
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) dalam sistem

penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah

dalam mengatur rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah.

PERDA merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana dalam

mencapai tujuan desentralisasi.1 Sementara itu, peranan PERDA dalam otonomi

daerah meliputi:2 Pertama, PERDA sebagai instrumen kebijakan dalam

melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab. Pada fungsi ini

PERDA sebagai sarana hukum merupakan alat kebijakan daerah untuk

melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagai alat kebijakan

daerah tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah

melalui pembangunan daerah yang berkesinambungan. Kedua, PERDA

merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga

harus tunduk pada asas tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketiga,

penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah. PERDA merupakan sarana

penyaluran kondisi khusus daerah dalam konteks dimensi ekonomi, sosial, politik

1Reni Rawasita, et.al, Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, Pusat Study Hukum dan
Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta. 2009, hlm 60.
2 Syarif Hidayat, “Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah”, Jentera: Peraturan Daerah edisi 14
Tahun IV, Oktober-Desember 2006, hlm. 23.
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dan budaya. Keempat, sebagai alat transformasi perubahan daerah. Dalam fungsi

ini, PERDA turut menentukan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan

daerah. Kelima, harmonisator berbagai kepentingan. PERDA merupakan produk

perundang-undangan yang mempertemukan berbagai kepentingan. Dalam konteks

ini, keberadaan PERDA pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi

secara maksimal.3 Pembentukan PERDA perlindungan terhadap perempuan di

Provinsi Lampung juga merupakan salah satu bentuk perwujudan dari suatu

kebijakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi setiap warganya termasuk

perempuan.

Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang

menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Oleh sebab itu, PERDA memiliki pengaruh yang besar dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

yang menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan

Daerah (PERDA) dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan”.4 Atas dasar ketentuan ini, PERDA merupakan bentuk atribusian

dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada prinsip

pembentukannya secara yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan

3 Reni Rawasita, et.al, Menilai Tanggung Jawab....Opcit, hlm. 61.
4Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.5 Dengan demikian,

berdasarkan kewenangan tersebut, pembentukan PERDA dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek termasuk perlindungan terhadap

perempuan di Provinsi Lampung.

PERDA perlindungan terhadap perempuan di Provinsi Lampung tidak saja

merupakan produk hukum dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi namun merupakan suatu kebijakan hukum yang

bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana

tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang tidak dapat dipisahkan dari

hukum.6 Oleh sebab itu, dalam perumusun pembentukan PERDA, partisipasi

masyarakat dalam pembentukan PERDA menjadi subsistem yang tidak bisa

dikesampingkan dalam mencapai tujuan hukum yaitu keadilan. Mengingat seiring

dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa partisipasi masyarakat

merupakan bagian dari asas keterbukaan7 sehingga berkenaan dengan asas itu

seharusnya partisipasi masyarakat telah membuka lebar ruang tersebut.8 Seluruh

lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan

masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun jika dilihat

5 Enny Nurbaningsih, Implikasi Hierarki Baru terhadap Sistem Legislasi Pusat dan Daerah. Jurnal
Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 4 Tahun 2011. Direktorat Jendral  Peraturan Perundang-Undangan
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 587.
6Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. 2010, hlm 164.
7 Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada
asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi : a. kejelassan tujan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi
muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan keberhasilan; f. kejelasan rumusan, dan g.
keterbukaan.
8 Syahmardan, Partisipasi Masyarakat : Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Demokratis, . Jurnal Legislasi Indonesia Volume.9 No. 1 Tahun 2012. Direktorat
Jendral  Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm.145.
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dari komposisi perempuan yang ada di Provinsi Lampung sejak tahun 2008-2014

berdasarkan tabel berikut

Tabel 1.1
Jumlah Perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2008-2014

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah
wanita(ji

wa)
3.621.654 3.641.116 3.691.783 4.559.733 4.780.256 5.080.256 5.280.706

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, Katalog BPS :
1102001.18 Lampung Dalam Angka 2014.

Dari tabel diatas dapat dilihat fluktuasi pertumbuhan perempuan di

Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan dari tiap tahunnya. Sementara

PERDA yang diterbitkan sejak tahun 2004-2014 yang mencapai 135 Peraturan

Daerah Provinsi Lampung, hanya memuat 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung

yang berkaitan dengan perlindungan perempuan.9 Berikut ini merupakan jumlah

PERDA Provinsi Lampung yang diterbitkan sejak tahun 2004-2014:

Tabel 1.2
Tabel Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Periode 2004-2014

No. Tahun Jumlah Peraturan
Daerah (PERDA) yang

Dihasilkan

Peraturan Daerah (PERDA)
yang Berkaitan dengan
Perlindungan terhadap

Perempuan
1. 2004 4 -
2. 2005 3 -
3. 2006 6 2
4. 2007 13 -
5. 2008 12 1
6. 2009 10 -
7. 2010 5 -
8. 2011 15 1
9. 2012 18 -
10. 2013 17 2
11. 2014 32 2

Total 10 Tahun 135 8
Sumber: Arsip DPRD Provinsi Lampung

9Arsip DPRD Provinsi Lampung, Daftar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004-2014.
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Berdasarkan kedua tabel tersebut, jumlah pertumbuhan perempuan di

Provinsi Lampung dengan PERDA yang diterbitkan dari Tahun 2004-2014

mencerminkan belum seimbangnya semangat perjuangan perempuan dalam

memperoleh akses keadilan melalui PERDA-PERDA yang diterbitkan di Provinsi

Lampung.10 Oleh sebab itu, mengingat bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

di hadapan hukum.11 Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis

melakukan penelitian tentang Evaluasi Peraturan Daerah (PERDA)

Perlindungan terhadap Perempuan di Provinsi Lampung Periode 2004-2014.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis

merumuskan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) perlindungan

terhadap perempuan di Provinsi Lampung?

2. Apakah Peraturan Daerah (PERDA) yang diterbitkan sejak periode 2004 –

2014 di provinsi Lampung telah memberikan perlindungan terhadap

perempuan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dikhususkan pada bidang Ilmu Hukum

utamanya Hukum Tata Negara dengan mengkaji evaluasi PERDA perlindungan

terhadap perempuan di Provinsi Lampung periode 2004- periode 2014.

10 Niken Savitri, Feminist Legal Theory dalam Teori  Hukum, dalam Perempuan dn Hukum,
Jakarta : Yayasan Obor. 2006, hlm. 8.
11 Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Untuk menguraikan evaluasi PERDA perlindungan terhadap perempuan di

Provinsi Lampung periode 2004-2014 dan menjadikannya sebagai rekomendasi

pembentukan PERDA berikutnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap

perempuan di Provinsi Lampung.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1.4.2.1 Kegunaan Teoritis

1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu

pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara yang

berkaitan dengan masalahevaluasi Peraturan Daerah (PERDA)

perlindungan terhadap perempuan di Provinsi Lampung periode 2004-

periode 2014.

2) Diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa

mendatang.

1.4.2.2 Kegunaan Praktis

1) Menambah wawasan dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya

yang berkaitan dengan masalah evaluasi Peraturan Daerah (PERDA)

perlindungan terhadap perempuan di Provinsi Lampung periode 2004-

periode 2014.

2) Memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang apa dan bagaimana

pemecahan masalah perlindungan terhadap perlindungan perempuan ini
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setelah dilakukannya evaluasi Peraturan Daerah (PERDA) perlindungan

terhadap perempuan di Provinsi Lampung periode 2004- periode 2014.

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang

berguna dalam memberikan pertimbangan pengambilan kebijakan, baik

lembaga legislatif, eksekutif, dan pemangku kepentingan khususnya yang

berkaitan dengan evaluasi Peraturan Daerah (PERDA) perlindungan

terhadap perempuan di Provinsi Lampung periode 2004 - periode 2014

serta menjadi rekomendasi untuk menegaskan tindakan

instansi/pemerintah.


