarakat dan disesuaikan
dengan kondisi masyarakat itu sendiri.
Salah satu metode evaluasi peraturan daerah yang dapat dipergunakan
adalah metode ROCCIPI. Metode ROCCIPI diperkenalkan oleh Ann Seidman,
Robert B. Seidman dan Nalin Abeysekere (2003) untuk melakukan identifikasi
suatu masalah dalam perancangan perundang-undangan. Melalui metode ini
dapat diketahui secara strategis keberlakuan hukum suatu peraturan
perundangan, dalam hal ini peraturan daerah tentang Tata Nilai Budaya
Yogyakarta, dengan baik.
Metode atau pendekatan ROCCIPI merupakan suatu evaluasi yang
didasarkan atas tujuh (7) indikator pengamatan yakni Rules, Opportunity,
Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology yang disingkat
menjadi ROCCIPI. Indikator-indikator ini kemudian akan dipakai sebagai dasar
evaluasi yang akan dijabarkan pada bab selanjutnya.
Rules (Peraturan) adalah faktor bahwa orang berperilaku tidak hanya
dalam satu peraturan, tetapi dalam kerangka peraturan perundang-undangan
yang saling terkait. Oleh sebab itu, pembuatannya harus selalu mengingat
peraturan perundang-undangan lain yang mungkin ada kaitannya baik secara
vertikal maupun horizontal. Jika hal ini diabaikan maka dapat menimbulkan
penolakan bahkan digugat secara hukum untuk dibatalkan melalui yudicial
review.
Opportunity (Kesempatan) adalah faktor lingkungan (eksternal) dari
pihak-pihak yang akan dituju yang juga harus diketahui secara jelas sehingga
memungkinkan mereka berperilaku sesuai dengan perintah atau larangan
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peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Faktor ini menuntut
pembuat peraturan perundang-undangan memahami tentang konfigurasi dan
keadaan riil masyarakat yang akan dikenakan peraturan yang akan dibuat
sebab hukum yang tak berpijak pada realitas sosial tak akan dapat bekerja
secara efektif.
Dalam bidang Pemerintahan, pengaturan yang tidak jelas mengenai
wewenang, birokrasi, pengawasan, koordinasi, sanksi, dan

sebagainya.

Memberi kesempatan penyalahgunaan wewenang “abuse of power” maupun
pelanggaran hukum (perdata) dan administrasi oleh pejabat pemerintahan,
sebagai akibat tidak jelasnya norma hukum dalam suatu peraturan perundangundangan.
Capacity (Kemampuan) adalah faktor yang terkait dengan ciri-ciri
pelaku (internal) suatu peraturan perundang-undangan yang

mungkin

mempunyai masalah yang bisa mendorong masyarakat atau menyulitkan
masyarakat atau tidak memungkinkan masyarakat untuk menaati peraturan
perundang-undangan. Selain masalah dalam kehidupan masyarakat,
timbulnya perilaku bermasalah dalam bentuk KKN dari oknum pejabat
pemerintahan, disebabkan karena memiliki kemampuan (wewenang) yang
terlalu luas dari birokrasi yang berbelit-belit. Selain itu juga dikarenakan
tersedianya dana dan fasilitas yang memadai dengan pengawasan yang lemah,
sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan dari peraturan yang
ada.
Communication(Komunikasi)

adalah

faktor

peran

pihak

yang

berwenang atau aparat dalam mengambil langkah-langkah, apakah sudah
memadai atau belum, untuk mengomunikasikan peraturan perundangundangan kepada pihak yang dituju. Pihak yang dituju untuk berlakunya
peraturan perundang-undangan itu, harus mendapat informasi yang jelas juga,
bukan hanya pembuat peraturan yang harus mendapat informasi tentang
kehidupan masyarakat, tetapi juga masyarakat harus mendapat infomasi dari
pihak berwenang tentang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.
Oleh sebab itu, komunikasi dan publikasi melalui media massa menjadi hal
yang sangat penting.
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Interest (Kepentingan) terkait dengan pandangan tentang manfaat bagi
pelaku peran (pembuat

Undang-Undang maupun yang terkena atau

masyarakat yang diaturnya). Setiap peraturan perundang-undangan yang akan
dibuat harus mampu mewakili kepentingan bagi semua pihak, sehingga tidak
bertentangan dengan keinginan masyarakat, khususnya dalam menciptakan
keadilan dan kesejahteraan sosial.
Procces adalah prosedur bagi pelaku peran untuk menentukan apakah
akan mematuhi atau tidak akan mematuhi terhadap peraturan perundangundangan. Dari faktor ini juga terkandung keharusan agar pembentukan
peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan mekanisme yang
berlaku untuk itu.
Ideology terkait dengan masalah yang lebih luas cakupannya yakni
nilai, sikap, selera, bahkan mitos-mitos dan asumsi-asumsi tentang dunia,
agama, kepercayaan, politik, sosial, ekonomi.
Lebih jauh metode ROCCIPI ini dapat diuraikan dalam evaluasinya ke
dalam butir-butir yang dipergunakan sebagai pedomannya, yakni:
a. Rule (Peraturan)
 S u s u n a n k a t a d a r i p e r a t u r a n k u r a n g j el as a t a u r a n c u .
 P er at ur an m u n g k i n m e m b e r i p e l u a n g p e r i l a ku ma s a l a h .
 T i d a k m e n a n g a n i pe n ye b a b - p e n ye b a b dar i per i l aku ber ma sal a h.
 M e m b e r i

peluang

p e l a ks a n a a n

yang

t i da k

t r ans par a n,

tidak

bertanggung jawab dan tidak partisipatif, dan
M e mb e r i ka n ke w e n a n ga n y a n g tidak per lu ke p ada pej abat pel aksana
dalam memutuskan apa dan bagaimana mengubah perilaku
bermasalah.
 A n a l i s i s p r o d u k p e r u n d a n g -u n d a n g a n y a n g s u d a h a d a d a n b e r l a k u
di daerah baik secara vertikal maupun horizontal.
b. Opportunity (Kesempatan)
 A p a k a h l i n g k u n g a n di sekel i li ng p i h a k y a n g di t uj u s u at u p er at u r an
memungkinkan mereka berperilaku sebagaimana diperintahkan
peraturan atau tidak?
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 A p a k a h l i n g k u n g a n t e r s e b u t m e m b u a t p e r i l a k u y a n g s e s u a i t i d a k
mungkin terjadi?
c. Capacity (Kemampuan)
 A p a k a h p a r a p e l a k u p e r a n m e m i l i k i k e m a m p u a n b e r p e r i l a k u
sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada?
 B er p er i l a ku s e b a g a i m a n a di t et a p kan o l e h pe r at ur an y a n g ada.
 D a l a m

p r a kt e kn ya ,

kesempatan

dan

kemampuan

saling

bertumpang tindih. Tidak menjadi soal kategori ROCCIPI yang mana
yang

mengilhami seorang

penyusun

rancangan

peraturan

perundang-undangan ketika merumuskan hipotesa penjelasan.
 K at e go r i -kat egori i ni ber hasil d a l a m t uj ua nn ya apabil a berhasil
merangsang para pembuat rancangan undang-undang untuk
mengidentifikasikan penyebab dari perilaku bermasalah yang harus
diubah oleh rancangan mereka.
d. Communication (Komunikasi)
Ketidaktahuan seorang pelaku peran tentang peraturan mungkin
dapat menjelaskan mengapa dia berperilaku tidak sesuai. Apakah
pihak yang berwenang telah mengambil langkah-langkah yang
memadai untuk mengomunikasikan peraturan-peraturan yang ada
kepada para pihak yang dituju? Tidak ada orang yang dengan
secara sadar mematuhi peraturan kecuali bila dia mengetahui
perintah.
e. Interest (Kepentingan)
Apakah ada kepentingan material atau non material (sosial) yang
mempengaruhi pemegang peran dalam bertindak sesuai atau tidak
sesuai dengan aturan yang ada?
f. Process (Proses)
Menurut kriteria dan prosedur apakah – dengan proses yang
bagaimana – para pelaku peran memutuskan untuk mematuhi
undang-undang atau tidak?. Biasanya, apabila sekelompok pelaku
peran terdiri dari perorangan, kategori “proses” menghasilkan
beberapa hipotesa yang berguna untuk menjelaskan perilaku
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mereka. Orang-orang biasanya memutuskan sendiri apakah akan
mematuhi peraturan atau tidak.
g. Ideology (Idiologi)
Apakah nilai-nilai, kebiasaan dan adat-istiadat yang ada cukup
mempengaruhi pemegang peran untuk bertindak sesuai atau
bertentangan dengan aturan yang ada?
Berdasarkan uraian di atas, pengevaluasi Perda hendaknya dapat
melakukan pilihan yang tepat mana yang sesuai dengan kondisi daerah.
Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah bahwa semua perhitungan
sebagaimana terdapat dalam metode di atas selalu menekankan partisipasi dari
masyarakat.
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1.5.2. B a ga n Alir Kegiatan Kajian
Evaluasi Peraturan Da era h no mo r 4
ta hun 20 11 te nta ng Ta ta Nilai B u da y a

P e r u m u s a n P e rm a s a la h a n , Fa k t o r
P e n g h a m b a t d a n Fa k t or P e n d u k u n g

Ka j i a n Ke d u d u k a n P era tu ra n D a e r a h t erh ad ap
P eru n d an g -U n d a n ga n La i n :
a . P era t u ra n P e r u n d a n g - U n d a n ga n t en t an g
Kebudayaan di DIY
b. Kajian Teoritik E va lua si P erda n o.4 tahun 2 0 1 1
c. Hi ra rki P eratu ran P e u n d a n g a n - U n d a n g a n
t en tan g Ke b u d a ya a n
d. Urutan Kronologis D o k u m e n P erundan g U n d a n g a n tent an g Ke b u d a ya a n
e.
Imp likasi Hi ra rk i P era turan d a l a m P eren c a n a an
dan Pelaksanaan

Is u Strategis K e d u d u k a n Pera tu ra n D a e r a h
d a l a m Ko n t e k s Peratu ran P e r u n d a n g a n U n d a n g a n t ent an g Ke b u d a ya a n :
a . Isu Strategis Pen yelen gga raan
Keb u d a ya a n di Da erah Istim ewa
Yogyaka rta
b. Analisis Perm a s a la ha n d a l a m
Pem a j u a n Ke b u d a ya a n di Da era h
Istimewa Yogyakarta

Analisis Perb andin gan Ket entuan Pen yelen gga raan
Un d a n g -Un d a n g P em a j u a n Ke b ud a ya a n D e n g a n
Peraturan D a e r a h Is t i m e wa T e n t an g Pem eli h a ra a n D a n
Pen gem b a n ga n Ke b u d a ya a n

Kedudukan Kebudayaan
d a la m Un d a n g Undan g Nom or 1 3 T a h u n 2 0 1 2 t en ta n g
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Analisis Ke we n a n ga n P em erintah Da erah
Istim ewa Yog ya k a rta d a la m Uru s a n
Ke b u d a ya a n d a n Im p lem enta sin ya d i

Analisis Perb edaan Und an g -Undan g N om o r 5
tahun 20 17 d en ga n Un d a n g -Un d a n g N o m o r 1 2
T a h u n 2 0 1 2 d a n P era tu ran Da er a h Is t i m e wa
N o m o r 3 tahun 2 0 1 7 sebagai P a n d u a n Revisi
Peraturan Da erah D IY N o m o r 4 tahun 20 11

Analisis Perbedaan Undang
-Undan g Nom or 5
tahun 2017 dengan Undang
-Undan g Nom or 1 3
Tahun 2012 dan Peraturan
D a e ra h Is t i m e wa
Nom or 3 Tahun 2017 sebagai Regulasi
P e m a j u a n Kebudayaan di DIY

Persandingan Un s u r -Un s u r Obj ek Ke b u d a ya a n
di an ta ra P e ru n d a n g -u n d a n g a n ya n g tersedia

Sintesis Keb era d a a n Peraturan Da era h N o m o r 4
t a hu n 2 0 1 1 s eba gai Da s a r H u k u m
Penyelenggaraan Tata Nilai Budaya Yogyakarta

K es i mpula n d a n Re ko me n da s i
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1.5.3. Sistematika Penulisan
Agar supaya evaluasi peraturan daerah yang diuraikan di dalam naskah
ini dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan uraian sistematis dalam
penulisannya agar dapat dipergunakan secara baik.
Dalam naksah evaluasi peraturan daerah ini, penulisan akan dibagi
menjadi beberapa bagian yang akan disusun secara runtut dan menyeluruh.
Adapun sistematika penulisan dari evaluasi perda ini adalah:
1. Bab I merupakan pendahuluan. Pada Bab Pendahuluan ini disajikan
kerangka pemikiran secara umum yang mendasari dilakukannya
evaluasi terhadap Peraturan Daerah, yaitu:
a. latar belakang;
b. tujuan dan kegunaan;
c. metode penelitian yang digunakan;
d. sistematika penulisan

2. Bab II merupakan kajian teori. Dalam Bab Kajian Teori ini disajikan
uraian pemahaman teoritis terkait dengan perda yang akan di evaluasi
untuk membekali wawasan dan pengetahuan sebagai alat analisis dalam
menilai, mengolah, mengevaluasi serta menyusun rekomendasi dari hasil
penelitian.
3. Bab III merupakan Penyajian dan Analisa Data. Pada Bab Penyajian dan
Analisis Data ini disajikan data-data seperti permasalahan, faktor
penghambat, dan faktor pendukung terhadap pelaksanaan Perda.
Selanjutnya, terhadap Peraturan Daerah tersebut dilakukan analisis
untuk mengetahui implementasi dan efektivitas keberlakuan perda.
Dengan demikian, Bab III ini merupakan perpaduan dalam melihat tiga
aspek sekaligus yaitu permasalahan, teori dan solusi pemecahannya.
Pada BAB III dapat disusun ke dalam empat bagian, yaitu evaluasi,
pembahasan Isu Strategis Kedudukan Peraturan Daerah dalam Konteks
Peraturan Perundangan tentang Kebudayaan, Analisa Perbandingan
Ketentuan Penyelenggaraan UU tentang Pemajuan Kebudayaan dan
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Perda Nomer 4 Tahun 2011 dalam konteks Keistimewaan,

dan

rekomendasi.
Uraian mengenai evaluasi dikemukakan pada bagian metode penelitian
di bab sebelumnya. Sedangkan rekomendasi disusun berdasarkan kajian
evaluasi terhadap sebuah perda. Rekomendasi disusun dengan konkrit
dan jelas beserta usulan serta saran yang harus dilakukan. Adapun di
akhir rekomendasi perlu ditegaskan, apakah perda tersebut masih
relevan diterapkan, direvisi, atau diganti dengan perda yang baru. Ada 3
kemungkinan:
a) Dilakukan Revisi Perda (apabila usulan perubahan

terhadap

substansi tidak sampai 50%)
b) Membuat Perda baru (apabila perubahan lebih dari 50%)
c) Tetap dipertahankan (apabila masih relevan)

4. Bab V merupakan bagian penutup. Bab ini berisi kesimpulan analisa yang
telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan untuk meningkatkan
kemampuan dan komitmen serta saran penyempurnaan terhadap suatu
peraturan. Bab ini juga berisi penutup hasil kajian.
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BAB II
KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP
PERUNDANG-UNDANGANAN LAIN

2.1.

Peraturan Perundangan tentang Kebudayaan di DIY

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah memberikan Keistimewaan
kepada DIY dalam 5 (lima) bidang yaitu : 1) Tata Cara Pengisian Jabatan, Tugas,
Kedudukan, dan Wewenang Gubernur/Wakil Gubernur, 2) Kelembagaan 3)
Kebudayaan, 4) Pertanahan, dan 5) Tata Ruang.
Dalam bidang kebudayaan, kewenangan tersebut meliputi kewenangan
penuh dalam mengatur dan mengurus pelestarian, serta pembaharuan aset
dan nilai-nilai budaya Jawa pada umumnya, dan Yogyakarta khususnya.
Pemberian kewenangan dalam bidang kebudayaan didasarkan

pada

pertimbangan bahwa Yogyakarta, terutama Kesultanan dan Pakualaman serta
rakyat Yogyakarta, memiliki budaya yang khas yang merupakan inti dari
kebudayaan Jawa. Kebudayaan yang dimanifestasikan dalam wujud nilai-nilai,
pengetahuan, norma, adat-istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur memiliki
akar panjang dalam masyarakat Yogyakarta yang telah dibentuk melalui proses
dialog yang sangat panjang. Lebih-lebih, budaya Yogyakarta, terutama dalam
wujudnya sebagai nilai telah memainkan peranan penting dalam proses
masyarakat Indonesia menjadi sebuah bangsa.
Di dalam praktik, untuk menempatkan Keistimewaan Bidang
Kebudayaan ini meskipun menjadi otoritas Pemerintah Daerah DIY, namun
dalam pelaksanaannya harus melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa. Dengan demikian, kebijakan Kebudayaan yang dilakukan
pemerintah Kabupaten/Kota harus merujuk kepada kebijakan yang diatur oleh
Pemerintah Daerah DIY. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah DIY menempatkan
Kebudayaan sebagai ruh dalam setiap gerak pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.
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Dengan diletakkannya budaya sebagai ruh atau spirit bagi segala gerak
kehidupan di wilayah DIY dalam kerangka besar keistimewaan DIY, maka perlu
adanya langkah-langkah untuk menguatkan nilai budaya ke dalam praktek
keseharian baik di ranah pemerintahan maupun kehidupan

sosial

kemasyarakatan. Upaya penguatan atas tatanan kehidupan dengan ruh
budaya diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi kesejahteraan rakyat
sekaligus ”meneguhkan” posisi DIY sebagai pusat kebudayaan yang dapat
tercermin dalam kehidupan masyarakat.
Langkah ke depan yang harus dilakukan adalah: (1) "mengembalikan"
nilai-nilai yang memang harus dikembalikan karena nilai-nilai tersebut telah
menjadi nilai-nilai keistimewaan budaya DIY, (2) "merehabilitasi", nilai-nilai
keistimewaan budaya yang sudah menunjukkan tanda keredupan, (3)
"menguatkan", nilai-nilai keistimewaan budaya yang mengalami pelemahan
oleh nilai-nilai budaya baru dan oleh generasi baru Yogyakarta, dan (4)
"mengembangkan",

nilai-nilai

keistimewaan

budaya

untuk

menjawab

perubahan zaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan ke depan
tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakikat dan inti nilai keistimewaan
budaya DIY.
Di dalam RPJPD 2005-2025 disebutkan, bahwa Pembangunan Daerah
Istimewa Yogyakarta dilandasi oleh filosofi ‘Hamêmayu-Hayuning Bawânâ’,
yang mengandung makna: “kewajiban melindungi, memelihara, dan membina
keselamatan dunia”. Berdasarkan filosofi itu, Visi Pembangunan DIY Tahun
2025 adalah mewujudkan DIY menjadi: “Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah
Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang
Maju, Mandiri, Sejahtera”.
Berdasarkan proposisi dan visi DIY di atas, maka dirasa perlu adanya
suatu rumusan penjabaran operasional isi kebudayaan ke dalam wujud pola
tindakan nyata yang dapat dilakukan (diimplementasikan). Nilai-nilai budaya
Yogyakarta yang sangat perlu untuk dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata
kehidupan budaya di Yogyakarta adalah: (1) Hamemayu Hayuning Bawana, di
dalamnya mencakup konsep rahayuning bawana kapurba waskithaning
manungsa, dharmaning satriya mahanani rahayuning nagara, dan rahayuning
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manungsa dumadi karana kamanungsane, (2) Golong Gilig Sawiji Greget
Sengguh Ora Mingkuh, (3) Mangasah Mingising Budi, dan (4) Memasuh Malaning
Bumi (Pergub DIY no. 8 tahun 2008).
Keempat filosofi budaya tersebut secara substansial memiliki kapasitas
yang dapat memandu gerak “pertahanan”, “peneguhan”, “penguatan”, dan
“pengarahan” kehidupan budaya dalam arti luas di antaranya adalah:
pemeliharaan

dan

pengembangan

lingkungan

hidup,

pendidikan,

perekonomian berbasis nilai budaya, hubungan sosial dan perilaku
bermasyarakat, sikap hidup, kesenian, pertanian, praktik kehidupan politik
yang beradab, pengentasan kemiskinan, serta kehidupan Yogyakarta yang
diwarnai oleh multibudaya, multiras, dan multiagama. Penjabaran keempat
filosofi budaya diatas yang menjadi “inti” dari “isi” keistimewaan DIY diarahkan
menjadi pemandu tumbuh dan berkembangnya peradaban masyarakat yang
memiliki keluhuran, keunikan, keterbukaan, kegotongroyongan, yang pada
akhirnya akan terwujud dalam tatanan kehidupan masyarakat yang agamis,
humanis, sejahtera, dan berkeadilan (NA Perdais, 3/2017).

2.2.

Kajian Teoretik Evaluasi Perda nomor 4 tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta merupakan salah satu produk
hukum dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang cukup
penting. Nilai penting peraturan daerah ini adalah karena di dalamnya berisi
tentang Tata Nilai Budaya yang merupakan pedoman penting bagi masyarakat
dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi tantangan
zaman yang semakin mengglobal sehingga tata nilai itu penting untuk terus
dipertahankan, dilestarikan, dan dikembangkan.
Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai Tata Nilai Budaya Yogyakarta,
Bab ini juga akan diuraikan sedikit pengertian tentang nilai sebagai acuan
berfikir pentingnya tata nilai budaya tersebut.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi online) yang dimaksud
dengan nilai adalah:
“Harga”; “Banyak sedikitnya isi, kadar, mutu”; “Sifat-sifat (hal-hal) yang
penting dan berguna bagi manusia”; “Sesuatu yang menyempurnakan manusia
dengan hakikatnya”; atau “Konsep abstrak mengenai masalah dasar yang
sangat penting dan berharga bagi kehidupan manusia”.
Pengertian terakhir dapat dianggap mewadahi dan mencakup pengertian
nilai dalam kajian ini, yakni suatu konsep abstrak mengenai masalah
mendasar dalam kehidupan manusia yang dipandang penting dan berharga.
Selain itu, pengertian nilai juga dapat dirujuk berdasarkan pendapat
dari pakar antropologi Indonesia terkemuka yakni Koentjaraningrat. Menurut
beliau, nilai (budaya) adalah sistem nilai budaya yang berarti:
“Sistem nilai budaya adalah tingkat tertinggi dan paling abstrak dari adatistiadat. Nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang
dinilai berharga dan penting oleh suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi
sebagai pedoman orientasi kehidupan masyarakat yang

bersangkutan.”

(Koentjaraningrat, 2005: 75-76).
Lebih lanjut Koentjaraningrat menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya
berada dalam lingkup emosional dari alam jiwa seseorang yang telah
diresapinya semenjak kecil dengan berbagai nilai budaya yang ada di dalam
masyarakat. Oleh karenan itu, nilai budaya menjadi berakar kuat dalam alam
jiwa individu bahkan masyarakat dan menggantikan suatu nilai budaya yang
telah dimiliki dengan nilai budaya lain diperlukan waktu yang lama. Sistem
nilai akan menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan
individu dan masyarakat. (Koetjaranigrat, 2005: 76).
Kluckhohn dalam Pelly (1994) mengemukakan bahwa nilai budaya
merupakan sebuah konsep dengan lingkup luas yang hidup dalam alam
pikiran sebagian besar warga suatu masyarakat dan terhadap sesuatu yang
paling berharga dalam hidup. Rangkaian konsep itu satu sama lain saling
berkaitan dan merupakan sebuah sistem nilai budaya. Secara fungsional
sistem nilai ini mendorong individu untuk berperilaku seperti apa yang
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ditentukan. Mereka percaya, bahwa hanya dengan berperilaku seperti itu
mereka akan berhasil.
Pengertian sistem nilai adalah:
“nilai inti (core value) dari masyarakat. Nilai inti ini diakui dan dijunjung
tinggi oleh setiap manusia di dunia untuk berperilaku”.
Sistem nilai ini menunjukkan tata-tertib hubungan timbal balik yang
ada di dalam masyarakat. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman
tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem nilai budaya ini telah melekat dengan
kuatnya dalam jiwa setiap anggota masyarakat sehingga sulit diganti atau
diubah dalam waktu yang singkat. Sistem budaya ini menyangkut masalahmasalah pokok bagi kehidupan manusia. Sistem nilai budaya ini berupa
abstraksi yang tidak mungkin sama persis untuk setiap kelompok masyarakat.
Mungkin saja nilai-nilai itu dapat berbeda atau bahkan bertentangan, hanya
saja orientasi nilai budayanya akan bersifat universal, sebagaimana disebutkan
oleh Kluckhohn (1950).
Menurut Kluckhohn, sistem nilai budaya dalam masyarakat di mana
pun di dunia ini, secara universal menyangkut lima masalah pokok kehidupan
manusia, yaitu:
1) Hakikat hidup manusia. Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan
berbeda secara ekstrem. Ada yang berusaha untuk memadamkam hidup
(nirvana = meniup habis). Ada pula yang dengan pola-pola kelakuan
tertentu menganggap hidup sebagai sesuatu hal yang baik (mengisi
hidup).
2) Hakikat karya manusia. Setiap manusia pada hakikatnya berbeda-beda,
di antaranya ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk
hidup, karya memberikan kedudukan atau kehormatan,

karya

merupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi.
3) Hakikat

waktu

untuk setiap

kebudayaan

berbeda.

Ada yang

berpandangan mementingkan orientasi masa lampau, ada pula yang
berpandangan untuk masa kini atau yang akan datang.
4) Hakikat alam manusia. Ada kebudayaan yang menganggap bahwa
manusia harus mengeksploitasi alam atau memanfaatkan

alam
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semaksimal mungkin, ada pula kebudayaan yang beranggapan bahwa
manusia harus harmonis dengan alam dan manusia harus menyerah
kepada alam.
5) Hakikat hubungan manusia. Dalam hubungan ini, ada manusia yang
mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara
horisontal maupun secara vertikal kepada tokoh-tokoh. Ada pula yang
berpandangan individualistis (menilai tinggi kekuatan sendiri).

Sistem nilai itu menjadi pedoman yang melekat erat secara emosional
pada diri seseorang atau sekumpulan orang, malah merupakan tujuan hidup
yang diperjuangkan. Oleh karena itu, mengubah sistem nilai manusia tidaklah
mudah, dibutuhkan waktu panjang. Sebab, nilai-nilai tersebut merupakan
wujud ideal dari lingkungan sosialnya. Dapat pula dikatakan bahwa sistem
nilai budaya suatu masyarakat merupakan wujud konsepsional

dari

kebudayaan mereka, yang seolah-olah berada dan di atas para individu warga
masyarakat itu.
Sebagai pembanding pengertian nilai yang dirumuskan dengan jelas dan
mendalam (detail) dalam Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya
Yogyakarta memiliki korelasi dengan pengertian-pengertian tentang nilai yang
telah diuraikan, yakni:
“Nilai adalah kualitas yang terdapat pada barang sesuatu atau yang
sengaja diberikan kepada sesuatu barang, yang merangsang manusia untuk
menggapainya, karena nilai selalu dihayati dan dipersepsi sebagi hulu atau
sumber atau tempat bersemayam atas hal yang dianggap suci, agung, mulia,
luhur, benar, baik, indah, patut, layak, dan berguna”.
Lebih lanjut dijelaskan:
“Tata nilai adalah serangkaian kualitas kesucian, keagungan, kemulian,
keluhuran, kebenaran, kebaikan, keindahan, kepatutan, kelayakan, dan
kebergunaan yang saling berkaitan satu sama lain secara terpadu, selaras,
serasi dan seimbang”.
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Lebih lanjut dijelaskan:
“Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang
memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa

pengerahan

sengenap 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 (ora mingkuh)”.
Keterangan yang mendetail dapat terlihat pada Penjelasan atas
Peraturan Darerah Provinsi Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagaimana diuraikan di bawah.
Tata nilai budaya Yogyakarta ialah tata nilai budaya Jawa yang memiliki
kekhasan dalam semangat pengaktualisasian nilai-nilai pada umumnya. Tata
Nilai Budaya Yogyakarta merupakan sistem nilai yang dijadikan kiblat
(orientasi), acuan (referensi), inspirasi, dan sumber pedoman bagi perilaku
budaya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan
budaya masyarakat Yoayakarta.
Di dalam masyarakat Yogyakarta terdapat banyak nilai yang luhur dan
berharga yang patut menjadi pedoman dan diupayakan untuk dilestarikan
seperti telah disematkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta nomor 4 tahun 2011. Adapun tata nilai-nilai budaya tersebut
adalah:
a. Tata nilai religio-spiritual;
b. Tata nilai moral;
c. Tata nilai kemasyarakat;
d. Tata nilai adat dan tradisi;
e. Tata nilai pendidikan dan pengetahuan;
f. Tata nilai teknologi;
g. Tata nilai penataan ruang dan arsitektur;
h. Tata nilai mata pencaharian;
i. Tata nilai kesenian;
j. Tata nilai bahasa;
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

Segenap tata nilai di atas merupakan tata nilai yang melingkupi hampir
semua aspek kehidupan masyarakat Yogyakarta. Uraian yang mendetail
mengenai pengertian masing-masing tata nilai dapat dilihat pada lampiran di
bagian akhir naskah dan juga lampiran dari Peraturan Daerah Nomor 4 tahun
2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagai bagian tidak terpisahkan.

2.3.

Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebudayaan
Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang nomor 13
tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimmewa Yogyakarta (BAB XII,
pasal 36 sampai pasal 40), maka setelah Undang-Undang dapat dilanjutkan
dengan Peraturan Pemerintah dan seterusnya hingga Peraturan Daerah.
Ketentuan ini terdapat pengecualian jika produk Undang-Undang itu bersifat
istimewa, sehingga setelah ditetapkannya Undang-Undang maka langsung
diikuti dengan Peraturan Daerah Istimewa (tanpa melalui

Peraturan

Pemerintah) atau produk perundangan di bawah Undang-Undang (tingkat
pusat).
Oleh karena itu, pada saat Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan pada 3 September
2012, maka langsung diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa
nomor 1 tahn 2013, yang ditetapkan pada 12 Desember 2013. Mengingat
kandungan isi Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 memuat 5 (lima) aspek
dalam kewenangan keistimewaan, maka dipandang perlu untuk diterbitkan
Peraturan Daerah Istimewa tentang kelima aspek itu, yaitu (1) Tata cara
pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil
Gubernur (no.../2014); (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (no..../2014);
(3) pertanahan (no../2016); (4) tata ruang (no.../2016); dan terakhir Peraturan
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Daerah Istimewa nomor 3 tahun 2017 tentang Pemeliharaan

dan

Pengembangan Kebudayaan DIY.
Dengan demikian, maka secara otomatis semua produk regulasi tentang
kebudayaan yang setara atau lebih rendah dengan Perdais nomr 3 tahun 2017
ini seyogyanya harus menyesuaikan diri. Bagi Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta “penyesuaian” terhadap produk undang-undang terkait
dengan urusan kebudayaan tidak hanya mengacu pada Undang-Undang
nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
{khususnya pasal 7 ayat (2) dan BAB IX pasal 31 ayat (1) dan (2)}, tetapi juga
harus mengacu pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan.

2.4.

Urutan
Kronologis
Kebudayaan di DIY

Dokumen

Perundang-undangan

Sesuai dengan struktur hierarkhi peraturan

tentang

perundang-undangan

tentang kebudayaan, maka seharusnya undang-undang yang ditetapkan lebih
dahulu adalah Undang-Undang RI nomor 11 tahn 2010 tentang Cagar Budaya.
Tetapi, perlu diketahui bahwa sebelum undang-undang itu diundangkan, maka
di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah ditetapkan Peraturan Daerah nomor
11 tahun 2005 tentang Benda dan Kawasan Cagar Budaya, yang maksud dan
esensinya relatif sama, kecuali lingkup wilayahnya berbeda. Namun demikian
demi ketaatasasan dalam penyusunan perundang-undangan, maka Peratuan
Daerah itu gugur demi hukum. Oleh karena itu, terkait dengan pokok
permasalahan itu maka kemudian terbit Peraturan Daerah nomor 6 tahun
2012 tentang Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.
Relatif bersamaan dengan peraturan daerah itu, Pemerintah Daerah DIY
juga telah menetapkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Tata
Nilai Budaya Yogyakarta. Dengan demikan, sebelum undang-undang tentang
kebudayaan (tingkat pusat) diterbitkan/ditetapkan, sesungguhnya di DIY
sudah memiliki peraturan perundangan (regulasi) tentang kebudayaan, baik
yang bersifat bendawi (tangible, nomor 6 tahun 2012)) maupun yang tak benda
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(intangible, nomor 4 tahun 2011). Sekali lagi demi keteraturan

dan

ketaatasasan peraturan perundang-undangan, maka satu demi satu produk
regulasi itu harus dieleminasi terutama setelah ditetapkannya Undang-Undang
nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istmewa Yogyakarta,
khususnya pada aspek Kebudayaan (BAB IX pasal 31) dan belakangan juga
dengan ditetapkannya Undang-Undang RI

nomor 5 tahun 2017 tentang

Pemajuan Kebudayaan.
Upaya terbaru dalam rangka mengikut tata aturan perundang-undangan
tentang kebudayaan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Istimewa nomor
3 tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di DIY,
sebagai penjabaran Peraturan Daerah Istimewa nomor 1 tahun 2013 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada saat inilah kesempatan yang paling baik dan strategis untuk
mengkaji ulang dan jika perlu merevisi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011
tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Di kemudian hari agar lebih efektif
(berhasil guna) tidak hanya status perundangannya, tetapi juga pedoman
implementasinya.

2.5.

Implikasi Hirarki Peraturan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan

Salah satu hal yang dianggap cukup krusial dalam mencermati,
menanggapi, dan menindaklanjuti produk perundang-undangan tentang
kebudayaan adalah persinggungan dan korelasi antara Undang-Undang nomor
13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Di satu pihak undang-undang nomor 23 tahun 2014

tentang

Pemerintahan Daerah, sebagai penyempurnaan dan penyesuaian dari undangundang sebelumnya sejak undang-undang nomor 22 tahun

1999,

mengamanatkan adanya otonomi daerah, khususnya bagi Kabupaten/Kota di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republk Indonesia. Sementara itu, dalam
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Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2012, khususnya BAB VI mengenai
KEWENANGAN pada pasal 6 jelas disebut secara eksplisit bahwa “Kewenangan
Istimewa DIY berada di Provinsi”. Berdasarkan kenyataan itu, maka potensi
“konflik” yang terjadi adalah terkait dengan kewenangan ‘pengelolaan’
pemajuan kebudayaan, sejak mulai

dari perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.
Berkat usaha keras dari segenap aparatur pemerintah daerah DIY dan
kebesaran hati para pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
kendala itu sudah dapat diatasi dengan baik. Salah satu jalan tengah yang
digagas oleh Pemda DIY adalah telah dirumuskannya “Arah Kebijkan Strategis
Urusan Kebudayaan” tahun 2018 – 2022 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi
Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 – 2022 yang menyertai Pidato Pengukuhan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan
“Panca Arah Kebijakan Urusan Kebudayaan” yang terdiri atas:
(1) Arah Kebijakan bidang Kebudayaan;
(2) Arah Kebijakan bidang Pariwisata;
(3) Arah Kebijakan bidang Pendidikan;
(4) Arah Kebijakan bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan; dan
(5) Arah Kebijaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keterlindungan
Warga. Bahkan, arah kebjakan ini juga disertai dengan Strategi
Pencapaian Target.
Dengan demikian sekurang-kurangnya dalam pelaksanaan tahun
pertama Arah Kebijakan Strategis Urusan Kebudayaan telah berjalan sesuai
dengan rel aturan mainnya. Mekanisme pembangunan tentang pemajuan
kebudayaan yang berjalan adalah melalui musyawarah rencana pembangunan
yang masukannya berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan kemudian
dikompilasi

di

tingkat

Pemerintah

Daerah

(provinsi)

DIY,

sebelum

dikonsultasikan ke Pemerintah (pusat), khususnya Kementerian Dalam Negeri
dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
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Permasalahan umum yang sering dijumpai dan sering menimbulkan
kecurigaan di kalangan masyarakat luas dalam rangka transparansi anggaran
adalah ‘lembaga pengawasan’. Seperti diketahui, bahwa proses penganggaran
sebagai konsekuensi pembiayaan keistimewaan DIY adalah dilakukan
‘langsung’ dari Pemerintah Daerah (eksekutif) kepada Pemerintah (pusat),
tanpa melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DIY sebagai mitra pemerintah. Kenyataan ini sering menimbulkan bahan
perbincangan di luar forum formal, baik oleh komunitas maupun tokoh
masyarakat. Isu yang dikembangkan sesuai dengan sikap dan kepentingan
masing-masing yang dianggap tidak terakomodasi dalam perencanaan
pembangunan pemajuan kebudayaan di DIY. Selanjutnya untuk mencegah
meluasnya isu-isu yang ‘liar’ tidak terkendali, sebaiknya segera diciptakan
instrumen pengawasan terhadap penggunaan Dana Keistimewaan, baik dalam
bidang regulasi maupun sumber daya manusia pengawalnya.
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BAB III
ISU STRATEGIS KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH DALAM KONTEKS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEBUDAYAAN

3.1.

Isu Strategis Penyelenggaraan Kebudayaan di Daerah Istimewa
Yogyakarta
Sebagai pusat budaya, pusat pendidikan, dan destinasi wisata Daerah

Istimewa Yogyakarta telah lama menyatakan diri/mendeklarasikan dan
merencanakan pembangunan daerah berbasis tiga matra itu. Setidaknya
dalam perencanaan pembangunan sejak 20 tahun terakhir, seiring dengan era
reformasi pembangunan kebudayaan di DIY semakin nyata. Kondisi itu secara
bersamaan dengan tingginya perhatian masyarakat terhadap pembangunan
kebudayaan sehingga wajar jika muncul pro-kontra. Salah satu implikasi
besarnya perhatian masyarakat terhadap pemajuan kebudayaan, maka secara
otomatis juga keinginan masyarakat terhadap pemajuan kebudayaan yang
sesuai dengan keinginan atau seleranya. Beberapa isu strategis yang dapat
dicatat adalah:
1. Pergerakan kegiatan seni-budaya oleh masyarakat sangat kencang
frekuensinya.
2. Perlunya koordinasi dan sinergi di antara para pemangku kepentingan
(stakeholders) dalam setiap kegiatan budaya.
3. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi produk-produk perundangan
(regulasi) baik sebelum maupun pasca ditetapkannya Undang-Undang
nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
4. Perlunya penegasan dan penyelarasan tugas dan fungsi di antara para
pemangku kepentingan (stakeholders) dalam Pemajuan Kebudayaan.
Hal ini bersumber dari Peraturan Daerah Istimewa nomor 3 tahun 2017,
BAB VII pasal 25 (Tugas Pemerintah Daerah); pasal 26 (Kewenangan
Pemerintah Daerah); pasal 28 (Pemerintah Kabupaten/Kota); pasal 29
(Pemerintah Desa/Kelurahan); pasal 30 (Dewan Kebudayaan); dan BAB
IX pasal 32 (Peran dan Tanggung Jawab Kasultanan dan Kadipaten);
serta BAB X pasal 33 (Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat).

33

5. Perlunya penyelarasan substansi isi di antara produk perundangundangan yang ada, khususnya pada objek kebudayaan (periksa BAB
IV, halaman 34 di bawah).
6. Perlunya segera diterbitkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
Istimewa nomor 3 tahun 2017, khususnya pada pasal 30 tentang Dewan
Kebudayaan. Hal ini perlu diperkuat dengan Peraturan atau Surat
Keputusan Gubernur, mengingat konstruksi, tugas dan fungsi Dewan
Kebudayaan berubah/berbeda dengan yang berlaku sebelumnya karena
dimuat secara eksplisit dalam Peraturan Daerah Istimewa.

3.2.

Analisis Permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah
Istimewa Yogyakarta
Di dalam pemajuan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat

berbagai permasalahan, terutama disadari bahwa wujud dan perilaku budaya
sekurang-kurangnya bersumber dari Kasultanan (Kraton)/Kadipaten, Kampus
(lembaga pendidikan), kampung (masyarakat pedesaan/perkotaan),

dan

komunitas (para pelaku seni dan budaya). Mengingat wajah kebudayaan di DIY
terdiri atas berbagai sumber, maka sangat mendesak tersusunnya ”Strategi
Kebudayaan” yang dapat mengakomodasi segenap elemen
pembentuk

kebudayaan

itu.

Sekurang-kurangnya

terdapat

masyarakat
beberapa

permasalahan pemajuan kebudayaan antara lain:
1. Pembuatan Master Plan Pemajuan Kebudayaan DIY sebagai pedoman
pelaksanaan pemajuan kebudayaan
2. Distribusi

tugas

dan

kewenangan

masing-masing

pemangku

kepentingan (stakeholder) dalam pemajuan kebudayaan sesuai dengan
amanat Perdais nomor 3 tahun 2017.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan agar
ikut merasa memiliki (handarbeni) dalam pemajuan kebudayaan di DIY.
4. Koordinasi dan sinergi di antara para pemangku kepentingan di bidang
kebudayaan di DIY.
5. Koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi pemerintah, baik Pemerintah
Daerah maupun instansi vertikal (UPT Pusat di daerah).
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6 . P e n ye l r a n aspirasi m a s ya r a ka t me l a l u i jalur y a n g d a pat d a n m u d a h
diakses s e hi n gga ti dak me r a s a di ti nggal kan.
7.

A kt i vi t as b u d a y a y a n g b e r k e m b a n g me l a l ui s a n g ga r -s a n g ga r d a n
komunitas
t i dak
dapat
di kendal i kan
( s e ku r an gn ya
tercatat)
ol ehPemer i nt ah D aer ah .
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BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN UNDANGUNDANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DENGAN PERATURAN DAERAH
ISTIMEWA TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

4.1.

Kedudukan Kebudayaan dalam Undang -Undang N om or 13 Tahun
2 01 2 tent ang K e i st i m ew a a n D a e r a h Ist i m ew a Y o g y a ka r t a

K e d u d u k a n k e b u d a y a a n d a l a m U n d a n g -U n d a n g n o m o r 1 3 T a h u n 2 0 1 2
tentang K e i s t i me w a a n D a e r a h Ist i me w a Y o gya kar t a secar a u m u m di t unj ukkan
secar a implisit p a d a u n d a n g -u n d a n g t ersebut d e n ga n b a h w a ke b u d a ya a n t i dak
di ba has sec ar a men det i l , kecual i d a l a m b e b e r a p a B a b d a n p as al-pasal. H a l ini
d a p a t d i t e r i m a k a r e n a p e n e g a s a n u t a m a d a l a m u n d a n g -u n d a n g t e r s e b u t
a d a l a h k e d u d u k a n h u k u m y a n g d i m i l i ki o l e h D a e r a h I s t i m e w a Y o g y a k a r t a
b e r d a s a r k a n s ej a r a h d a n h a k a s a l -u s u l m e n u r u t U n d a n g -U n d a n g D a s a r
Negara Republik Indonesia. Penjelasan ini dapat dicermati pada B ab I mengenai
K e t e n t u a n U m u m p a d a pasal 1 p a d a but i r 2 b eser t a pe nj e l as a n d i p a d a but i r but ir sel a nj ut n ya .
K eduduka n atau penyebutan secara langsung tentang kebuda yaan
terlihat d ar i ti ga b a b y a n g t e r mu a t d a l a m u n d a n g -u n d a n g t e r sebut, ya i t u B a b
I V pasal 1 butir k e -7 terkait d e n g a n k e w e n a n g a n d a e r ah i s t i me w a y a n g
t er masuk ke w e n a n ga n me n ge nai kebudayaan; B a b I X pasal 31 ya n g terdiri dari
d u a ayat m e n ye b u t ka n t entang ke b u d a ya a n secara tersurat. B a b I X m e r u p a k a n
penj aba r an

kewenangan

dari

Bab

IV

m e n ge n a i

ke b u d a ya a n .

Bab

IX

m e n y e b u t k a n p e n y e l e n g g a r a a n p e me l i h a r a n d a n p e n g e m b a n g a n k e b u d a y a a n
y a n g me l i p u t i ni lai -nilai, p e n ge t a h u a n , n o r m a , a d at -istiadat, b e n d a , seni , d a n
tradisi l u hur y a n g m e n g a k a r d a l a m ma s y a r a ka t D a e r a h Is t i m e w a Y o g y a k arta.
L e b i h lanj ut d a l a m a ya t (2 ) d i se b u t ka n b a h w a p e l a ks a n a a n k e w e n a n g a n
k e b u d a y a a n t er seb ut d i at ur k e m u d i a n d a l a m p e r a t u r a n d a e r a h i s t i me w a .
S e l a nj ut n ya d a l a m B a b X V m e n g e n a i K e t e n t u a n P e r a l i h a n pas al 4 6 U n d a n g U n d a n g n o m o r 1 3 t a hu n 2 0 1 2 d i se b ut ka n b a h w a t u ga s dari p e m i m p i n d a er a h
D aer ah Ist i me wa Y o gya kar t a adalah me n yi ap ka n ker an gka u m u m kebij akan di
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bidang kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan merupakan satu
kesatuan bagian dari bidang-bidang lain dalam keseluruhan

aspek

keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dari uraian di atas tampak walau kebudayaan bukan merupakan
penegasan yang utama dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 namun
kedudukan kebudayaan tetap diikutsertakan sebagai bagian penting yang
harus diperhatikan dan dipersiapkan ketentuan kebijakan pemeliharaan dan
pengembangannya.

4.2.

Analisis Perbedaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 dengan
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah
Istimewa Nomor 3
Tahun 2017 sebagai Regulasi Pemajuan
Kebudayaan di DIY
Analisis mengenai perbedaan undang-undang dan peraturan daerah

yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta kaitannya sebagai regulasi bagi
pemajuan kebudayaan di Daereah Istimewa Yogyakarta

merupakan

konsekuensi logis. Undang-undang dan peraturan yang akan dianalisis adalah
Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta, kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa
Yogyakarta nomor 3 tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan
Kebudayaan. Analisis akan diurutkan sesuai dengan tahun dikeluarkannya
undang-undang dan peraturan daerah.
Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta mengatur tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
sebelum kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah memberikan
sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 13
tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menekankan
pada kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta
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berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia.
Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 memberikan arah bagi kemajuan
kebudayaan daerah khususnya kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta
yang harus dipelihara dan dikembangkan. Undang-Undang nomor 13 tahun
2012 memperhatikan kemajuan kebudayaan dengan menegaskan dibentuknya
peraturan daerah lebih lanjut untuk menjadi dasar pelaksanaan pemajuan
kebudayaan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
merupakan undang-undang yang memberikan tumpuan perhatian kepada
pemajuan Kebudayaan Nasional dan keberagaman kebudayaan daerah.
Pemajuan Kebudayaan Nasional merupakan usaha yang sangat penting di
tengah perkembangan peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai
investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi
terwujudnya tujuan nasional sebagaiman diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
juga menegaskan bahwa adanya keberagaman kebudayaan daerah merupakan
kekayaan tak ternilai dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk
memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Oleh karenanya usaha dalam
pemajuan kebudayaan Nasional dan keberagaman kebudayaan

daerah

merupakan usaha yang sangat penting sehingga diperlukan langkah strategis
berupa

Pemajuan

Kebudayaan

melalui

Pelindungan,

Pengembangan,

Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan Masyarakat Indonesia yang
bermatabat.
Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 dengan demikian merupakan
undang-undang yang sangat penting dalam bidang kebudayaan di Indonesia.
Undang-undang ini memberikan pedoman atau landasan yang tepat dalam
bidang Pemajuan Kebudayaan Nasional dan dalam hal ini kebudayaan daerah,
khususnya Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang khas dan unik
sebagai bagian dari Kebudayan Nasional Bangsa Indonesia.
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Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun
2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan merupakan
peraturan daerah istimewa yang merupakan upaya pelaksanaan dari UndangUndang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY terutama pasal 31
ayat (2) yang secara khusus berisi diperlukan adanya ketentuan mengenai
pelaksanaan kewenangan kebudayaan.
Peraturan Daerah Istimewa DIY nomor 3 tahun 2017 merupakan
peraturan daerah yang memberikan pedoman dan arahan bagi pemeliharaan
dan pengembangan kebudayaan daerah secara khusus serta pemajuan
kebudayaan daerah dan nasional secara umum. Peraturan Daerah Istimewa
DIY nomor 3 tahun 2017 memberikan dasar yang jelas bagi pengaturan
pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di DIY dan ruang lingkup
pengaturan kebudayaan di DIY yang secara langsung dan tidak langsung
memberikan manfaat bagi Pemajuan Kebudayaan.
Berdasarkan uraian di atas dapatlah disusun perbedaan dari ketiga
peraturan perundangan yang ada terkait dengan yakni:
a. Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta merupakan undang-undang paling awal dari ketiga
peraturan perundangan dengan memberikan dasar atau pedoman bagi
peraturan perundangan yang lain terutama Peraturan Daerah Istimewa
DIY nomor 3 tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan
Kebudayaan. Pemajuan kebudayaan tidak begitu dirinci namun UU
nomor 13 tahun 2012 menjadi dasar atau acuan dibentuknya perdais,
sedangkan Perdais nomor 3 tahun 2017 memerinci secara lebih jelas
tentang perarturan dan ruang lingkup pemajuan kebudayaan dalam hal
ini pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di DIY.
b. Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
menjadi penguat bagi UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta. UU nomor 5 tahun 2017 berbeda dengan
UU nomor 13 tahun 2012 dalam hal perincian pengaturan dan ruang
lingkup tentang pemajuan kebudayaan baik itu Kebudayaan Nasional
dan beragamnya kebudayaan daerah di seluruh Indonesia, dalam hal ini
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secara spesifik Kebudayaan di DIY. UU nomor 13 tahun 2012 hanya
secara spesifik membahas mengenai keistimewaan DIY walau dalam
satu pasal memberikan penegasannya pada pemajuan kebudayaan.
c. Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 berbeda dengan Peraturan Daerah
Istimewa nomor 3 tahun 2017 yakni bahwa UU nomor 5 tahun 2017
menjadi dasar bagi pelaksanaan Perdais nomor 3 tahun 2017 bagi
pelaksanaan pemajuan kebudayaan. UU nomor 5 tahun 2017 memiliki
kedudukan hierarki yang lebih tinggi daripada Perdais nomor 3 tahun
2017 sehingga segala peraturan dan ruang lingkup pemajuan
kebudayaan yang diuraikan dengan jelas dan rinci dapat dipergunakan
sebagai penguat dan pengarah pelaksanaan pemajuan kebudayaan di
DIY dengan payung hukum Perdais nomor 3 tahun 2017.

4.3.

Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam Urusan Kebudayaan dan Implementasinya di
Kabupaten/Kota di DIY

Kewenangan Pemerintah Daerah DIY dalam urusan kebudayaan diatur
dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta. Undang-undang ini secara hierarkis

merupakan

peraturan perundangan paling tinggi yang secara langsung mengatur
kewenangan Pemerintah Daerah DIY terkait urusan kebudayaan. Seperti
diuraikan pada Bab IV UURI nomor 13 tahun 2012 mengenai Kewenangan
terdiri dari dua pasal yakni pasal (6) dan (7).
Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut yakni bahwa
kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan
pemerintah Daerah DIY mengenai urusan keistimewaan. Terdapat beberapa
kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 yang salah satunya adalah kewenangan
kebudayaan {pasal 7 ayat (2)}. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (3)
bahwa penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan didasarkan
pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Lebih lanjut

40

dijelaskan pula bahwa kewenangan dalam urusan-urusan kebudayan diatur
dalam peraturan daerah istimewa (Perdais).
Salah satu bentuk implementasi dari Kewenangan Pemerintah Daerah
DIY dalam urusan kebudayaan adalah dibuat dan ditetapkan peraturan
peundangan lainnya, yang secara hierarkis sama setara atau lebih rendah,
sebagai wujud nyata pelaksanaan (implementasi) kebudayaan. Peraturan
perundangan tersebut merupakan wujud nyata langkah-langkah strategis
mengenai berbagai hal yang diatur dengan lebih terinci terkait dengan
pemajuan kebudayaan di DIY.
UU nomor 13 tahun 2012 tentang kewenangan kebudayaan tersebut di
atas diwujudkan dengan ditetapkannya Perdais nomor 1 tahun 2013 tentang
Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY dan Perdais nomor 3 tahun 2017
tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Perdais tersebut
mengatur dan memberikan ruang lingkup dalam pemeliharaan dan
pengembangan kebudayaan di DIY secara jelas dan terinci. Sebagai contoh,
jelas dan terperincinya perdais tersebut sebagai bentuk implementasi dari
Kewenangan pemajuan kebudayaan diwujudkan salah satunya dengan
diperincinya ruang lingkup pengaturan mengenai kebudayaan yang meliputi,
yakni:

pelindungan,

pengembangan,

objek

pengelolaan,

kebudayaan,

perencanaan,

pemanfaatan,

tugas

pemeliharaan,

dan

wewenang,

penghargaan, peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kahipaten serta
peran dan tanggung jawab masyarakat dalam aspek pemeliharaan dan
pengembangan kebudayaan di DIY. Dengan demikian kewenangan kebudayaan
yang diamanatkan melalui UU nomor 13 tahun 2012 dapat diwujudkan atau
diimplementasikan dengan terencana.
Selain Perdais nomor 3 tahun 2017 di atas, terdapat peraturan
perundangan lainnya di DIY sebagai bentuk nyata implementasi dari
Kewenangan tentang kebudayaan seperti yang diamanatkan dalam UU nomor
13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Peraturan perundangan tersebut di
antara adalah:
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a. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya
Yogyakarta.
b. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.
c. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan
Budaya dan Cagar Budaya.
d. Peraturan Daerah nomor 68 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan
Nilai Budaya dalam Pendidikan.
e. Peraturan Daerah nomor 62 tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar
Budaya.
f. Peraturan Daerah nomor 66 tahun 2013 tentang Kurikulum Pendidikan
Berbasis Budaya.
g. Peraturan Daerah nomor 55 tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar
Budaya.
h. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017 tentang Arsitektur Ciri Khas DIY.
Peraturan Gubernur nomor 40 tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur
Bangunan Baru Bernuangsa Budaya Daerah.
i.

Peraturan Gubernur nomor 64 tahun 2013 tentang Mata Pelajaran
Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal.

Selain peraturan perundangan yang telah disebutkan di atas, masih
banyak terdapat peraturan perundangan terutama pada hierarki yang lebih
rendah dari perda, perdais dan pergub seperti perbup (peraturan bupati) atau
perwal (peraturan walikota) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.4.

Persandingan Unsur-Unsur Objek Kebudayaan di antara Perundangundangan yang tersedia
Objek kebudayaan seperti dimaksud dalam peraturan perundangan

adalah seluruh hasil cipta, rasa, karsa dan karya masyarkat Daerah Istimewa
Yogyakarta. Objek kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi
sasaran utama pemajuan kebudayaan yang harus dilestarikan secara terus
menerus.
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Objek kebudayaan yang dimaksud dalam peraturan perundangan
terkait memiliki unsur-unsur yang berbeda antara satu dengan yang lain,
seperti yang diuraikan di bawah ini:
Tabel Perbandingan Peraturan Perundangan tentang Nilai/Aspek Budaya
Perdais 1/2013

Perdais 3/2017

UU 5/2017

Perda 4/2011

Nilai-Nilai

Nilai-Nilai Budaya

Tradisi Lisan

Tata Nilai Religio
Spiritual

Pengetahuan

Pengetahuan dan

Manuskrip

Tata Nilai Moral

Adat Istiadat

Tata

Teknologi
Norma

Bahasa

Nilai

Kemasyarakatan
Adat Istiadat

Adat Istiadat

Ritus

Tata Nilai Adat dan
Tradisi

Benda

Tradisi Luhur

Pengetahuan

Tata

Nilai

Tradisional

Pendidikan

dan

Pengetahuan
Seni

Tradisi Luhur

Benda

Seni

Teknologi

Tata

Nilai

Tradisional

Teknologi

Seni

Tata

Nilai

Penataan

Ruang

dan Arsitektur
Bahasa

Tata

Nilai

Mata

Pencaharian
Permainan Rakyat

Tata

Nilai

Kesenian
Olahraga

Tata Nilai Bahasa

Tradisional
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Tata Nilai Benda
Cagar Budaya dan
K a was an

Cagar

B u d a ya
Tata

Nilai

K epemi mpi nan
d a n P e me r i n t a h a n
Tata
K ej uangan

Nilai
dan

K e ba n gsaan
Tata

Nilai

S e ma n ga t
Keyogyakartaan

Seperti telah diuraikan di atas mengenai objek-objek kebudayaan pada
masing-masing peraturan perundangan, maka tampak adanya persamaan dan
perbedaan di antara peraturan perundangan

tersebut.

Berdasarkan

pengamatan di atas terdapat beberapa persamaan di antara peraturan
perundangan tersebut di atas, terutama Perdais nomor 1 tahun 2013 dan
Perdais nomor 3 tahun 2017. Perdais nomor 3 tahun 2017 secara nyata
mempergunakan dasar Perdais nomor 1 tahun 2013 sebagai dasar landasan
pemerincian objek atau unsur kebudayaan yang patut untuk dilestarikan.
Objek kebudayaan yang lebih terinci unsur-unsurnya dapat terlihat dari
UU nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Terdapat 10 (sepuluh)
objek kebudayaan yang dijelaskan dibandingkan 7 (tujuh) unsur atau objek
kebudayaan yang terdapat pada Perdais DIY seperti yang telah disebutkan di
atas.
Namun jika dibandingan dengan pemerincian Tata Nilai Budaya sesuai
dengan Perda nomor 4 tahun 2011, jumlah unsur terkait budaya menjadi lebih
rinci yakni terdiri atas14 unsur tata nilai.
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4.5.

Analisis Perbedaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah
Istimewa Nomor 3 tahun 2017 sebagai Panduan Revisi Peraturan
Daerah DIY Nomor 4 tahun 2011
Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya di DIY

merupakan peraturan-perundangan tingkat daerah yang ditetapkan berkaitan
dengan tetap lestarinya tata nilai budaya di DIY sebagai pedoman, arahan, dan
acuan dalam menangkal proses globalisasi yang

dapat mengakibatkan

pergeseran (dampak negatif) budaya di DIY. Perda ini secara substansial berada
dalam tataran yang sangat mendasar sekaligus abstrak atau lingkaran
terdalam dalam wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat. Lingkaran ini
berisikan nilai-nilai adi luhung yang hidup dalam alam pikir masyarakat di DIY.
Oleh karena itu, lestarinya nilai-nilai ini adalah hal yang sangat signifikan dan
dengan sendirinya terkait dengan Perda nomor 4 tahun 2011 sebagai bentuk
nyata

perhatian

pemerintah

daerah

dalam

rangka

mewujudkan

kewenangannya dalam aspek kebudayaan di DIY.
Salah satu hal yang sangat penting terkait dengan Perda nomor 4 tahun
2011 adalah rentang masa berlaku perda ini yang sudah cukup lama, yakni
ditetapkan pada tahun 2011. Sepanjang masa tersebut, tentunya, telah banyak
perubahan yang terjadi di DIY terkait dengan kewenangan kebudayaan.
Terdapat hal-hal dalam bidang kebudayaan yang berkembang secara baik dan
adaptif, namun di sisi lain juga terdapat arus globalisasi dan modernisasi yang
memberikan dampak pergeseran budaya yang tidak selalu sesuai dengan tata
nilai budaya di DIY.
Sepanjang masa berlakunya Perda nomor 4 tahun 2011 ini
dilaksanakan, telah ada pula peraturan perundangan lainnya yang ditetapkan
terkait dengan pemajuan kebudayaan. Tujuan dari ditetapkannya peraturanperaturan perundangan tersebut memiliki kesamaan dengan “ruh” tujuan dari
Perda nomor 4 tahun 2011 ini, yakni pelestarian budaya atau secara spesifik
tata nilai budaya. Oleh karena itu, peninjauan dari peraturan-peraturan
perundangan tersebut, yakni Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang
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Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang nomor 5 tahun
2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Daerah Istimewa DIY
nomor 3 tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan,
merupakan bagian dari kajian penting untuk meninjau atau merumuskan
kembali Perda nomor 4 tahun 2011 sesuai dengan kebutuhan

dan

perkembangan zaman.
Sebelum lebih jauh mengamati korelasi antara peraturan perundangan
terkait dengan Perda nomor 4 tahun 2011, maka berdasarkan uraian di atas
dapat disusun perbedaan dari ketiga peraturan perundangan yang ada terkait
yakni:
a. Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta merupakan undang-undang paling awal dari ketiga
peraturan perundangan dengan memberikan dasar atau pedoman bagi
peraturan perundangan yang lain terutama Peraturan Daerah Istimewa
DIY nomor 3 tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan
Kebudayaan. Substansi kebudayaan tidak dirinci namun UU nomor 13
tahun 2012 menjadi dasar atau acuan bagi penyelenggaraan
kewenangan kebudayaan dan dibentuknya Perdais yang secara khusus
dapat mengatur pelestarian kebudayaan.

b. Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
berisikan rincian pengaturan dan ruang lingkup tentang pemajuan
kebudayaan baik itu Kebudayaan Nasional maupun beragamnya
kebudayaan daerah di seluruh Indonesia, dalam hal ini secara spesifik
Kebudayaan di DIY. Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 menjabarkan
secara menyeluruh rumusan-rumusan tentang pemajuan kebudayaan
baik dalam tingkat nasional dan daerah. Berbagai pokok pikiran penting
dan strategis guna pelestarian kebudayaan, baik itu pelindungan,
pemeliharaan,

pengembangan

dan

pemanfaatan

kebudayaan

disebutkan secara koheren dan komprehensif, termasuk arahan guna
penyusunan peraturan-perundangan lainnya, baik setingkat ataupun di
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bawahnya guna menjadi acuan teknis pelaksanaan kegiatan pelestarian
dan permajuan kebudayaan.
Dengan demikian Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 merupakan
acuan yang baik dan terkinikan (updated) jika dipergunakan sebagai
acuan evaluasi peraturan perundangan sejenis lainnya.

c. Perdais nomor 3 tahun 2017 memerinci secara lebih jelas tentang
perarturan dan ruang lingkup pemajuan kebudayaan dalam hal ini
pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di DIY. Perdais ini
merupakan pengejawantahan dari UU nomor 5 tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan dalam tingkat pelaksanaannya di DIY. Perdais ini
secara jelas mendasarkan penjabaran langkah-langkah strategis
pemajuan kebudayan daerah dari UU nomor 5 tahun 2017 tersebut.
Perdais ini memberikan uraian mengenai ruang lingkup dari Pemajuan
Kebudayaan

dalam

hal

ini

pemeliharaan

dan

pengembangan

kebudayaan di DIY secara menyeluruh, yang meliputi ruang lingkup:

i.

Objek Kebudayaan

ii.

Perencanaan

iii.

Pemeliharaan

iv.

Pengembangan

v.

Pengelolaan

vi.

Tugas dan Wewenang

vii.

Penghargaan

viii.

Peran dan Tanggung Jawab Kasultanan dan Kadipaten, dan

ix.

Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat (DIY)

Berdasarkan ruang lingkup di atas tampak bahwa Perdais disusun
dengan langkah-langkah yang strategis untuk dapat secara maksimal
memajukan, melestarikan dalam bentuk pemeliharaan dan pengembangan
kebudayaan di DIY.
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Dengan demikian Peraturan Daerah Istimewa nomor 3 tahun 2017 tentang
Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan merupakan acuan yang baik
dan terkinikan (updated) jika dipergunakan sebagai acuan evaluasi peraturan
perundangan sejenis lainnya.
Berdasarkan uraian mengenai objek kebudayaan di antara ketiga
peraturan perundangan di atas, hal yang penting adalah mengamati
keterkaitannya dengan Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya
di DIY. Perda nomor 4 tahun 2011 disusun mendahului (tahun 2011) dari
ketiga peraturan perundangan yang telah diuraikan di atas. Dengan kata lain,
peraturan perundangan yang lebih baru selain memberikan arahan yang lebih
komprehensif dan koheren tentang pemajuan kebudayaan, juga

lebih

beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam menghadapi tantangan
mengenai kebudayaan.
Ketiga peraturan perundangan dalam hal ini dapat dijadikan panduan
untuk dilakukan revisi dari Perda nomor 4 tahun 2011 seperti diamanatkan di
dalam Perda ini pasal 5, yakni “bahwa peraturan derah tentang Tata Nilai ini
dapat ditinjau atau dirumuskan kembali sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan zaman”. Oleh karena itu, sangat tepat jika arahan bagi revisi
Perda nomor 4 tahun 2011 mendasarkan pada peraturan perundangan seperti
yang telah disebutkan di atas.
Selain perbedaan dalam hal jumlah dan sebutan nama objek
kebudayaan dalam produk perundang-undangan tentang kebudayaan di DIY
seperti disebut di atas, terdapat beberapa perbedaan yang tidak substansial
tetapi perlu dianalisis lebih lanjut, di antaranya:
a. Judul/nama sebutan dalam undang-undang dan/atau peraturan
daerah;
b. Ruang lingkup muatan isi dalam batang tubuh undang-undang
dan/atau peraturan daerah;
c. Maksud, tujuan, dan kelompok sasaran (target group) masing-masing
produk perundangan sesuai dengan jiwa zamannya dan lingkup
wilayahnya;
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d. Tata nilai budaya Yogyakarta yang diharapkan dapat menjadi pedoman
berperilaku dan pedoman pelaksana bagi Pemerintah Daerah serta
pedoman bagi pembentukan produk hukum daerah, nyatanya belum
menunjukkan hasil yang memadai (pasal 3).
e. Ruang Lingkup Tata Nilai Budaya Yogyakarta (pasal 4) yang berjumlah
14 (empat belas), ternyata juga belum implementatif, bahkan kurang
oprasional.
f. Sesuai dengan amanat BAB IV pasal 5 – 7, maka terbuka peluang untuk
dilakukan pengkajian ulang dan/atau peninjauan serta penyebar
luasan.
g. Pada BAB V pasal 8 - 9 tentang Peran serta Masyarakat belum tampak
jelas operasionalnya. Hal ini perlu disinkronkan dengan Peraturan
Daerah Istimewa nomor 3 tahun 2017.
h. Pada BAB VI pasal 10 tentang Pembinaan dan Pengawasan tampaknya
juga belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4.6.

Sintesis Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 sebagai
Dasar Hukum Penyelenggaraan Tata Nilai Budaya Yogyakarta
Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya

Yogyakarta adalah salah satu peraturan perundangan yang penting dalam
wacana pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah dalam hal ini
kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat DIY.
Arti penting dari Perda nomor 4 tahun 2011 ini adalah substansi perda
terkait dengan unsur mendasar dalam pelestarian kebudayan di DIY yakni Tata
Nilai Budaya yang hidup di tengah-tengah Masyarakat DIY. Untuk meninjau
permasalahan ini, ada baiknya dilihat lebih dahulu kerangka teoretik yang
diajukan oleh Koentjaraningrat terkait wujud kebudayaan (Koentjaraningrat,
2005). Menurut Koentjaraningrat terdapat 4 (empat) wujud kebudayaan yang
hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Koetjaraningrat secara simbolis
menyebutkan 4 (empat) wujud kebudayaan tersebut sebagai 4 (empat)
lingkaran konsetris, yakni:
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a. Lingkaran paling luar melambangkan kebudayaan sebagai wujud
artifacts atau benda-benda fisik yang seluruhnya dihasilkan oleh
manusia/ masyarakat.
b. Lingkaran berikutnya, yang tentu lebih kecil, atau lingkaran yang
melambangkan sistem tingkah laku dan tindakan

manusia.

Masyarakat. Lingkaran paling luar dan lingkaran ini merupakan
aspek kebudayaan yang bersifat tangible atau kasat mata.
c. Lingkaran berikutnya, lingkaran yang lebih kecil dari sebelumnya,
merupakan lingkaran yang melambangkan sistem gagasan dari
kebudayaan. Lingkaran ini adalah bersifat asbtrak atau intangible
yang ada adal di dalam kepala tiap individu sebagai bagian dari
masyarakat.
d. Lingkaran paling dalam dan paling kecil merupakan pusat atau
intisari (lingakaran hitam, lihat gambar di bawah) dari semua
lingkaran yang melambangkan kebudayaan sebagai sistem gagasan
yang ideologis. Koentjaraningrat menyebut lingkaran ini merupakan
sumber nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat.
Untuk lebih jelasnya, berikut kerangka empat wujud kebudayaan
dibawah ini.
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Gambar 1. Kerangka Kebudayaan Koentjaraningrat
Sumber: Koentjaraningrat, 2005: 92
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Berdasarkan pemikiran di atas, maka jelaslah bahwa substansi dasar
dari Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah
berbicara dalam wacana lingkaran nomor empat dalam kerangka kebudayaan
Koentjaraningrat. Lingkaran ini adalah lingkaran terdalam atau intisari dari
kebudayaan, dalam hal ini kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat DIY.
Uraian yang lengkap mengenai Tata Nilai Budaya (seperti terdapat dalam
lampiran Perda nomor 4 tahun 2011) tidak saja memberikan pemahaman
mengenai definisi namun sekaligus arahan yang jelas mengenai substansi dari
tata-tata nilai yang diuraikan di dalam perda tersebut.
Dengan demikian keberadaan Perda tentang Tata Nilai Budaya tetaplah
sangat signifikan sebagai acuan dasar atau pedoman dalam kerangka
kebudayaan. Namun demikian, meskipun Perda nomor 4 tahun 2011 memiliki
arti yang sangat penting, rentang waktu perda ini sejak ditetapkannya hingga
saat ini memerlukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan kebudayaan yang ada di DIY. Dalam konteks ini, maka
keberadaan beberapa peraturan-perundangan lainnya yang disusun lebih
kemudian, yakni Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Daerah Istimewa DIY nomor 3 tahun
2017

tentang

Pemeliharaan

dan

Pengembangan

Kebudayaan,

dapat

memberikan arahan yang lebih baik untuk penyempurnaan Perda nomor 4
tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya.
Salah satu komponen yang penting bagi upaya revisi dari Perda nomor
4 tahun 2011 adalah sinkronisasi objek kebudayaan atau dalam hal ini unsurunsur kebudayaan seperti yang telah diuraikan pada Sub Bab 4.4 di atas.
Usaha sinkronisasi adalah hal yang mutlak agar terdapat kesamaan
pandangan mengenai nilai-nilai kebudayaan dan aspek-aspeknya yang harus
dilestarikan. Unsur Tata Nilai Budaya seperti yang disebutkan dalam Perda
nomor 4 tahun 2011, memiliki jumlah yang lebih banyak daripada yang
dikemukan pada peraturan-perundangan dengan substansi sejenis yang lebih
baru, sehingga menampakkan adanya silang-siur atau tumpang tindih jabaran
mengenai Tata Nilai Budaya dalam perda. Oleh karena itu, kajian evaluasi
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Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Nilai dapat difokuskan pada upaya
sinkronisasi Perda nomor 4 tahun 2011 dengan peraturan perundangan seperti
telah disebutkan di atas.
Upaya sinkronisasi dapat dilakukan dengan cara memahami dasar
berfikir dari pembentukan peraturan-perundangan yang lebih baru (UndangUndang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan, dan Peraturan Daerah Istimewa DIY nomor 3 tahun 2017 tentang
Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, atau peraturan-perundangan
lainnya yang dipandang serumpun atau dengan substansi yang sama), untuk
disesuaikan dengan substansi dari Perda nomor 4 tahun 2011. Dengan langkah
ini (juga dijabarkan dalam sub bab lainnya di atas), Perda nomor 4 tahun 2011
dapat direvisi dan dapat dipergunakan kembali sebagai acuan hukum
mengenai Tata Nilai Budaya Yogyakarta di DIY yang lebih sesuai dengan
kebutuhan dan perubahan zaman.
Sebagai upaya untuk melacak (tracing) Peraturan Derah nomor 4 tahun
2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta ini akan dicoba melakukan kritik
dan evaluasi terhadap elemen Tata Nilai Budaya Yogyakarta dan kemudian
diupayakan padanannya dari produk perundang-undangan yang terbit
kemudian. Tata nilai dalam Perda ini terdiri atas:
a. Tata Nilai Religio-spiritual;
b. Tata nilai moral;
c. Tata nilai kemasyarakatan;
d. Tata nilai adat dan tradisi;
e. Tata nilai pendidikan dan pengetahuan;
f. Tata nilai teknologi;
g. Tata nilai penataan ruang dan arsitektur;
h. Tata nilai mata pencaharian;
i. Tata nilai kesenian;
j. Tata nilai bahasa;
k. Tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya
l. Tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan;
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m. Tata nilai kejuangan dan kebangsaan, dan
n. Tata nilai semangat Yogyakarta

Penjelasan mengenai konsep masing-masing tata nilai budaya dalam
Perda nomor 4 tahun 2011 dijelaskan dengan jelas dan cukup panjang. Oleh
karenanya dibawah ini akan dilakukan tiga (3) pembagian terkait dengan teks
asli penjelasan Tata Nilai Budaya dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun
2011, intisari, dan catatan yang berhubungan dengan penerapannya di bidang
pemerintahan dan masyarakat di DIY. Berikut di bawah ini uraian mengenai
analisis Tata Nilai Budaya.

A. TATA NILAI RELIGIO-SPIRITUAL
Teks dalam Perda
Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia ini berasal dari Tuhan
dan kelak akan kembali kepada Tuhan (mulih mula mulanira). Tuhan ialah asal-muasal
dan tempat kembali segala sesuatu (sangkan paraning dumadi). Dengan kekuasaanNya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya (jagad gedhé;
makrokosmos), termasuk manusia (jagad cilik; mikrokosmos), dengan keagungan cinta
kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang pernah ada di dunia.
Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun (tan kena kinaya apa).
Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan bersifat
sementara (owah gingsiring kanyatan, mobah mosiking kahanan), bahkan manusia
hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak
untuk meneguk air (urip iku bebasan mung mampir ngombé), sedangkan Tuhan
merupakan Kenyataan Sejati (Kasunyatan Jati) yang bersifat Azali dan Abadi, tiada
berawal pun pula tiada berakhir. Tuhan adalah dzat yang meliputi segala sesuatu,
tetapi tidak dapat diinderai dengan cara apa pun (adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa
sénggolan). Meskipun demikian, Tuhan senantiasa menyertai dan mengawasi dunia ini
sehingga tiada satu peristiwa sekecil apa pun yang terjadi di luar penglihatan Tuhan
(Pangeran iku ora saré).
Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan
berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama
lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau
komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan,
sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah
satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni). Kekacauan pada
satu satuan kenyataan (unit realitas) akan mengguncangkan seluruh tatanan alam
semesta (kosmos). Disharmoni pada mikrokosmos akan mempengaruhi harmoni
makrokosmos, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, manusia sebagai mikrokosmos
yang dibekali kesadaran akan cipta, rasa, dan karsa, wajib menjaga harmoni alam
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semesta ini dengan tanpa pamrih pribadi yang sempit atau hawa nafsu egoisme,
melainkan harus dengan rela hati lahir batin (lila legawa lair trusing batin) bersungguhsungguh berusaha keras secara terus-menerus (sepi ing pamrih ramé ing gawé)
mengusahakan dan menjaga kebenaran (bener), kebaikan (becik), keindahan (hayu),
keselamatan dan kelestarian (rahayu) dunia (hamemayu hayuning bawana).
Dunia yang benar, baik, indah, selamat, dan lestari itu tampak menggejala dalam
kehidupan yang serba tertib dan teratur (tata), semua kegiatan kehidupan
dilaksanakan dengan cermat dan saksama (titi), sehingga membuahkan ketenteraman
(tentrem), kemakmuran dan kesejahteraan (karta raharja). Dalam kehidupan nyata
seringkali terjadi peperangan antara keteraturan dan kekacauan. Manusia wajib
menegakkan keteraturan dengan menghapus kekacauan (memasuh malaning bumi).
Semua itu bisa terlaksana apabila manusia berusaha keras mengerahkan akal budi
dan segenap kemampuannya untuk mewujudkannya (rahayuning bawana kapurba
waskithaning manungsa). Itulah darma bakti yang harus dilaksanakan oleh manusia
kepada Tuhan, sebagai makhluk paling mulia yang diciptakan-Nya.
Dalam usaha menapaki kehidupan, manusia harus sadar bahwa seluruh daya upaya
yang dikerahkannya memiliki keterbatasan. Bagaimanapun juga, Tuhanlah yang akan
menentukan kehidupan tiap-tiap orang. Oleh karena itu, setiap orang harus ikhlas (lila
legawa) dan dengan sabar menerima (sabar narima) peran dan nasib perjalanan
hidupnya. Kematian, jodoh, anugerah, garis nasib, dan rejeki bagi tiap-tiap orang
merupakan kepastian yang telah ditentukan oleh Tuhan (siji pesthi, loro jodho, telu
wahyu, papat kodrat, lima bandha). Manusia sekadar menjalani hidup ini (manungsa
saderma nglakoni, kaya wayang upamané) sebagaimana digariskan oleh Tuhan. Akan
tetapi, nilai-nilai seperti itu bukan berarti mengajak manusia untuk pasrah total tanpa
usaha dalam hidup (fatalistik), melainkan dimaksudkan sebagai kerendahhatian agar
hendaknya manusia tidak sombong senantiasa merasa bisa melakukan apa saja
(rumangsa bisa), namun harus tahu diri akan keterbatasan kemampuannya (bisa
rumangsa; ngrumangsani), jangan mendikte kehendak Tuhan (aja nggégé mangsa), dan
pandai-pandailah bersyukur (narima ing pandum).
Dalam batas kewajaran manusia harus tetap berusaha (mbudidaya) meningkatkan
taraf harkat dan martabat kehidupannya, di antaranya dengan mengusahakan dan
terus-menerus meningkatkan kekuasaan, kekayaan, dan kepandaian atau ilmu (wirya,
arta, winasis) yang dimilikinya. Dengan memiliki dan meningkatkan ketiga hal itu,
diharapkan kehidupannya menjadi lebih benar, lebih baik, lebih indah, dan lebih
bijaksana, bahkan sedapat mungkin menjadi orang yang sejahtera, berbahagia, dan
berpengaruh secara luas karena memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat
(mukti wibawa mbaudhendha). Meskipun mencari harta dan kedudukan lahiriah
memang dianjurkan, namun dimensi batiniah tetap lebih diutamakan (sugih tanpa
bandha).
Pada dasarnya tidak seorang pun mengetahui dengan pasti garis hidupnya. Oleh
karena itu, upaya keras mengubah nasib masih tetap terbuka lebar dengan cara lebih
tekun berusaha dan lebih khusuk berdoa (nang donya kang sugih puji, yèn sira temen
satuhu, tuhu teka dennya muja), sebab apa yang tampaknya seakan-akan telah
digariskan sesungguhnya masih dapat diubah dengan doa dan ikhtiar kerja keras
secara tepat (kodrat bisa diwiradat). Dengan demikian, sebaik-baik sikap hidup ialah
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merampungkan segala urusan keikhtiaran sampai derajat tertinggi menurut
kemampuan manusiawinya (mupus), kemudian menunggu keputusan Tuhan dengan
pengharapan yang baik.
Agar dalam hidupnya manusia banyak mendapatkan keselamatan, kesejahteraan,
kebahagiaan, dan dijauhkan dari malapetaka (rahayu ingkang sami pinanggih, widada
nir ing sambikala), maka manusia harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan.
Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan benar hendaklah dimulai dengan
membersihkan diri dari perbuatan tercela lima M (ma-lima), yakni membunuh (mateni),
mencuri (maling), berjudi (main), berzina (madon), menghisap candu atau narkoba jenis
apa pun dan meminum minuman keras yang dapat mengakibatkan lupa diri (madat;
mendem; mabuk). Di samping itu, agar proses mendekatkan diri kepada Tuhan berhasil
dengan baik, manusia harus mengurangi kenikmatan duniawi dan senantiasa waspada
terhadap godaan nafsu duniawi yang menggiurkan (cegah dhahar lawan guling,
kaprawiran dèn kaesthi), mengontrol dan membimbing nafsunya (lauwamah – amarah
– supiyah – muthmainah). Berkomunikasi secara spiritual dengan Tuhan (saréngat –
tarékat – hakékat – makripat; sembah raga – sembah cipta – sembah jiwa – sembah
rasa). Manusia harus menyelami dirinya sendiri kedekatannya dengan Tuhan dan
harus senantiasa berusaha keras agar semakin dekat dengan Tuhan menurut
keyakinannya.
Dalam berkomunikasi spiritual dengan Tuhan, setiap orang memiliki kebebasan penuh
beribadah menurut tata cara kepercayaan-keagamaan yang diyakininya. Tidak seorang
pun berhak untuk memaksakan kepercayaan-keagamaannya kepada siapa pun dan
dengan cara apa pun dan memaksakan tata cara peribadatan apa pun yang diyakininya
kepada siapa pun. Demikian pula tidak seorang pun berhak melarang atau
menghalang-halangi seseorang atau sekelompok orang untuk berkomunikasi dengan
Tuhan menurut kepercayaan-keagamaan dan tata cara peribadatan yang diyakininya,
karena kepercayaan-keagamaan merupakan hak azasi manusia yang secara kodrati
melekat pada tiap-tiap orang. Perbedaan keyakinan merupakan kewajaran yang harus
dihormati oleh setiap orang. Orang harus toleran dan menjaga perasaan orang lain
(amemangun karyénak tyasing sasama) dalam keberbedaan keyakinan satu sama lain.
Tidak seorang pun layak merasa paling benar ketakwaannya kepada Tuhan (ora golèk
beneré dhéwé) karena peribadatan yang dijalankannya, sebab derajat ketakwaan
seseorang lebih dinilai dari perilaku kongkritnya dalam kehidupan sehari-hari.

Intisari:
Di dalam lampiran Naskah Tata Nilai Budaya Yogyakarta yang tidak
terpisahkan dengan Perda dan penjelasannya intinya disebutkan bahwa Tuhan
adalah dzat yang meliputi segala sesuatu, tetapi tidak dapat diinderai dengan
cara apa pun (adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa sénggolan). Meskipun
demikian, Tuhan senantiasa menyertai dan mengawasi dunia ini sehingga tiada
sat peristiwa sekecil apa pun yang terjadi di luar penglihatanTuhan (Pangeran
iku ora saré). Di dalam batas kewajaran, manusia harus tetap berusaha
(mbudidaya) meningkatkan taraf, harkat, dan martabat kehidupannya, di

56

antaranya

dengan

mengusahakan

dan

terus

menerus

meningkatkan

kekuasaan, kekayaan, dan kepandaian atau ilmu (wirya, arta, tri winasis) yang
dimilikinya. Kemudian diharapkan kehidupannya menjadi lebih benar, lebih
baik, lebih indah, dan lebih bijaksana, bahkan sedapat mungkin menjadi orang
yang sejahtera, bahagia, dan berpengaruh secara luas karena memiliki
kedudukan yang penting dalam masyarakat (mukti wibawa mbaudhendha).
Pada akhirnya terjadi keseimbangan hidup lahiriah dan bathiniah (sugih tanpa
bandha).
Seseorang berkomunikasi spiritual dengan Tuhannya,

memiliki

kebebasanpenuh dalam beribadah menurut tata cara kepercayaan-keagamaan
yang diyakininya. Tidak ada seorang pun dapat memaksakan kepercayaankeagamaannya kepada siapapun dengan cara apa pun, demikian pulatata cara
peribadatannya kepada orang lain. Orang harus toleran dan menjaga perasaan
orang lain (amemangun karyénak tyasing sasama) dalam keberagaman
keyakinan satu sama lain.
Catatan:
Pada kenyataannya akhir-akhir ini di kalangan masyarakat masih sering
dijumpai sikap dan perilaku yang bersifat intoleran dengan berbagai situasi dan
sebab. Dengan demikian, pasca ditetapkannya Peraturan Daerah ini belum
tercipta proses internalisasi di kalangan masyarakat, baik disebabkan
kurangnya sosialisasi maupun diseminasi.

B. TATA NILAI MORAL
Teks dalam Perda
M e n j a g a k e b a i k a n , k e i n d a h a n , d a n kel e star ia n d u n i a h a r u s d i m u l a i d a r i d iri m a n u s i a
sendiri d e n g a n me n j a g a ke b e na r a n p e mi kir a n d a n uc a p a n, ke b a ika n perilaku,
keharmonisan d a n keindahan tatanan pergaulan hidup, baik de nga n sesa ma manusia,
d engan ala m semesta, m a u p u n terutama d en g an T uhan. Keb enar a n p emikiran d a n
uc a p a n m e m b u a h k a n kejujuran, d a n kejujuran m e m b ua h ka n keb aikan. T erdapa t
kep astian y a n g ta k ter el akka n b a h w a b a r a n g sia p a b erb ua t b a i k d e n g a n b enar, ni sca ya
dia a k a n te ga k d a n b a r a n g siapa berb ua t sa la h d e n g a n c a r a a p a p un, pasti dia a k a n
r u n t u h (w o n g b e n e r jejer, w o n g s a l a h s è l è h ), tid ak p e d u l i a p a k a h d i a s e s e o r a n g y a n g
b e r d a r a h b i r u (t r a h i n g k u s u m a r e m b e s i n g m a d u , w i j i n i n g a t a p a , t e d h a k i n g a n d a n a
w a r i h ) a t a u b e r h a r t a d a n b e r k e d u d u k a n so s ial t i n g g i ( b è r b a n d h a b è r b a n d h u , k a j è n
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kèringan), ataukah orang kecil (wong cilik) dengan status sosial rendah (wong pidak
pejarakan). Sesungguhnya, harkat dan martabat seseorang lebih ditentukan oleh kata
dan perbuatannya (ajining dhiri saka lathi lan pakarti). Barang siapa berbuat baik
tampaklah kebajikannya, barang siapa berbuat kejahatan akan ketahuan pula
keburukannya, dan barang siapa berbuat kejahatan niscaya akan sirna keberuntungan
dan keberkatannya, dan dijauhkan dari kasih sayang dan anugerah Tuhan (becik
ketitik ala ketara, sapa kang agawé ala bakal sirna wahyuné). Sehebat apa pun
kekuatan keangkaramurkaan akan dapat ditundukkan oleh kebajikan (sura sudira
jayaning kang rat, swuh brastha tekaping ulah darmastuti).
Dunia ini berputar dan berubah, begitu pula dengan nasib manusia juga berubahubah, berputar, berganti (cakramanggilingan). Oleh karena itu manusia jangan mudah
takjub dengan kesementaraan perubahan yang memukau (aja gumunan, aja kagetan),
dan jangan pula menyombongkan diri dan meremehkan orang lain dikala dirinya
berjaya sementara orang lain sedang sengsara (aja dumeh). Boleh jadi suatu saat nanti
status sosial seseorang atau keturunan orang yang status sosialnya tinggi menjadi
sengsara, sementara orang kecil atau keturunan orang yang berstatus sosial rendah
malahan bisa berjaya (tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati). Manusia harus berhatihati dalam bertindak, jangan sampai melukai dan atau merugikan pihak lain. Setiap
perbuatan yang dilakukan pasti akan berbuah akibat yang diterima oleh pelakunya
(ngundhuh wohing pakarti). Perbuatan baik akan berbuah kebajikan, perbuatan buruk
akan berbuah keburukan (sapa kang nandur bakal ngundhuh, sapa kang gawé bakal
nganggo, sapa kang utang bakal nyaur).
Watak mulia harus diikhtiarkan dengan menjauhi perangai buruk seperti angkuh,
bengis, jahil, serakah, panjang tangan, gila pujian (aja ladak lan jail, aja serakah, aja
celimut, aja mburu aleman). Jangan menyombongkan kepandaian, harta, paras elok,
dan busana (aja sira ngegungaken akal, bagus iku dudu mas picis, lawan dudu
sandhangan). Jangan pula menyombongkan diri dengan keberanian, suka menantang
untuk 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 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
senantiasa berusaha menanam kebajikan dan terus-menerus menyemai budi luhur
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).
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Intisari
Situasi dunia selalu berubah dan berputar, demikian pula dengan nasib
manusia jugaberubah-ubah, berputar, dan berganti (cakramanggilingan). Oleh
karena itu, diharapkan manusia tidak mudah takjub dengan kesementaraan
perubahan yang memukau (aja gumunan, aja kagetan), dan jangan pula
menyombongkan diri dan meremehkan orang lain di saat dirinya berjaya,
sementara oranglain sengsara (aja dumèh). Sesua hukum alam boleh jadi suatu
saat status sosial seseorang yang sebelumnya tinggi menjadi sengsara dan
sebaliknya (tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati). Watak mulia sebagai nilai
moral tertinggi dituntut untuk menjauhi perangai buruk, seperti angkuh,
bengis, jahil, serakah, panjang tangan, dan gila pujian (aja ladak lan jahil, aja
serakah, aja celimut, aja mburu aleman). Di dalam kehidupan hendaklahorang
jangan menombongkan diri berlebih-lebihan, membanggakan kekuatan fisik,
harta, dan kekuasaannya, keagungan keturunan atau kebesaran derajat sosial,
serta kepandaiannya (aja adigang, adigung, adiguna).
Catatan:
Di antara keprihatinan bangsa yang peling mendalam adalah kurangnya
tanggung jawab moral, terutama para pemimpinnya. Yogyakarta sebagai pusat
budaya adiluhung diharapkan dapat menjadi contoh perilaku bermoral bagi
masyarakatnya sehingga dapat tercipta masyarakat madaniah. Penanaman
nilai-nilai moral kepada segala lapiran masyarakat melalui berbagai jalur dan
wahana menjadi sangat penting. Peraturan perundangan sebagai panduan
kiblat bagi masyarakat diperlukan dalam taraf yang lebih terinci.

C. TATA NILAI KEMASYARAKATAN
Teks dalam Perda
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,
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crah agawé bubrah). Apabila timbul persoalan di antara anggota masyarakat, maka
harus diselesaikan sebaik-baiknya dengan bermusyawarah secara kekeluargaan (ana
rembug ya dirembug), karena masyarakat itu sejatinya merupakan suatu keluarga
besar.
Seandainya terjadi percikan konflik tidak perlu dibesar-besarkan (kriwikan dadi
grojogan), karena dapat melibatkan semakin banyak pihak dalam pertikaian sehingga
semakin mengeruhkan permasalahan yang timbul. Suatu perselisihan lebih baik
dihadapi dan diselesaikan sendiri dengan kerendahan hati (nglurug tanpa bala). Dan,
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).
Dalam hidup bersama, di antara anggota masyarakat hendaklah saling berbagi ilmu
dan 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
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.
Untuk menjaga kohesi dan harmoni kehidupan sosial, hubungan antar anggota
masyarakat dilandasi oleh prinsip hormat. Penghormatan ini pertama-tama diberikan
kepada kedua orang tua (ingkang dingin rama ibu), mertua lelaki dan perempuan
(kaping kalih maratuwa lanang wadon), saudara tua (kaping katri marang sadulur
tuwa), guru (kaping paté mring guru sayekti), kepada pemimpin atau atasan (kaping
lima 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 memanusiakan orang itu ialah prinsip empati dan timbal-balik (tepa salira),
suatu prinsip 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
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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 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.

Intisari
Di dalam pergaulan sering timbul percikan konflik sehingga tidak perlu
dibesar-besarkan (kriwikan dadi grojogan), karena dapat memancing
keterlibatan banyak orang dan dapat mengeruhkan suasana. Semua watak
buruk harus dihindarkan, orang harus senantiasa berusaha menanam
kebajikan dan terus menerus menyemai budi luhur sebagai keutamaan (nandur
kabecikan, ndhedher kautaman). Orang selalu harus berusaha menyenangkan
orang lain (amemangun karyénak tyasing sesama), menyampaikan pendirian
secara lembut (pembegané alus; landhep tanpa natoni), berhati-hati salam
berbicara, tingkah dan tutur katanya bersahaja (tingkah una-uniné prasaja),
ucapanya terasa sejuk menembus kalbu (saujaré manis trus ati), bertenggang
rasa dan berbelas kasih kepada semua makhluk hidup (kèh tepané mring
sagunging urip). Demikianlah nilai moral yang diidamkan semua manusia.
Catatan komentar:
Kemajuan
kounikasi

teknologi informasi, terutama semakin

cerdas

(smartphone)

ujaran

kebencian,

maraknya alat
persekongkolan,

penghinaan/penistaan (bulying) sangat disebarluaskan (viral) sehingga
pengaruh

buruk

bermasyarakat.

mudah
Diperlukan

sekali
upaya

menjadi

pemicu

terus-menerus

keretakan
agar

hidup

kehidupan

bermasyarakat di DIY tetap terjaga keharmonisannya, tindak lanjutnya adalah
strategi implementasi bagi pemeliharaan hidup bermasyarakat. Untuk menjaga
kohesi dan harmoni kehidupan sosial perlu dijaga hubungan antaranggota
masyarakat dengan prinsip saling menghormati.
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D. TATA NILAI ADAT DAN TRADISI
Teks dalam Perda
Adat berarti sesuatu yang dikenal, diketahui, dan diulang-ulang sehingga menjadi
kebiasaan dalam kehidupan komunitas atau masyarakat tertentu. Adat berupa nilainilai yang dikemas dalam norma-norma tertentu. Nilai dan norma yang terkandung
dalam suatu adat diekspresikan dalam bahasa, tutur kata, gerak-gerik tubuh, perilaku,
tatacara, hukum, atau serangkaian perbuatan tertentu yang dianggap sebagai suatu
aktivitas yang memang patut, bahkan harus, dilakukan. Adat yang berisi nilai dan
norma tertentu yang melembaga menuntut ketaatan dari komunitas pendukungnya.
Adat yang melembaga dan dijalankan terus-menerus secara turun-temurun disebut
tradisi. Dengan perkataan lain, tradisi merupakan pemberlangsungan adat secara
terus-menerus, 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
pengekspresian suatu adat yang dilaksanakan secara resmi dan melibatkan banyak
orang 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.
Dalam kebudayaan Jawa Yogyakarta, upacara adat yang telah menjadi tradisi amat
luas cakupannya, di antaranya berkenaan dengan daur hidup manusia, peribadatan
keagamaan, dan persahabatan manusia dengan alam. Upacara adat yang berkenaan
dengan daur hidup manusia dimulai dari ketika manusia masih berbentuk janin
berusia tujuh bulan (mitoni; tingkeban), lahir (brokohan), putus tali pusarnya (pupak
puser; puputan) pemberian nama (njenengi), aqiqah (kékahan), turun ke tanah (tedhun
lemah; tedhak sitèn), khitanan anak laki-laki (sunatan; supitan) dan perempuan
(tetesan), menikah (omah-omah), dan meninggal dunia (tilar donya) dengan segala
rangkaian upacara setelahnya. Di samping upacara daur hidup, terdapat pula upacara
ruwatan, yakni suatu upacara yang dimaksudkan untuk “membersihkan” pengaruh
buruk (sukerta) yang mungkin timbul pada diri seseorang.
Upacara adat yang berkenaan dengan peribadatan keagamaan meliputi hampir seluruh
bulan setiap tahun. Dimulai dengan datangnya bulan Sura (Muharram) sebagai bulan
pertama di setiap awal tahun dalam penanggalan Jawa selalu dilakukan sejumlah
ritual yang biasanya berupa laku prihatin sebagai usaha pencucian diri (suran),
termasuk pencucian benda-benda pusaka. Bulan Sapar (Shafar) juga diupacarai
(saparan), bulan Mulud (Rabiul Awwal) juga diupacarai (Muludan) untuk memperingati
kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahkan di keraton diadakan upacara besar yang
disebut sekaten (garebeg mulud). Bulan Rejeb (Rajab) juga diupacarai (rejeban),
disambung upacara adat bulan Ruwah (Sya’ban) sebagai bulan persiapan memasuki
bulan puasa yang biasanya dilaksanakan upacara pembersihan makam (nyadran; resik
kubur). Memasuki bulan Puasa (Ramadhan), biasanya hampir tidak ada kegaiatan
upacara kegembiraan seperti resepsi pernikahan atau khitanan. Namun upacara
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kenduri tetap diadakan pada malam-malam ganjil di atas tanggal 20 Ramadhan
(maleman), untuk menyongsong turunnya lailatul qadar.
Memasuki bulan Sawal (Syawal), umat Islam Jawa melakukan kenduri sawal, bahkan
keraton juga mengadakan upacara garebeg sawal. Pada bulan yang dianggap baik itu
orang-orang saling kunjung-mengunjungi, 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-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
ialah ungkapan rasa syukur dan pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar
Tuhan memberikan kesuburan sehingga penghasilan pertanian, peternakan, dan
perikanan melimpah, dan tidak menimbulkan bencana bagi manusia. Upacara adat
dalam konteks tersebut dilakukan dengan varian waktu yang bermacam-macam, baik
bulan, tanggal, maupun jam. Di samping itu, tempat upacara pun bermacam-macam
variannya seperti 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 bermata pencaharian sebagai nelayan, diadakan upacara sedhekah laut,
larungan, atau 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
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
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kesakralan, kekhid matan, keagu ngan, keindahan, d an b ahkan keceriaan. Ad a t d an
tradisi ya n g me n g ge j a l a d a l a m up a c a r a -up a c a r a tersebut he nd a k la h d ipe lihara d a n
d i k e m b a n g k a n , k a r e n a d a l a m s e t i a p u p a c a r a a d a t s e n a n t i a s a t e r d a p a t nilai -nilai
kebijaksanaan hidup ya ng dikandung d a n dipesankannya.

Intisari
Adat adalah sesuatu yang dikenal, diketahui, dan diulang-ulang
sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan komunitas atau masyarakat
tertentu. Semetara itu, tradisi adalah adat yang melembaga dan dijalankan
secara terus menarus, turun-temurun, dari generasi ke generasi berikutnya.
Adat dan tradisi ini sering diekspresikan dalam bentuk ‘upacara’ dengan
menggunakan media dan wahana tertentu sehingga yang semula nilai dan
norma yang bersifat abstrakkemudian ‘diikrarkan’, dinyatakan, dan
diwujudkan. Di lingkungan masyarakat Jawa Yogyakarta, upacara adat telah
menjadi tradisi yang luas cakupannya, mulai dari yang terkait dengan daur
hidup manusia, peribadatan keagamaan, dan keselarasan/persahabatan
manusia dengan alam. Upacara adat yang terkat dengan persahabatan
manusia dengan alam, kebanyakan dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Nilai
dan makna upacara adat seperti itu ialahungkapan rasa syukur dan
pengharapan baik kepada alam sekitarnya agar alam tetap bersahabat dengan
manusia, memberi kesuburan sehingga penghasilanpertanian, peternakan,
danperikanan melimpah; dan alam tidak murkamenjadi bencana. Dengan
demikian, setiap upacara adat yang dilaksanakan selalu mengandung maksud
dan tujuan tertentu, di antaranya untuk pemujaan, permohonan,pencucian,
penolakbalaan, inisiasi, ungkapan syukur, pengukuhan atau sekedar ekspresi
kegembiraan. Di dalam upacara adat biiasanya ditampakkan simbolsimbolkesakralan, kekhidmatan, keagungan, keindahan, dan keceriaan.
Catatan:
Fenomena yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat yang sedang
berkembang, sering terjadi pertentangan atau dipertentangkan antara adat
kebiasaan dengan ajaran agama. Untuk merespon fenomena ini kecuali
dipikirkan strategi implementasi juga diperkuat dengan perangkat regulasi
sebagai panduan dan pedoman bagi masyarakat.
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E.TATA NILAI PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN
Teks dalam Perda
Pendidikan merupakan proses pembudayaan manusia yang bertujuan untuk
menumbuhkan, mengelola, dan meningkatkan kualitas kecerdasan kehidupannya,
baik kecerdasan kejiwaan yang meliputi religio-spiritualitas (takwa), moralitas (karsa),
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 mengedepankan penanganan dan penyediaan fasilitas yang baik bagi
penumbuhan, 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
terus-menerus 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,
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).
Dalam sejarah peradabannya yang panjang, budaya Jawa Yogyakarta telah memiliki
begitu banyak pengetahuan mulai dari pengetahuan bercocok tanam (olah tetanèn),
perhitungan musim dan iklim (pranata mangsa), peternakan dan perikanan, hewan
piaraan (klangenan), pertukangan (kawruh kalang), metalurgi atau ilmu pengolahan
logam baik logam biasa maupun logam mulia (mranggi), batu mulia, pertekstilan baik
tenun maupun batik, peralatan rumah tangga, ukiran kayu dan logam, sarana
transportasi, perancangan bangunan (arsitektur), penataan bangunan dan kawasan
pemukiman (planologi), seni olah boga (olah-olah), seni tata busana (ngadi busana), seni
perawatan tubuh dan kecantikan (ngadi salira), pengobatan (reracik jampi), hingga
kosmogoni dan nujum, yang biasanya berupa numerologi (ngèlmu pétung), dan masih
terdapat seribu satu pengetahuan lain yang kesemuanya itu merupakan kearifan lokal
dan kekayaan budaya yang amat berharga, dan oleh karenanya perlu dijaga,
dilestarikan, dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman.
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
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material. Dalam praktek, sebenarnya tidak pernah ada pengetahuan yang memiliki
satu dimensi saja. Pengetahuan yang tampaknya berdimensi praktik belaka, pada
dasarnya juga memiliki dimensi teoritiknya. Pengetahuan yang tampaknya berdimensi
material belaka, pada dasarnya juga memiliki dimensi spiritualnya. Begitu pula
sebaliknya. Setiap pengetahuan yang bersifat kejawaan sebenarnya bersifat
multidimensi. Keterbukaan dan kelenturan budaya Jawa Yogyakarta telah
memperkaya khasanah 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 bersifat metafisik, antara yang duniawi (natural)
dan adi-duniawi (supranatural), antara 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
kehidupan baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat, baik untuk kehidupan
duniawi maupun kehidupan ukhrowi.

Intisari
Pendidikan
menumbuhkan,

adalah
mengelola,

proses
dan

pembudayaan
meningkatkan

manusia
kualitas

untuk

kecerdasan

kehidupannya, baik kecerdasan kejiwaan yang meliputi religio-spiritualitas
(takwa), moralitas (karsa), emosionalitas (rasa), dan intelektualitas (cipta),
maupun

kesehatan

dan

pengembangan

raganya.

Konsekuensinya,

penyelenggaraan pendidikan harus mengedepankan penanganan dan
penyediaan fasilitas yang baik bagi penumbuhan, pengelolaan,

dan

peningkatan ketakwaan,akhlak atau budi pekerti, kesopansantunan, seni
budaya, kecakapan, keterampilan, dan kesehatan beserta keterampilan
jasmani peserta didik. Penyelenggara pendidikan harus membuka peluang
seluas-luasnya bagi aktualisasi diri dan pengembangan atas potensi yang diilki
oleh peserta didik.
Di dalam masyarakat Jawa dikenal berbagai macam ragam wujud
pengetahuan, baik yang bersifat teoretik maupun yang bersifat praktik, dari
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pengetahuan spiritual sampai ke pengetahuan yang bersifat material. Dua
dimensi ini, teori dan praktik, selalu ada dalam keadaan berpasangan, dimensi
material pada dasarnya juga memiliki dimensi spriritual. Budaya Jawa
Yogyakarta bersifat terbuka dan lentur sehingga telah memperkaya khasanah
pengetahuan, karena pengetahuan yang datang dari berbagai penjuru dunia
sepanjang zaman senantiasa dapat diakomodasi,diadopsi, diadaptasi, dan
disinkretasi

denganpengetahuan

ciptaan

sendiri

dengan

mmengindahkanprinsip keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara
yang lahirian (material) dan batiniah (spiritual),antara yang profan dan yang
sakral, antara yang berisifat fisik dan yang bersifat metafisik, antara yang
duniawi (natural) dan yang adi-duniawi (supranatural), antara yang rasional
dan yang supra-rasional, dan antara yang bersifatindividual dan yang bersifat
komunal dan sosial.
Meskipun mencari pengetahuan adalah wajib hukumnya tetaipencarian
pengetahuan harus dijalani dengan usaha kerasagar dapat dicapai hasil yang
meadai (ngèlmu iku kelakoné kanthi laku). Usaha keras itu harus dilandasi
dengan kemauan keras, kesungguhan hati, tekad, dan semangat, karena
keempatnya akan memberikan kekuatan, ketabahan, dan kegigihan (lekasé
lawan kas, tegesé kas nyantosani). Selain itu, yang utama adalah keteguhan
hati untuk tetap tegar menghadapi godaan hawa nafsu yang dapat
menyesatkan (setya budya pangekesé dur angkara). Pendidikan hakikatnya
dapat berguna bagi masyarakat, baik utuk kehidupan duniawi maupun
kehidupan ukhrowi.
Catatan:
Di dalam praktik lapangan regulasi tentang pendidikan berbasis budaya
sebenarnya juga sudah tersedia, yaitu Peraturan Daerah DIY nomor 5 tahun
2011 tentang Pendidian berbasis budaya dan telah diperbaharui menjadi
Peraturan Daerah nomor 66 tahun 2013 tentang Kurikulum Berbasis Budaya.
Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan belum ditemukan proses
diseminasi tata nilai pendidikan dan pengetahuan ini.
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F. TATA NILAI TEKNOLOGI
Teks dalam Perda
Teknologi pada hakikatnya merupakan praktek penyiasatan atau rekayasa yang
dilakukan oleh manusia untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, dan
bahkan keinginan hidupnya, secara lebih efektif dan efisien. Kecakapan dan
ketrampilan teknologi bukan hanya dipergunakan untuk keperluan eksplorasi,
eksploitasi, dan pengendalian alam, melainkan kini telah merambah ke bidang
administrasi dan manajemen. Dengan siasat dan rekayasa teknologis, manusia
semakin memperoleh kemudahan, kenikmatan, dan kenyamanan hidup.
Dalam sejarah peradaban yang panjang, budaya Jawa Yogyakarta telah memiliki begitu
banyak dan beragam kecakapan dan ketrampilan teknologis. Kecakapan dan
ketrampilan teknologis yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam,
meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pemukiman, dan
pengelolaan lingkungan hidup, telah dipraktekkan dengan prinsip keselarasan,
serasian, dan keseimbangan antara ekploitasi dan konservasi, antara pemenuhan
kebutuhan masa kini dan keberlanjutannya bagi masa depan (lumintu; sustainable),
jangan sampai terjadi keserakahan eksploitasi secara berlebihan (angkara murka)
sehingga dapat mengguncangkan dan merusak harmoni alam. Kelestarian alam amat
ditentukan oleh kecakapan dan kebijaksanaan manusia (rahayuning bawana kapurba
waskithaning manungsa). Keguncangan dan kerusakan alam sebagai makrokosmos
akan mengguncang dan merusak keharmonisan kehidupan manusia sebagai
mikrokosmos.
Kecakapan dan ketrampilan teknologis yang berkenaan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya manusia dipraktekkan dengan dilandasi oleh prinsip
kemanusiaan. Manajemen sumber daya manusia dimaksudkan agar manusia dapat
bekerja secara lebih produktif, lebih efisien, lebih kreatif dan inovatif, namun harus
dihindari perlakuan-perlakuan yang ekploitatif sehingga merendahkan harkat dan
martabat manusia itu sendiri. Pengelolaan sumber daya manusia bukan dimaksudkan
untuk memeras dan merendahkan derajat manusia, melainkan justru untuk
memuliakannya. Sesungguhnya, keselamatan dan kesejahteraan umat manusia hanya
bisa terwujud apabila manajemen sumber daya manusia dilandasi oleh peri
kemanusiaan (rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsané).

Intisari
Teknologi adalah praktik peyiasatan atau rekayasa yang dilakukan
manusia untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan
hidupnya agar lebih efektif dan efisien. Kecakapan dan keterampilan teknologis
tidak hanyadigunkan untuk keperluan ekplorasi, eksploitasi,dan pengendalia
alam,tetapi kini juga telah merambah ke bdang administrasi dan manajemen.
Dengan menggunakan siasat dan rekayasateknoogis, manusia semakin
memperolehkeudahan, kenikmatan, dan kenyamanan hidup.
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Kecakapan

dan

keterapilan

teknologis

yang

denganpengelolaandan pemanfaatansumber daya manusia

berkenaan
dipraktikkan

dilandasi dengan prinsip kemanusiaan. Manajemen sumber daya manusia
dimaksudkan agar manusia dapat bekerja secaralebih produktif, lebih efisien,
lebih kreatif dan inovatif, namun harus dihindari perlakuan-perlakuan yang
eksploitatif sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat manusia.
Pengelolaan sumber daya manusia hendaknya dapat memuliakan manusia
karena sesungguhnya keselamatan dan kesejahteraan manusia hanya dapat
terwujud jika manajemen sumber daya manusiadilandasi oleh

peri

kemanusiaan (rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsané).
Catatan:
Teknologi tradisional yang telah dimiliki oleh masarakat

Jawa

(Yogyakarta) hendaknya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tuntutan zaman.

G.TATA NILAI PENATAAN RUANG DAN ARSITEKTUR
Teks dalam Perda
Secara historis dan filosofis, nilai-nilai dasar penataan ruang Yogyakarta telah
diletakkan dan disusun oleh Sultan Hamengku Buwono I dan dilanjutkan oleh para
penerusnya. Pemilihan lokasi topografis keraton (baik sebagai pusat spiritual,
kekuasaan, maupun budaya), penentuan wujud dan penamaan sosok bangunan
hingga detail ornamen dan pewarnaannya, tata letak dan tata rakit bangunan,
penentuan dan penamaan ruang terbuka, pembuatan dan penamaan jalan, bahkan
hingga penentuan jenis dan nama tanaman, kesemuanya itu secara simbolis-filosofis
melambangkan nilai-nilai perjalanan hidup manusia dan keharmonisan hubungan
manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam.
Perjalanan hidup manusia dilambangkan dalam tata rakit bangunan dan tanaman
dalam alur garis simbolis-filosofis dari Panggung Krapyak ke utara hingga Kompleks
Kraton sektor selatan. Lambang itu menggambarkan perjalanan hidup manusia sejak
lahir dari rahim ibunya (Panggung Krapyak sebagai lambang “Yoni”, representasi
gender perempuan) dan benih manusia (wiji; dilambangkan dengan nama Kampung
Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak), kemudian memasuki masa remaja (enom;
sinom; dilambangkan dengan pucuk daun asam jawa) yang senantiasa menyenangkan
hati (nyengsemaken; dilambangkan dengan jajaran tanaman pohon asam jawa) dan
penuh sanjungan (dilambangkan dengan jajaran tanaman pohon tanjung). Setelah
melewati masa remaja, manusia memasuki kedewasaan yang ditandai dengan akil
baligh (dilambangkan dengan tanaman pohon pakel) dan keberanian (wani;
dilambangkan dengan tanaman pohon kweni) untuk meraih peluang dan menjangkau
jauh ke masa depan, melesat laksana anak panah yang lepas dari busurnya
(dilambangkan dengan tanaman ringin kurung di Alun-Alun Kidul yang dikelilingi
pagar berbentuk busur).

69

Setelah melewati masa remaja dan memasuki kedewasaan, sampailah kehidupan
manusia pada tahap saling menyukai lawan jenis, yang kemudian dilanjutkan ke
jenjang perkawinan. Konsekuensi perkawinan ialah bercampurnya “darah” lelaki
(dilambangkan dengan tanaman pohon mangga cempora yang berbunga putih di
Sitihinggil Kidul) dan “darah” perempuan (dilambangkan dengan tanaman soka yang
berbunga merah). Percampuran darah lelaki dan perempuan itu dilandasi kemauan
bersama (gelem; dilambangkan dengan pohon pelem atau mangga di halaman
Kamandhungan Kidul). Dengan didasari kemauan dan cinta kasih di antara keduanya,
mengucur deraslah “benih” atau sperma menjumpai “telor” atau ovum (kaderesan
sihing sesama; dilambangkan dengan tanaman jambu dersana), sehingga
menggumpallah kedua unsur itu (kempel; dilambangkan dengan tanaman pohon kepel)
menjadi bakal bayi (embrio). Bayi itu kelak akan lahir sebagai calon (magang;
dilambangkan dengan Kemagangan) manusia dewasa.
Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pada akhirnya manusia juga akan kembali kepada
penciptanya. Garis simbolis-filosofis dari Tugu Golong-Gilig atau Tugu Pal Putih hingga
Kraton melambangkan perjalanan manusia menghadap Sang Khalik. Dalam
menempuh perjalanan kembali kepada Sang Khalik, manusia harus memulainya
dengan tekad bulat menyatukan (golong-gilig; dilambangkan dengan Tugu Golong-Gilig)
segenap kemampuan cipta, rasa, dan karsa untuk menyucikan hati (dilambangkan
dengan cat warna putih pada Tugu Golong-Gilig tersebut sehingga tugu itu sering juga
disebut sebagai Tugu Pal Putih). Tekad menyucikan diri itu harus melalui jalan
keutamaan (dilambangkan dengan Margatama, nama jalan dari tugu ke selatan sampai
kawasan Stasiun Kereta Api Tugu; sekarang bernama Jalan Pangeran Mangkubumi)
dengan berbekal penerangan (obor; dilambangkan dengan nama jalan Malioboro)
berupa ajaran para wali, lalu ditempuhlah jalan kemuliaan (mulya; dilambangkan
dengan Margamulya, dahulu nama jalan yang menghubungkan Malioboro dengan
Alun-Alun Utara). Dalam menempuh perjalanan itu, diharapkan manusia dapat
melewatinya dengan perasaan senang (sengsem; dilambangkan dengan tanaman wit
asem atau pohon asam jawa) dan teduh hatinya (ayom; dilambangkan dengan tanaman
pohon gayam yang dahulu ditanam di sepanjang jalan Margatama - Maliabara Margamulya).
Kemuliaan itu harus dimantabkan dengan pengusiran segenap hawa nafsu dan
perangai buruk (urakan; dilambangkan dengan Pangurakan). Memang tidak mudah
jalan menuju Sang Khalik, laksana mengarungi samudera dengan deburan ombak yang
dahsyat (alun; dilambangkan dengan Alun-Alun Lor). Setelah perjalanan hidup
berakhir, manusia tidak serta merta langsung dapat bertemu dengan Sang Khalik,
melainkan harus dengan sabar menanti (nganti-anti; dilambangkan dengan bangunan
Bangsal Sri Manganti) di alam kubur menunggu giliran untuk ditimbang atau diteraju
terlebih dahulu amal baik dan buruknya (ditraju; dilambangkan dengan bangunan
Bangsal Trajumas) selama menjalani hidup di dunia, untuk kemudian memasuki
kehidupan kekal di alam kelanggengan (dilambangkan dengan lampu Kyai Wiji yang
berada di Gedhong Prabayaksa, lampu yang senantiasa hidup sejak pemerintahan
Sultan Hamengku Bowono I hingga sekarang). Dengan demikian, tata rakit bangunan,
jalan, beserta tanaman dari Panggung Krapyak ke Kraton melambangkan asal mula
dan tahap-tahap kehidupan manusia, sedangkan tata rakit dari Tugu Pal Putih atau
Tugu Golong-Gilig ke Kraton melambangkan jalan dan tahap-tahap kembalinya
manusia kepada Sang Khalik (sangkan paraning dumadi).
Kraton sebagai tempat tinggal Sultan merupakan pusat kekuasaan politik dan
kebudayaan dengan landasan religiositas (disimbolkan ketika Sultan duduk bersamadi
di singgasana Bangsal Manguntur Tangkil di Sitihinggil Utara; pandangannya lurus ke
utara menatap Tugu Golong-Gilig dan puncak Gunung Merapi). Sultan sebagai multi
pemimpin, baik dalam bidang politik kenegaraan, kemasyarakatan, kebudayaan,
maupun keagamaan (Sayidin Panatagama, Kalipatolah Ing Tanah Jawa) harus
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menyediakan ruang publik bagi aktivitas rakyatnya, baik yang bersifat spiritualkeagamaan (disimbolkan dan berwujud bangunan Mesjid Gedhé di sebelah barat AlunAlun Utara), sosio-budaya (disimbolkan dan berwujud Alun-Alun), dan perekonomian
(disimbolkan dan berwujud Pasar Beringharjo). Bangunan kraton, masjid besar, alunalun, dan pasar merupakan pengejawantahan konsep Caturgatra Tunggal, yakni
konsep yang menyinergikan empat anasir secara harmonis bagi kesejahteraan
kehidupan masyarakat, baik kesejahteraan lahiriah maupun batiniah.
Simbolisasi hubungan sinergis manusia dengan alam pertama-tama tampak pada
pemilihan atas lokasi Negari Ngayogyakarta Hadiningrat yang dilakukan oleh Pangeran
Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Posisi geografis
Yogyakarta diapit oleh enam sungai dalam formasi tiga lingkar sungai. Lingkar pertama
ialah Kali Code di sebelah timur dan Kali Winanga di sebelah barat. Lingkar kedua
terdapat Kali Gajahwong di sebelah timur dan Kali Bedog di sebelah barat. Sedangkan
lingkar ketiga ialah Kali Opak di sebelah timur dan Kali Progo di sebelah barat. Secara
matematis, formasi itu menggambarkan bangun siklis-konsentris. Dalam bangun
matematis seperti itu, kraton merupakan pusatnya (konsentris) dan pasangan sungaisungai tadi menjadi lingkarannya (siklis). Di samping formasi siklis-konsentris, tata
rakit keruangan Yogyakarta juga memiliki formasi linier, yang tampak dalam “garis
lurus” simbolis-filosofis berupa jajaran letak Gunung Merapi - Tugu Golong-Gilig Kraton - Panggung Krapyak - Laut Selatan. Dalam rangkaian lima “titik” itu, tiga titik
merupakan poros utama, yakni Gunung Merapi – Kraton – Laut Selatan. Tiga titik
sederet ini bersesuaian dengan konsep “Tri Hita Karana” dan “Tri Angga” (parahyangan
– pawongan – palemahan; hulu – tengah - hilir). Ketiganya juga melambangkan anasir
api (Merapi), tanah (bumi Kraton), udara (angkasa Kraton), dan air (Laut Selatan)
sebagai 4 anasir fisis utama pembentuk dunia dalam kosmogoni Jawa. Dalam bidang
biologis, dipesankan nilai-nilai kesuburan, yakni berpadunya alat kelamin perempuan
(yoni; disimbolkan dengan bangunan Panggung Krapyak) dan alat kelamin laki-laki
(lingga; disimbolkan dengan bangunan Tugu Golong-Gilig atau Tugu Pal Putih). Baik
dalam formasi siklis-konsentris maupun linier, nilai yang hendak disampaikan ialah
bahwa dalam kehidupan hendaklah dibangun dan dijaga sinergi dan harmoni antara
manusia dan alam, yakni hubungan manusia dengan benda-benda tak hidup,
tanaman, dan binatang.
Nilai-nilai yang dipesankan secara simbolik dalam seluruh tata rakit keruangan yang
telah dirintis Sultan Hamengku Buwono I dan para penerusnya itu pada dasarnya,
pertama, mengingatkan manusia agar senantiasa sadar diri (éling) tentang asal-muasal
kehidupannya dan tempat kembalinya kelak (Sang Khalik). Dalam konteks keruangan
secara fisik, nilai yang dipesankan ialah bahwa dalam tata rakit perkotaan atau
kawasan, harus senantiasa disediakan ruang publik dan bangunan yang mencukupi
bagi intensitas dan perkembangan komunikasi manusia dengan Tuhan. Secara lebih
umum, tata rakit keruangan harus memungkinkan tumbuh dan berkembangnya
spiritualitas manusia secara wajar.
Kedua, nilai penting yang dipesankan dari perlambangan tata rakit keruangan
Yogyakarta ialah terlaksananya hubungan antarmanusia secara wajar dan harmonis.
Dalam konteks keruangan secara fisik, penataan atau tata rakit keruangan harus
disediakan ruang publik yang mencukupi sebagai wahana interaksi antara manusia
sebagai sarana pengembangan diri manusia secara manusiawi, baik dalam bidang
ekonomi, politik kenegaraan, sosial, maupun kebudayaan. Dengan perkataan lain, tata
rakit atau penataan ruang harus memungkinkan tumbuh dan berkembangnya
sosialitas manusia secara wajar.
Ketiga, pesan yang tak kalah penting dalam simbolisasi tata rakit penataan ruang
Yogyakarta ialah tentang nilai-nilai hubungan yang sinergis-harmonis antara manusia
dan alam. Dalam konteks keruangan secara fisik, tata rakit atau penataan ruang harus
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dapat menjamin terlaksananya transformasi dan sinergi energi antaranasir alam, baik
yang berupa benda-benda tak-hidup (air, tanah, bebatuan, udara, api, dsb.), tumbuhtumbuhan, maupun binatang, sebagai wahana dan sekaligus pendukung utama bagi
kehidupan manusia. Dengan perkataan lain, penataan atau tata rakit keruangan harus
menjunjung tinggi nilai-nilai ekologis dan mematuhi norma-normanya.
Dalam dunia arsitektur, dua hal utama yang penting ialah citra dan guna atau fungsi
dalam suatu perencanaan sosok bangunan. Suatu sosok bangunan harus mampu
menampilkan citranya sebagai bangunan dengan identitas nilai atau jatidiri tertentu
dan fungsi yang harus diembannya. Kraton sebagai pusat budaya telah memberi
teladan bahwa setiap bangunan senantiasa menggambarkan citra tertentu dengan
muatan identitas nilai yang dikandung dan dipesankannya; dan fungsi yang melekat
pada sosok bangunan sebagai wahana kegiatan manusiawi. Komponen bentuk atau
struktur, besaran, warna, dan material yang dipakai dalam suatu bangunan harus
bersinergi dan harmonis satu sama lain sehingga mencitrakan identitas nilai-nilai
kejawaan yang dikehendaki dan memenuhi fungsi wahana kegiatan manusiawi. Secara
garis besar, citra kejawaan yang ditampilkan melambangkan nilai-nilai kesakralan
(teologis), kesusilaan (etis), kesopansantunan (etiketis), dan keindahan (estetis). Tiaptiap bangunan menyandang citra utamanya masing-masing, meskipun acapkali suatu
bangunan menyandang sejumlah citra sekaligus. Citra dan fungsi harus sinergis dan
selaras. Konsekuensinya, di satu pihak citra harus dapat memenuhi dan
menggambarkan fungsi dan di lain pihak fungsi harus sesuai dengan citra.
Keharmonisan suatu bangunan bukan saja ditentukan oleh komponennya, melainkan
juga ditentukan oleh tata letak atau posisi dan rangkaian tiap-tiap bangunan sehingga
tercipta komposisi dan konfigurasi antarbangunan yang selaras, serasi, dan seimbang.
Suatu dominasi, apalagi kontras antarbangunan dalam suatu kawasan amat dihindari,
karena dominasi atau kontras itu melambangkan disharmoni. Di samping itu, kegiatan
manusiawi harus terjamin pelaksanaanya secara wajar dan layak oleh fungsi-fungsi
yang diberikan oleh suatu bangunan. Oleh karena itu, suatu bangunan -- rumah
misalnya, bagi penghuninya harus layak sebagai ruang tinggal pribadi (longkangan),
sebagai tempat kenyamanan dan kesehatan fisik beserta pemenuhan kebutuhan
keseharian (panggonan), sebagai simbol ekspresi diri dan tempat interaksi sosiobudaya (palungguhan), dan sebagai tempat berkontemplasi atau berkomunikasi dengan
Tuhan (panepèn).
Untuk mewujudkan tata nilai arsitektur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu
disiapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Arahan Persyaratan Pola
Arsitektur di Kawasan Cagar Budaya dan di luar Kawasan Cagar Budaya. Di Kawasan
Cagar Budaya terdiri atas tiga mintakat utama, yaitu mintakat inti, mintakat
penyangga, dan mintakat pengembangan. Implementasinya diharapkan bangunan
baru yang berada di mintakat inti disyaratkan menggunakan rancangan pola lestari
asli atau pola selaras sosok, bangunan baru yang berada di mintakat penyangga
disyaratkan minimal menggunakan rancangan pola selaras sosok, dan bangunan baru
yang berada di mintakat pengembangan disyaratkan menggunakan rancangan pola
selaras parsial. Sementara itu, bangunan baru yang berada di luar Kawasan Cagar
Budaya disyaratkan minimal menggunakan rancangan pola selaras parsial.
Pengendalian arahan persyaratan selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan diatur dalam
peraturan perundangan lain.
Arsitektur bangunan Yogyakarta mengandung unsur identitas sebagai ciri yang
membedakan dengan arsitektur daerah lain. Kekhasan arsitektur diwujudkan dalam
bentuk, ornamen, dan pembagian keruangan bangunan. Wujud bentuk bangunan
seperti joglo, limasan, panggangpe, kampung dan lain sebagainya. Ornamen bangunan
dicirikan dengan pemakaian berbagai hiasan dibagian atap dan lain sebagainya.
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P e mba gi a n keruanga n b anguna n dicirikan d e nga n adanya fungsi ba nguna n sebagai
r u a n g t i n g g a l p r i b a d i, t e m p a t y a n g n y a m a n d a n s e h a t , s i m b o l e k s p r e s i d a n i nt era k si
so sia l, s e r t a t e m p a t b e r k o n t e m p l a s i a t a u b e r k o m u n i k a s i d e n g a n T u h a n Y a n g M a h a
Esa.

Intisari
Secara historis dan filosofis, nilai-nilai dasar penataan ruang Yogyakarta
telah diletakkan dan disusun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan
dilanjutan oleh para penerusnya. Pemilihan lokasi topografis

Kraton,

penentuan wujud dan penamaan sosokbangunanhingga detail ornamen dan
pewarnaanya, tata letak dan tata rakit bangunan, penentuan dan penamaan
ruang terbuka,pembuatan dan penamaan jalan, hingga penentuan jenis
dannama tanaman (vegetasi), semua secara simbolis filosofis melambangkan
nilai-nilai perjalanan hidup manusia dan keharmonisasn hubungan manusia
dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam.
Perjalanan hidup manusia dilambangkan dalam tatarakit bangunan dan
tanaman dalam alur garis simbolis-filosofis dari Panggung Krapyak ke utara
hngga kompleks Kraton sektor selatan. Lambang itu bermakna perjalanan
hidup manusia sejak lahir dari rahim ibunya (Panggung Krapyak sebagai
lambang Yoni, representasi gender perempuan) dan benih manusia (wiji –
dilambangan dengan nama kampung Mijen di sebelah utara Panggung
Krapyak), kemudian memasuki masa ramaja (enom; sinom; dilambangkan
dengan pucuk daun asam jawa – sinom) yang senantiasa menyenangkan hati
(nyengsemaken; dilambangkan dengan jajaran tanaman pohon asam jawa) dan
penuh sanjungan (dilambangkan dengan jajaran tanaman pohon tanjung).
Catatan:
Nilai Tata Ruang dan Arsitektur yang khas dan penuh dengan sejarah di
DIY merupakan nilai budaya yang tidak ternilai dan terbarukan. Banyaknya
pembangunan baik penggunaan tata ruang dan bentuk bangunan baru yang
tidak sesuai dengan Tata Nilai Tata Ruang dan Arsitektur akan membawa
dampak hilangnya roh identitas sejarah berdasarkan citra tata ruang dan
arsitektur di DIY. Dengan demikian, Kota Yogyakarta dan kota-kota/ daerah
lainnya akan menjadi “generik” secara visual dan maknanya, sehingga tidak
nampak lagi nilai ke-khas-annya.
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H. TATA NILAI MATA PENCAHARIAN
Teks dalam Perda
Meskipun hidup di dunia hanya sementara, tetapi tugas mulia yang harus ditunaikan
manusia ialah bersungguh-sungguh berusaha keras secara terus-menerus (sepi ing
pamrih ramé ing gawé) mengusahakan dan menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan,
keselamatan, dan kelestarian dunia (hamemayu hayuning bawana). Wujud nyata tugas
mulia itu dilakukan manusia dengan bekerja. Orang tidak boleh berpangku tangan saja
tanpa bekerja (lungguh jégang sila tumpang), dengan mengharap rejeki seakan-akan
bakal jatuh dengan sendirinya dari langit (thenguk-thenguk nemu kethuk; ngentèni
endogé blorok). Setiap orang harus bertekad bulat (cancut taliwanda) berusaha keras
(mbudidaya) mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berguna baik bagi dirinya sendiri,
keluarganya, masyarakat sekitarnya, negaranya, maupun bagi umat manusia
seluruhnya.
Bekerja harus dilandasi kesungguhan lahir batin menghadapi segala tantangan,
kesulitan, dan risiko yang mungkin timbul. Barang siapa yang takut dan malas
menghadapi tantangan, kesulitan, dan risiko perkerjaan, dia takkan mendapat hasil
yang layak (sapa wania ing gampang, wedia ing éwuh, sabarang nora tumeka). Dalam
menghadapi setiap tantangan, kesulitan, dan risiko pekerjaan apa pun, orang harus
senantiasa berteguh hati dalam berpendirian, handal dan ulet dalam menghadapi
masalah, cakap dan tangkas dalam menyelesaikan persoalan (tatag, tanggon,
trengginas). Dalam menyelesaikan pekerjaan bersama, masing-masing pihak yang
terlibat harus memelihara kebersamaan dan kekompakan (saiyeg saeka kapti) agar
pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
Bekerja tidak boleh serampangan, terburu-buru, sembrono, dan asal jadi, melainkan
harus teliti, cermat, dan penuh perhitungan, agar mendapat hasil yang maksimal (alonalon waton kelakon, kebat kliwat, gancang pincang). Oleh karena itu, bekerja harus
dirancang dan ditata dengan tertib, diorganisasikan dan dikelola dengan teratur (tata),
semua kegiatan kerja harus dilaksanakan dengan cermat dan saksama (titi), setiap
sasaran yang dituju harus ditempuh dengan langkah-langkah yang benar dan tepat
(titis), dan semua pekerjaan harus diselesaikan dengan tuntas (tatas) tanpa
menyisakan masalah. Hasil kerja ditentukan oleh seberapa besar pikiran, tenaga, dan
biaya yang dicurahkan. Semakin tinggi hasil yang dikehendaki, semakin tinggi pula
pengorbanan yang dituntut (jer basuki mawa béya).
Dalam melakukan pekerjaan, setiap orang menginginkan penghasilan yang layak bagi
keberlangsungan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Begitu
pula dalam dunia perniagaan, memperoleh keuntungan merupakan tujuan utamanya.
Akan tetapi, mencari keuntungan tidak boleh berujung keserakahan dengan cara
membabi buta sehingga dapat berakibat merugikan orang lain. Setiap transaksi harus
dilakukan dengan jujur dan adil. Harga ditetapkan dan disepakati menurut kualitas
barang atau jasa yang ditransaksikan (ana rega ana rupa). Dengan demikian, mencari
keuntungan berarti bukan hanya menguntungkan diri sendiri, melainkan juga
menguntungkan orang lain sekaligus, alias saling menguntungkan. Mencari
kemakmuran dan kesejahteraan berarti saling memakmurkan dan mensejahterakan
satu sama lain.
Dalam mengelola perekonomian, tidak boleh menghambur-hamburkan pengeluaran
uang tanpa pertimbangan matang. Pengeluaran harus dikelola dengan hemat, cermat,
dan amat berhati-hati (gemi, nastiti, ngati-ati) dengan mempertimbangkan skala
prioritas secara bijaksana menurut urgensinya, agar tata alur dan tata alir keuangan
yang baik tetap terjamin keberlangsungannya. Kepentingan pribadi harus
diperjuangkan, namun kepentingan bersama tetap harus dijaga. Perniagaan tidak
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boleh menyuburkan egoisme dan individualisme, melainkan harus tetap dapat
menjamin keharmonisan dan persaudaraan dalam masyarakat. Dalam situasi yang
amat sulit, untuk sementara waktu berniaga dengan rugi sedikit tidak mengapa asal
persaudaraan dan kesejahteraan bersama tetap terjaga (tuna satak, bathi sanak).

Intisari
Mata pencaharian sebagai bagian dari kegiatan ekonomi di DIY haruslah
bersumber pada pedoman tata nilai mata pencaharian dan juga tata nilai
budaya lainnya yang terkait dengannya. Semangat sepi ing pamrih ramé ing
gawé haruslah menjadi semangat utama dalam membangun Yogyakarta dan
dalam bertindak dalam mencari mata pencaharian. Prinsip-prinsip yang
tertuang dalam teks perda di atas menunjukkan bagaimana etos kerja yang
baik yang dapat saling memberikan manfaat dan keuntungan secara ekonomis
dan berdampak bagi perkemangan pembangunan di DIY.
Catatan
Arus globalisasi dan modernisasi di DIY selain membawa keuntungan
material yang baik bagi masyarakat dan pemerintah di DIY, di satu sisi juga
berdampak pada aspek lainnya yang signifikan. Seperti

maraknya

pembangunan hotel dan usaha modern lainnnya selain berdampak positif bagi
ekonomi namun juga berdampak pada hal lain misalkan perubahan cagar
budaya dan pengaruhnya pada tata keruangan dan tata moral masyarakat di
DIY. Tempat-tempat usaha yang tidak selalu sesuai dengan kebudayaan dan
tata nilai moral dapat memberikan dampak negatif bagi generasi muda di DIY.
Hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah di DIY guna lebih
menyelaraskan aspek mata pencaharian atau ekonomi dengan aspek/ tata nilai
lainnya.

I. TATA NILAI KESENIAN
Teks dalam Perda
Kesenian merupakan ekspresi estetik manusia dalam menjalani dan memaknai
kehidupan dengan berbagai cara dan sarana baik yang terdapat pada diri manusia
sendiri, hasil ciptaannya, maupun segala sesuatu yang disediakan oleh alam. Ekspresi
estetik yang terwujud dalam karya seni merupakan kebutuhan hakiki manusia
sebagaimana kebutuhan hakiki lainnya. Berkesenian pada dasarnya merupakan
proses perealisasian diri manusia untuk meneguhkan eksistensinya baik sebagai
pribadi maupun anggota suatu komunitas.
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Terdapat beraneka ragam kesenian yang tergelar di tengah-tengah masyarakat
Yogyakarta. Secara garis besar, kesenian itu dapat digolongkan menjadi empat
golongan, yakni (1) seni rupa, (2) seni pertunjukan, (3) seni sastra, dan (4) seni
multimedia. Secara garis besar, kelompok seni rupa mencakup (a) seni kriya, (b) seni
lukis, dan (c) seni patung. Sedangkan seni pertunjukan mencakup (a) seni musik, (b)
seni tari, dan (c) seni teater/drama; baik seni musik tradisional maupun modern, seni
tari tradisional maupun modern, dan seni teater/drama tradisional maupun modern.
Seni sastra juga memiliki varian yang amat kaya, baik berbentuk puisi, pantun, prosa,
maupun prosa liris, yang muncul baik dalam khasanah Bahasa Jawa maupun Bahasa
Indonesia. Meskipun masih tergolong genre baru, namun seni multimedia juga mulai
tumbuh dan berkembang di Yogyakarta. Semua itu merupakan kekayaan budaya yang
harus senantiasa dijaga dan dikembangkan dengan saksama agar keindahan dan
pesonanya tidak memudar.
Keindahan dan pesona kesenian bukan hanya merupakan ekspresi diri yang eksklusif
bagi seniman, pekerja seni, atau pun hanya menjadi bidang kajian bagi pengamat seni
belaka, melainkan sekaligus merupakan media komunikasi spiritual manusia dengan
Tuhan, komunikasi sosial manusia dengan sesama manusia, dan komunikasi natural
manusia dengan seluruh penghuni alam semesta. Kesenian juga berfungsi sebagai
ekspresi simbolik kehidupan manusia: siklus hidupnya, kegembiraannya,
kesedihannya, penjelajahan baik lahir maupun batinnya, kegelisahannya,
kecemasannya, dan juga pengharapannya. Di samping sebagai media komunikasi dan
ekspresi simbolik, kesenian juga menjadi sarana hiburan dan sekaligus media edukasi
(tontonan lan tuntunan).

Intisari
K e se n i a n

merupakan

b a gi a n

dari

ke ka y a a n

di

DIY

yang

turut

m e n y u m b a n g k a n k e u n i k a n t r adisi s e n i y a n g I s t i m e w a . T e r d a p a t r a t u s a n
kesenian rakyat yan g masi h tetap lestari di D I Y yan g di dukung oleh masyarakat
di D I Y . H a l ini j uga di ikut d i d u ku n g ol eh pe me r i nt a h pr ovi nsi d a n ka b upat en
di D I Y y a n g m e m b e r i k a n d a s a r h u k u m p e r a t u r a n p e r u n d a n g a n , sep er t i
Peraturan Daerah n omo r 66 tahun 20 13 tentang Kurikulum Pendidikan
Berbasi s B u da ya .
A d a n y a D e w a n K e b u d a y a a n , sert a b e r b a ga i b e n t u k f esti val s e ni ( sal ah
satunya adalah Festival Keseni an Yogyakart a atau F K Y dan juga festival seni di
P e r a y a a n S e k a t e n Y o g y a k a r t a ) b a i k d a l a m t i n g k a t p r o vi n s i , k a b u p a t e n d a n
tingkat y a n g l ebih kecil m e r u p a k a n b en t u k nya t a b a h w a nilai keseni an di D I Y
m e r u p a k a n b a gi a n d a ri ke h i d u p a n b a g i ma s ya r a ka t .
Catatan
Keseni an

di

Yogyakarta

diharapkan

t er a ko modasi

d en gan

b e r k e m b a n g n y a p o t en si w i sa t a di D I Y y a n g s e m a k i n m e m b a i k . N a m u n ,
kesenian daer ah di D I Y j uga t engah bersaing den gan “pr oduk” globalisasi ya n g
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juga turut semakin kuat berkembang di masyarakat. Hendaknya pemerintah
daerah di DIY dapat selalu memberikan tempat yang lebih baik bagi pelestarian
kesenian di DIY.

J. TATA NILAI BAHASA
Teks dalam Perda
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 mengikrarkan satu tanah air, Tanah Air Indonesia;
satu bangsa, Bangsa Indonesia; dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa
Indonesia. Tampak jelas bahwa Sumpah Pemuda tidak pernah menafikan apalagi
memiliki semangat menghapuskan bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah tetap dijaga
eksistensinya sebagai kekayaan ekspresi budaya Indonesia yang amat berharga,
namun Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan harus dijunjung tinggi baik
sebagai sarana ekspresi keilmuan dan komunikasi intelektual, untuk keperluan resmi
seluk-beluk kenegaraan, maupun sebagai sarana komunikasi antarsuku bangsa di
seluruh Indonesia.
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 antarmanusia, baik strata usia, strata sosial, hubungan kekerabatan,
maupun konteks komunikasinya. Itulah mengapa, dalam Bahasa Jawa dikenal
tingkatan-tingkatan berbahasa dalam berkomunikasi (unggah ungguhing basa) sesuai
posisi masing-masing pihak dalam tata komunikasi, agar harmoni pergaulan sosial
tetap terjaga dengan baik.
Harmoni pergaulan sosial akan tetap terjaga dengan baik, apabila setiap orang mengerti
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 panyendhu). Sesungguhnya, cara berbahasa seseorang menunjukkan
watak dan 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.

Intisari
Bahasa daerah, yakni Bahasa Jawa sebagai bagian dari bahasa yang
masih dipergunakan di DIY merupakan salah satu keistimewaan yang khas.
Adanya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai salah satu
pusat dari pelestari Budaya Jawa khususnya Bahasa Jawa merupakan
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keistimewaan tambahan yang menambah pentingnya usaha pelestarian nilai
bahasa daerah di DIY.
Bahasa Jawa sebagai bahasa tradisional di DIY saat ini sedang
menghadapai tantangan yang signifikan terkait dengan adanya arus globalisasi
yang demikian derasnya. Bahasa-bahasa lainnya, terutama bahasa asing,
menjadi tantangan bagi usaha pelestarian bahasa Jawa di DIY.
Catatan
Bahasa Jawa sebagai bahasa daerah yang dilestarikan di DIY saat ini
tengah menghadapi tantangan yang sangat kuat dari derasnya arus zaman.
Tidak dapat dipungkiri Bahasa Jawa semakin terkikis dengan semakin
populernya bahasa asing di DIY, yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman
yang semakin mengglobal.
Namun demikian usaha untuk melestarikan Bahasa Jawa sebagai
bahasa daerah di DIY telah diupayakan dengan berbagai bentuk salah satunya
adalah adanya wajib mata pelajaran Bahasa Jawa di jenjang sekolah dasar dan
sekolah menengah (Wajib Belajar Sembilan Tahun). Beberapa peraturan daerah
di DIY juga memberikan angin segar bagi pelestarian Bahasa Jawa (Peraturan
Daerah nomor 66 tahun 2013 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya
dan Peraturan Gubernur nomor 64 tahun 2013 tentang Mata Pelajaran Bahasa
Jawa sebagai Muatan Lokal).

K.TATA NILAI BENDA CAGARBUDAYA DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
Teks dalam Perda
Wujud fisik kebudayaan (budaya material) sebagai hasil aktualisasi kemampuan cipta,
karsa, dan rasa masyarakat Yogyakarta yang kasat mata (tangible) merepresentasikan
tahap-tahap peradaban beserta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Dari
segi bentangan waktu kronometris (temporal), peninggalan benda-benda budaya di
Yogyakarta menunjukkan jejak-jejak peradaban prasejarah, Hindu-Buddha, Islam,
Kolonial, hingga zaman modern. Dari segi keruangan (spacial), benda-benda budaya
bersejarah itu tersebar mulai dari pegunungan, daratan, hingga pesisir laut selatan.
Dari segi bentuk (formal), benda-benda budaya yang ditemukan menunjukkan
bermacam-ragam varian dan tingkat-tingkat kemajuan teknologi zaman pembuatan
benda-benda itu mulai dari peralatan sederhana yang dipergunakan sebagai
pemenuhan kebutuhan hidup hingga bangunan-bangunan megah baik sebagai tempat
pemujaan maupun tempat kebesaran pusat pemerintahan. Dari segi bahan (material),
benda-benda bersejarah itu dibuat dari aneka macam bahan mulai dari tanah liat,
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batu, besi, kayu, keramik, perunggu, hingga logam mulia. Sedangkan dari segi cara
pengerjaan (technical), ditemukan sejumlah teknik pengerjaan mulai dari cetak, tuang,
bakar, tempa, serut, tera (grafir), gosok (upam), hingga ukir.
Benda-benda budaya bersejarah itu merepresentasikan peradaban masa
pembuatannya, memberi informasi tentang latar belakang budaya masa lalu, dan
meninggalkan pesan kearifan bagi kehidupan manusia masa kini. Sesungguhnya
kehidupan manusia itu senantiasa dalam rentetan kekinian, yang dalam setiap
kekinian senantiasa termuat seluruh masa lalu dan sekaligus termuat proyeksi seluruh
kemungkinan masa depan. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang berbudaya
wajib dan harus berusaha keras agar setiap benda budaya bersejarah dan kawasan
situs yang melingkupinya senantiasa dijaga, dilestarikan, dan dilindungi sebagai benda
cagar budaya dan kawasan cagar budaya.

Intisari
Tata Nilai Benda Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya merupakan
salah satu nilai penting yang ikut memberikan karakter khusus bagi DIY.
Banyaknya Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di wilayah Yogyakarta
dari masa-masa yang berbeda sejak Masa Prasejarah (banyak ditemui di
wilayah Gunungkidul), Masa Klasik Hindu-Budha (banyak ditemui di wilayah
Prambanan), dan Masa Islam-Kolonial di Kota Yogyakarta dan daerah lainnya
di DIY, menunjukkan kekayaan Cagar Budaya yang istimewa dan sangat besar.
Catatan
Pentingnya Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di DIY telah
ditindaklanjuti oleh pemerintah DIY dengan membentuk lembaga pelestarian
Cagar Budaya untuk menangani Pelestarian Cagar Budaya di

DIY.

Dibentuknya beberapa Kawasan Cagar Budaya di DIY menunjukkan perhatian
yang tinggi terhadap pelestarian Cagar Budaya di DIY.
Namun disamping adanya perhatian yang begitu besar tentang
pelestarian Cagar Budaya di DIY, hal-hal yang bertolak belakang dengan usaha
pelestarian juga terjadi di beberapa kasus di DIY. Arus globalisasi yang
membawa pengaruh modern kadang membuat beberapa Situs Cagar Budaya
dan Warisan Budaya di DIY rusak, dirubah tanpa arahan, atau bahkan hilang
begitu saja. Hal-hal demikian jika dibiarkan begitu saja akan menyebabkan
semakin luruhnya keistimewaan di DIY.

79

L.TATA NILAI KEPEMIMPINAN DAN PEMERINTAHAN
Teks dalam Perda
Dalam hidup bersama, sekumpulan manusia membutuhkan pemimpin. Seorang
pemimpin dituntut memiliki kelebihan dibanding yang dipimpin baik dalam hal
pengetahuan, keberanian, maupun kearifan. Seorang pemimpin harus berani tampil di
depan memberi teladan bagi yang dipimpin (ing ngarsa sung tuladha), seorang
pemimpin harus mampu menggugah semangat atau memotivasi yang dipimpin (ing
madya mangun karsa) agar lebih giat dalam perjuangan hidup, dan memberi dorongan,
kekuatan, dan perlindungan (ing wuntat tut wuri handayani) agar yang dipimpin kian
percaya diri dan senantiasa memperoleh kemajuan dalam menapaki kehidupan.
Dalam pemerintahan, seorang pemimpin harus merangkul, mengasihi, dan melindungi
segenap rakyat (hamengku) tanpa membeda-bedakan etnis, suku, ras, golongan, dan
agama yang dipeluknya, agar seluruh rakyat merasa tenteram dan damai (ayom ayem).
Pemimpin harus berusaha keras agar rakyat dapat menikmati kehidupan yang layak
(hamangku), oleh karenanya seorang pemimpin harus berwatak murah hati dan
menepati janji (bèr budi bawa leksana). Bermurah hati artinya seorang pemimpin
ibaratnya harus siap memberi pakaian kepada rakyat yang tak punya pakaian (paring
sandhang wong kawudan), memberi makan kepada rakyat yang kelaparan (paring
pangan wong kaluwèn), memberi air kepada rakyat yang kehausan (paring banyu wong
kasatan), memberi tongkat kepada rakyat yang menapaki jalan licin (paring teken wong
kalunyon), memberi peneduh kepada rakyat yang kepanasan (paring kudhung wong
kepanasan), dan memberi payung kepada rakyat yang kehujanan (paring payung wong
kodanan). Menepati janji artinya tidak ingkar dan konsekuen atas perkataannya, sebab
ucapan seorang pemimpin harus dapat dipegang, tidak boleh asal bicara dan plinplan
(sabda pandhita ratu sepisan dadi dhatan kena wola-wali, pindha nila kresna tumetes
ing dalancang seta). Dalam situasi yang sulit, pemimpin harus mengambil tanggung
jawab terdepan dalam menyelesaikan permasalahan (hamengkoni) agar rakyat terbebas
dari kesulitan dan kesengsaraan; dan rakyat merasa terlindungi oleh pemimpinnya.
Sebagai seorang manajer, pemimpin atau pejabat harus cakap mengelola (anata) tata
pemerintahan dengan baik sehingga semua unit kerja yang dikoordinasikan dan
dikendalikannya dapat berperan dan berfungsi dengan saksama. Agar semua unit kerja
terjaga kinerjanya, maka seorang pemimpin harus mengamati dan meneliti dengan
cermat (aniti) apa yang dikerjakan dan cara kerja anak buahnya. Pemimpin harus
senantiasa memantau keadaan rakyatnya (apariksa) sehingga dapat diketahui apa saja
yang dibutuhkan rakyatnya dan berusaha keras mengusahakan pemenuhan
kebutuhan itu. Demi tegaknya keadilan dan kewibawaan, pemimpin harus memberi
ganjaran bagi aparat atau rakyat yang berjasa dan menghukum aparat atau rakyat
yang bersalah (amisésa).
Agar pemimpin dapat memimpin dengan mumpuni, maka dia harus dapat meneladani
watak dan tugas yang tercermin dalam ajaran Hastha Brata. Hastha Brata adalah
simbol alam semesta. Arti harfiahnya “delapan simbol alam”, tetapi sejatinya
menyiratkan keharmonisan sistem alam semesta. Pada hakikatnya kedelapan sifat
tersebut merupakan manifestasi keselarasan yang terdapat pada tata alam semesta
yang diciptakan Tuhan, dan manusia harus menyelaraskan diri dengan tata alam
semesta kalau ingin selamat dan terhindar dari malapetaka. Bila manusia, sebagai
ciptaan Tuhan, bisa selaras dengan alam semesta, maka selaraslah kehidupannya.
Menurut Yasadipura I (1729-1803 M) dari keraton Surakarta, Hastha Brata adalah
delapan prinsip kepemimpinan sosial yang meniru filosofi/sifat alam, yaitu:
(1) Mahambeg Mring Kismo (meniru sifat bumi). Seperti halnya bumi, seorang pemimpin
berusaha untuk setiap saat menjadi sumber kebutuhan hidup bagi siapa pun. Dia
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mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya dan memberikan kepada siapa saja
tanpa pilih kasih. Meski selalu memberikan segalanya kepada rakyatnya, dia tidak
menunjukkan sifat sombong/angkuh.
(2) Mahambeg Mring Warih (meniru sifat air). Seperti sifat air, mengalir dari tinggi ke
tempat yang lebih rendah dan sejuk/dingin. Seorang pemimpin harus bisa menyatu
dengan rakyat sehingga bisa mengetahui kebutuhan riil rakyatnya. Rakyat akan
merasa sejuk, nyaman, aman, dan tentram bersama pemimpinnya. Kehadirannya
selalu diharapkan oleh rakyatnya. Pemimpin dan rakyat adalah mitra kerja dalam
membangun persada tercinta ini. Tanpa rakyat, tidak ada yang jadi pemimpin, tanpa
rakyat yang mencintainya, tidak ada pemimpin yang mampu melakukan tugas yang
diembannya sendirian.
(3) Mahambeg Mring Samirono (meniru sifat angin). Seperti halnya sifat angin, dia ada
di mana saja/tak mengenal tempat dan adil kepada siapa pun. Seorang pemimpin
harus berada di semua strata/lapisan masyarakatnya dan bersikap adil, tak pernah
diskriminatif (membeda-bedakan).
(4) Mahambeg Mring Condro (meniru sifat bulan). Seperti sifat bulan, yang terang dan
sejuk. Seorang pemimpin mampu menawan hati rakyatnya dengan sikap keseharian
yang tegas/jelas dan keputusannya yang tidak menimbulkan potensi konflik.
Kehadiran pemimpin bagi rakyat menyejukkan, karena aura sang pemimpin
memancarkan kebahagiaan dan harapan.
(5) Mahambeg Mring Suryo (meniru sifat matahari). Seperti sifat matahari yang memberi
sinar kehidupan yang dibutuhkan oleh seluruh jagat. Energi positif seorang pemimpin
dapat memberi petunjuk/jalan/arah dan solusi atas masalah yang dihadapi rakyatnya.
(6) Mahambeg Mring Samodra (meniru sifat laut/samudra). Seperti sifat lautan, luas
tak bertepi, setiap hari menampung apa saja (air dan sampah) dari segala penjuru, dan
membersihkan segala kotoran yang dibuang ke pinggir pantai. Bagi yang memandang
laut, yang terlihat hanya kebeningan air dan timbulkan ketenangan. Seorang pemimpin
hendaknya mempunyai keluasan hati dan pandangan, dapat menampung semua
aspirasi dari siapa saja, dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan pengertian
terhadap rakyatnya.
(7) Mahambeg Mring Wukir (meniru sifat gunung). Seperti sifat gunung, yang teguh dan
kokoh, seorang pemimpin harus memiliki keteguhan-kekuatan fisik dan psikis serta
tidak mudah menyerah untuk membela kebenaran maupun membela rakyatnya. Tetapi
juga penuh hikmah tatkala harus memberikan sanksi. Dampak yang ditimbulkan
dengan cetusan kemarahan seorang pemimpin diharapkan membawa kebaikan seperti
halnya efek letusan gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah.
(8) Mahambeg Mring Dahono (meniru sifat api). Seperti sifat api, energi positif seorang
pemimpin diharapkan mampu menghangatkan hati dan membakar semangat
rakyatnya mengarah kepada kebaikan, memerangi kejahatan, dan memberikan
perlindungan kepada rakyatnya.
Kedelapan watak dan kecakapan tersebut amat penting bagi pemimpin yang berjiwa
kesatriya sebagai sarana untuk mendharmabaktikan dirinya kepada negara dan
rakyat, karena dharma bakti pemimpin yang benar akan menjamin kesejahteraan dan
keselamatan negara dan rakyatnya (darmaning satriya mahanani rahayuning nagara).

Intisari
Tata Nilai Kepemimpinan dan Pemerintahan di DIY merupakan salah
satu nilai khas yang sangat berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia.
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Tradisi kepemimpinan dan pemerintahan yang diwarisakan dari nilai luhur
yang diajarkan dalam piwulang jawa di Kasultanan dan Kadipaten seperti
konsep dasar asta brata merupakan ciri khas yang tak ternilai. Jelas sekali
bahwa tradisi Jawa sangat kental dan erat di dalam konteks kepemimpinan
dan pemerintahan di DIY, nilai-nilai adi luhung budaya Jawa

tetap

dipertahankan dan dilestarikan.
Catatan
Kepemimpinan dan pemerintahan di DIY jelas bersumber

pada

keistimewaan yang di miliki oleh DIY dan disahkan oleh undang-undang. Hal
ini tentunya harusalah berdampak pada semakin profesional dan semakin
kuatnya ciri tradisi adi luhung Jawa pada para pemimpim di DIY dan
pemerintahan yang dijalankan. Ciri-ciri tradisi adi luhung Jawa hendaknya
tidak saja merupakan “aktivitas” tradisi saja, namun juga melihat dari makna
terdalam dari Tata Nilai Kepemimpinan dan Pemerintahan di DIY.
Tata Nilai Kepemimpinan dan Pemerintahan dalam hal ini memiliki
keterkaitan dengan tata nilai budaya yang lain dalam perda no 4/2011, yakni
Tata Nilai Kemasyarakatan, Tata Nilai Kejuangan dan Kebangsaaan, Tata Nilai
Semangat Keyogyakartaan serta Tata Nilai Moral. Usaha sinkronisasi Tata Nilai
ini sangat diperlukan agar Sistem Tata Nilai Budaya di Yogyakarta seperti
dituangkan dalam Perda no 4/2011 dapat bersinergi dengan peraturan
perundangan yang lebih baru.

M.TATA NILAI KEJUANGAN DAN KEBANGSAAN
Teks dalam Perda
Yogyakarta merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam sejarah
Republik Indonesia. Sejak Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan
Hamengku Buwono I mendirikan Negari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai wujud
kemandirian dan kedaulatan politik atas dominasi Pemerintah Hindia Belanda,
diteruskan oleh perjuangan Pangeran Diponegoro, berdirinya organisasi Budi Utomo,
Kongres Perempuan, Kongres Pemuda I, kemudian menjelang dan setelah proklamasi
- rentetan peristiwa di saat-saat genting dalam mempertahankan eksistensi Negara
Republik Indonesia yang masih muda itu - hingga gerakan pendorong lahirnya
reformasi. Seluruh rentetan peristiwa itu menunjukkan betapa rakyat Yogyakarta
memiliki, memegang teguh, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan dan
kebangsaan. Segera setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan
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kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri
Paku Alam VIII pada tanggal 19 Agustus 1945 mengirim telegram ucapan selamat dan
dukungan atas berdirinya Negara Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945 itu juga
ternyata Presiden Sukarno menandatangani Piagam Penetapan Sri Sultan Hamengku
Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dalam kedudukannya sebagai Pemimpin Kasultanan
dan Kadipaten Pakualaman, yang oleh Presiden Repubilk Indonesia keduanya
dipercaya akan mencurahkan segara pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan
Daerah Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia.
Selanjutnya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII secara sendirisendiri pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan maklumat bahwa Negari
Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian tak
terpisahkan dari Negara Indonesia, dan kedua pemimpin tetap menjadi kepala negeri
masing-masing yang bersifat kerajaan; dan negerinya itu merupakan Daerah Istimewa
dalam Negara Republik Indonesia. Hubungan kedua negeri tersebut dengan
Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat langsung dan kedua
pemimpin Yogyakarta itu bertanggung jawab secara langsung atas negeri masingmasing kepada Presiden Republik Indonesia. Maklumat kedua pemimpin Yogyakarta
itu mendapat sambutan baik dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta.
Tanggal 6 September 1945, Pemerintah Pusat mengutus Mr. Sartono dan Mr. A. A.
Maramis menyerahkan ”Piagam Penetapan Kedudukan” yang telah ditandatangai
Presiden Sukarno pada tanggal 19 Agustus 1945 itu kepada Sri Sultan Hamengku
Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII.
Ketika Jakarta kurang aman, ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta atas saran
Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di Yogyakartalah eksistensi Negara Republik
Indonesia yang masih muda itu dipertaruhkan dan dengan mati-matian
dipertahankan. Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Paku Alam VIII, para birokrat,
para diplomat, para pejuang bersenjata, dan seluruh rakyat Yogyakarta bahumembahu menegakkan Republik Indonesia dengan pengorbanan pikiran, tenaga, harta
benda, bahkan nyawa. Semua itu dipersembahkan tampa pamrih (sepi ing pamrih) demi
tegaknya eksistensi Negara Republik Indonesia. Semangat berani dan rela berkorban,
kesetiakawanan sosial (solidaritas; sabaya pati, sabaya mukti), persatuan dan
kekompakan (saiyek saéka praya) baik antarpemimpin, antarrakyat, maupun antara
rakyat dan pemimpin (manunggaling kawula gusti), jiwa tanpa pamrih, cinta tanah air
(patriotisme), rasa kebangsaan (nasionalisme), dan kegigihan menjaga martabat bangsa
dan negara (sedumuk bathuk senyari bumi; dilabuhi pecahing jaja wutahing ludira)
merupakan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi masyarakat Yogyakarta.
Partisipasi warga Yogyakarta dalam memperjuangkan dan dengan gigih
mempertahankan tegaknya kemerdekaan dan ekesistensi negara Republik Indonesia
itu dilandasi oleh kesadaran bahwa dalam diri tiap-tiap warga tertanam perasaan
memiliki negara ini (duwé rasa handarbèni), sehingga apabila terjadi sesuatu yang
dapat mengancam, merusak, atau bahkan merobohkan kedaulatan negara, warga
Yogyakarta siap berjuang sampai titik darah yang penghabisan (wani mèlu
hangrungkebi). Setiap warga Yogyakarta senantiasa mawas diri dan berusaha keras
memberi kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara (mulat salira hangrasa
wani).

Intisari
Tata Nilai Kejuangan dan Kebangsaan merupakan salah satu nilai
budaya yang signifikan terkait dengan sejarah dan keistimewaan DIY. Sejarah
di DIY yang begitu kuat menjadi dasar yang kuat pula bagi keistimewaan
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Yogyakarta. Berbagai tindak perjuangan dan kebangsaan yang muncul,
berproses, dan berkulminasi di Yogyakarta membuktikan bahwa DIY memiliki
sejarah lokal yang kuat sekaligus bagian dari Sejarah Nasional Bangsa
Indonesia. Pahlawan-pahlawan Nasional yang ikut menyumbangkan pemikiran
dan perjuangannya demi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bukti
pentingnya Tata Nilai Kejuangan dan Kebangsaan di DIY.
Catatan
Semangat mempertahankan Tata Nilai Kejuangan dan Kebangsaan di
DIY masih terus dilakukan oleh Masyarakat dan Pemerintah dengan cara selalu
mengapresiasi nilai juang dan kebangsaan dengan berbagai kegiatan yang
positif, seperti peringatan-peringatan tertentu Serangan Umum 1 Maret, Napak
Tilas Sultan Hamengku Buwono I membangun awal di Yogyakarta, dan
peringatan-peringatan di berbagai wilayah di Yogyakarta terkait dengan
Perjuangan Masa Mempertahankan Kemerdekaan di DIY lainnya. Semangat
pelestarian Tata Nilai Kejuangan dan Kebangsaan adalah hal yang signifikan.
Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan dalam hal ini memiliki keterkaitan
dengan tata nilai budaya yang lain dalam perda no 4/2011, yakni Tata Nilai
Kemasyarakatan, Tata Nilai Kepemimpinan dan Pemerintahan, Tata Nilai
Semangat Keyogyakartaan serta Tata Nilai Moral. Usaha sinkronisasi Tata Nilai
ini sangat diperlukan agar Sistem Tata Nilai Budaya di Yogyakarta seperti
dituangkan dalam Perda no 4/2011 dapat bersinergi dengan peraturan
perundangan yang lebih baru.

N. TATA NILAI SEMANGAT KEYOGYAKARTAAN
Teks dalam Perda
Dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur (adiluhung) sebagaimana diuraikan di atas,
dan dalam rangka meraih cita-cita mulia yakni menjaga kebenaran, kebaikan,
keindahan, dan kelestarian dunia (hamemayu hayuning bawana), masyarakat
Yogyakarta memiliki nilai-nilai khas sebagai penciri khusus keyogyakartaan dan
dijadikan semangat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur itu.
Dalam mengaktualisasikan nilai-nilai adiluhung tersebut, masyarakat Yogyakarta
selalu berusaha keras bersatu-padu dan bahu-membahu mengerahkan segenap
sumber daya baik yang aktual maupun yang masih potensial dari semua pihak, baik
tua maupun muda, baik lelaki maupun perempuan, baik atasan maupun bawahan,
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baik pemimpin maupun rakyat (golong gilig), sehingga seluruh sumber daya itu dapat
terkonsentrasi (sawiji) untuk didayagunakan meraih cita-cita dan hasil yang
didambakan. Semua langkah itu harus diayunkan dengan senantiasa disertai
semangat yang menggugah dan membangkitkan kegigihan dan kerja keras yang
dinamis (greget). Dengan segala potensi yang dimilikinya, Masyarakat Yogyakarta
senantiasa percaya diri dalam bertindak (sengguh), tidak akan mundur setapak pun
(konsisten) dan siap menanggung segala risiko apa pun (konsekuen) yang harus
dihadapi (ora mingkuh) dengan penuh rasa tanggung jawab (lamun kapéngkoking
pancabaya ubayané datan mbalénjani) demi terwujudnya cita-cita yang diidamidamkannya.

Intisari
U s a h a ker as, b er s at u p a d u d a n b a h u m e m b a h u s e b a ga i b a gi a n d a r i ciri
s e m a n g a t Y o g y a k a r t a m e r u p a k a n s a l a h s a t u b e n t u k nil ai y a n g t a k t er nil ai di
dala m masyarakat Yogyakarta, baik pemerintah da n masyarakat ya ng lebih
luas.
C atatan
Nil ai s e m a n g a t K e yo g ya k a r t a a n b e n a r -b e n ar teruji di D a e r a h Is t i m e w a
Y o g y a k a r t a s e l a i n k a r e n a a r u s gl ob al i sa si as i n g y a n g s a n ga t d e r a s m a s u k k e
Yogyakar ta, n a m u n j uga ciri al a m da n masyar akat Yogya kar t a ya n g sangat erat
h u b u n g a n n y a d e n g a n k e b e n c a n a a n , b a i k it u dar i G u n u n g A p i ( G u n u n g
Mer api ) , G e m p a B u m i d a n T s u n a m i , d a n d ae r a h R a w a n L o n g s o r d i b eb e r a p a
wil ayah di D IY , m e m b u a t Pemeri nt ah d a n Masyar akat Yo gya kar t a harus selalu
me n j a ga s e ma n ga t go t o n g r o yo n g, us a h a keras, satu p a d u d a n b a h u m e m b a h u .
Beber apa pe ristiwa besar ya n g me n g gu n c an g D I Y , terutama be ncana al am,
m e n j a d i b u kt i b a h w a T a t a N i l ai S e m a n g a t K e y o g y a k a r t a a n m e r u p a k a n s a l ah
s at u nilai y a n g t et ap lestari d a n t er us dil estari kan.
Tat a Nilai Se man gat Keyo gya kar t aan d a l a m hal ini memi l i ki keterkaitan
d e n g a n t at a ni l ai b u d a y a y a n g l ai n d a l a m p e r d a n o 4 / 2 0 1 1 , y a k n i T a t a N i l a i
Kejuangan

dan

Kebangsaan,

Tata

Ni l ai

Kemasyarakatan,

Tata

Ni l ai

K e p e m i m p i n a n d a n Pe me r i nt a han , serta T at a Nil ai Mor a l . U s a h a sinkronisasi
T at a Nilai ini sangat di p er l u kan agar Siste m T at a Nil ai B u d a y a di Y o g ya ka r t a
sepert i d i t u a n g k a n d a l a m P e r d a n o 4 / 2 0 1 1 da p a t ber si ner gi d e n g a n p er at u r an
p e r u n d a n g a n y a n g l ebi h bar u.
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TABEL SINKRONISASI TATA NILAI BUDAYA (PERDA 4/2011) DAN ASPEK
PEMELIHARAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN (PERDAIS 3/2017)

P E R D A I S 3/2017

PENYESUAIAN PE RDA 4/2011 terhadap

P E R D A 4/2011

P E R D A I S 3/2017
Nilai-Nilai Budaya



Tata Nilai Moral



Tata Nilai M a ta Pencaharian



Tata Nilai Kemas ya rakatan



Tata Nilai Seman gat Keyogyakartaan



Tata Nilai Kej uan gan d an Keban gsaan



Tata

Nilai

Tata Nilai Religio Spiritual

Kep em i mpinan

dan

P e m e rin t ah an
Pengetahuan
Teknologi

dan



Tata Nilai Pendidik an d a n Penget ahuan



Tata Nilai Teknologi



Tata

Nilai

Penataan

Ruang

Tata Nilai Moral

dan

Arsitektur
Bahasa

Tata Nilai B ahas a

Tata Nilai Kem a s ya ra k atan

Ad at Istiadat



Tata Nilai Ada t dan Tradisi

Tata Nilai Adat dan Tradisi



Tata Nilai Kemas ya rakatan



Tata Nilai Religio Spiritual



Tata

Tradisi Lu h u r

Nilai

Kep em i mpinan

Tata Nilai Pendidik an d a n Penget ahuan
dan

P e m e rin t ah an
B enda

Tata Nilai B en d a Cagar Buda ya d an Ka wa san

Tata Nilai Teknologi

Cagar B u d a ya
Seni

Tata Nilai Kesenian

Tata Nilai Pena taan R u a n g d an Arsitektur
Tata Nilai Ma ta Pencaharian
Tata Nilai Kesenian
Tata Nilai B ahas a
Tata Nilai B en d a C a ga r B u d a ya d a n Ka wa s a n
Cagar B u d a ya
Tata Nilai Kep em i m p i n an d a n Pem erintahan
Tata Nilai Kej uan gan dan Keb an gsaan
Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan
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Tabel di atas memperlihatkan (kolom tengah) upaya penyesuaian antara
tata nilai budaya yang disebutkan dalam Peraturan Daerah DIY nomor 4 tahun
2011 tentang Tata Nilai Budaya dengan Peraturan Daerah Istimewa DIY nomor
3 tahun 2017. Telah diuraikan pada bab IV sebelumnya bahwa unsur tata nilai
budaya dalam perda selain berjumlah lebih banyak (14 tata nilai budaya) juga
harus diupayakan untuk dapat disesuaikan dengan aspek-aspek kebudayaan
dalam konteks Perdais nomor 3 tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan
Pengembangan Kebudayaan yang berjumlah 7 unsur budaya.
Upaya penyesuaian atau sinkronisasi merupakan upaya yang penting
guna tetap menjaga pentingnya Tata Nilai Budaya Yogyakarta yang tertuang
dalam kententuan hukum Perda nomor 4 tahun 2011 sebagai pedoman,
arahan, dan dasar tata nilai masyarakat dan pemerintahan di DIY.
Beberapa tata nilai budaya dalam perda di atas (lihat tabel) dapat
dimasukkan ke dalam satu aspek budaya dalam perdais nomor 3 tahun 2017,
hal ini disebabkan karena kesamaan nilai dan aspek yang dapat dipandang
memiliki kesamaan.
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BAB V
PENUTUP

5.1.

Kesimpulan
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya

(terutama bab IV) terutama berdasarkan kajian perbandingan

dengan

peraturan perundangan yang lebih mutakhir dengan substansi tema yang
sama tentang kebudayaan, maka nampak bahwa pokok-pokok pikiran tentang
Tata Nilai Budaya di DIY merupakan hal yang sangat penting atau esesial.
Namun demikian, pokok-pokok pikiran tentang Tata Nilai Budaya di DIY
menunjukkan adanya lingkup yang saling tumpang tindih. Perbandingan
unsur tata nilai dengan objek kebudayaan yang cukup besar memperlihatkan
bahwa rumusan Tata Nilai Budaya di DIY perlu dikaji berdasarkan nilai-nilai
yang lebih universal namun tetap memperhatikan Keistimewaan DIY.

5.2.

Rekomendasi
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya

serta kesimpulan di atas maka Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang
Tata Nilai Budaya di DIY perlu direvisi dikarenakan telah terdapat beberapa
acuan peraturan perundangan dengan hirarki yang lebih tinggi, yakni UndangUndang (Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan)
serta parturan perundangan yang setara yakni Peraturan Daerah Istimewa
(Perdais nomor 3 tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan
Kebudayaan) yang lebih mutakhir atau terbarukan dimana substansi tentang
kebudayaan yang dijabarkan lebih sesuai dengan perkembangan

dan

perubahan zaman.
Dilakukannya revisi yakni mengingat bahwa pedoman Tata Nilai Budaya
di DIY merupakan hal yang masih sangat penting untuk tetap dilestarikan.
Tata Nilai menjadi bentuk paling dalam (Unsur kebudayaan ke-4 dalam wacana
Koentjaraningrat) yang menjadi pedoman dasar dalam berkehidupan seluruh
masyarakat di Yogyakarta. Namun demikian perlu diusahakan adanya revisi
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ka r e n a b a n y a k n y a p e d o m a n T a t a Ni l ai B u d a y a y a n g t er kesan s al i n g t u m p a n g
t i ndi h s e h i n g g a d i p e r l u ka n a d a n y a ka j i a n l ai n u n t u k m e r u m u s k a n T a t a N i l a i
Budaya

di

DIY

ya n g

j au h

lebi h

beradapt asi

dengan

perubahan

dan

p e r ke mb a n ga n z a m a n t anpa me n gur an gi esensi T at a Nilai B u d a ya l uhur D IY .
Peraturan p er un dan gan y a n g lebih mut a khi r (lebih bar u) dapat dij adikan
p a n d u a n d a l a m m e r u m u s k a n ke mb a l i T a t a Nil ai B u d a y a D I Y y a n g j a uh l ebi h
bai k d a n efisien.
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