
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Hukum

2.1.1 Negara Hukum

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (government by

law) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah terbatas (tidak

absolute). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan

negara dan politik tersebut, untuk menghindari kesewenang-wenangan dari pihak

penguasa dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara

haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun.

Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat

penting, sehingga sejak kelahiarannya konsep negara hukum memang

dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar

tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (abuse of power).1

Pembatasan ini dilakaukan dengan jalan adanya supremasi hukum yaitu bahwa

segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus bersandar

dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang

berlaku.2

1 Munir Fuady. Teori Negara Hukum Modern (rechtstaat, Bandung : PT Rifeka Cipta,  2011, hlm
1-2.
2 Mukhti Fadjar dalam Idul Rishan, 2012, Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujdkan Wibawa
Peradilan, Genta : Yogyakarta, hlm 9-10.
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Menurut Munir Fuady, negara hukum dimaksudkan sebagai suatu sistem

kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan berkeadilan yang

tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik

yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama,

sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda

diperlakukan berbeda dengan pembedaan yang rasional, tanpa memandang

perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan

kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan,

sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-

hak rakyat.3

Negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori

kedaulatan hukum yang pada prinsipnya kekuasaan tertinggi di dalam suatu

negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat kelengkapan negara apapun

namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi

hukum tanpa kecuali, Krabe dalam B. Hestu mengemukakan:4

“Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya
harus tunduk pada hukumyang berlaku.Dalam arti ini hukum
membawahkan negara.Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari
kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak
berkaitan dengan seseorang (impersonal).”

Berdasarkan konsep teoritis inilah berkembang konsep negara hukum yang

menghendaki adanya unsur-unsur tertentu dalam penyelenggaraan ketatanegaraan,

yaitu:

3Rudy, Buku Ajar Hukum Tata Negara . Bandar Lampung : Indept Publishing. 2014, hlm. 80.
4 Hamdani dan Sutarto, Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Solo :  Penepen Mukti, 2002, hlm, 39.
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a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara).

Unsur ini ditempatkan yang pertama kali, karena sejatinya negara itu
terbentuk karenaadanya kontrak sosial. Dari kontrak sosial inilah individu-
individu dalam ikatan kehidupan bersama dalam negara menyerahkan hak-
hak politik dan sosialnya kepada ikatan komunitas negara dan masyarakat.
Oleh karena hak-hak tersebut diserahkan kepada komunitas negara, maka
negara harus memberikan jaminan kepada hak-hak yang masih melekat di
dalam individu maupun di dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Hal ini
bisa terjadi, karena di dalam kontrak sosial kedudukan antara negara sebagai
suatu ikatan organisasi di satu pihak dengan warga negara secara keseluruhan
di pihak yang lain adalah sejajar.Pengakuan adanya hak-hak asasi manusia
memberikan jaminan secara moral dan legal terhadap manusia untuk
menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambatan, penindasa,
penganiayaan, dan perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu
tidak dapat hidup secara layak sebagai mansia yang dimuliakan oleh Allah.5

Sedangkan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, oleh
sebab itu di antara keduanya harus saling memberikan perlindungan, dan
karena negara adalah organisasi kekuasaan yang sifat kekuasaan itu
cenderung disalahgunakan, maka kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi
warganegara diletakkan dalam tanggungjawab dari tugas dari negara.6

b. Adanya Pemisahan/pembagian kekuasaan.

Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka kekuasaan di dalam negara
harus dipisah-pisahkan atau dibagi-bagi ke dalam beberapa organ. Sejarah
peradaban manusia membuktikan, bahwa kekuasaan yang absolute dan
otoriter mengakibatkan terjadinya penindasan terhadap hak-hak asasi
manusia. Antara kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan
(eksekutif), kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan (legislatif) dan
kekuasaan untuk melaksanakan peradilan (yudikatif) harus dipisahkan.
Implementasi dari pandangan semacam ini dapat beraneka ragam. Ada yang
berdimensi pembagian kekuasaan, yakni pemisahan dari aspek kelembagaan,
sedangkan mengenai fungsi dan tugasnya, di antara lembaga pemegang
kekuasaan (khususnya eksekutif dan legislatif) masih tetap dapat saling
berhubungan.7Ada juga yang berdimensi pemisahan kekuasaan secara tegas
baik secara kelembagaan bersama dalam ikatan organisasi yang disebut
negara. Kendati negara adalah pencipta hukum, ia justru harus tunduk pada
hukum ciptaannya. Hal seperti inilah yang mengakibatkan negara hanya
berfungsi layaknya sebagai penjaga malam.Artinya negara berfungsi
menciptakan hukum, dan melalui hukum ciptaannya itulah diharapkan dapat
tercipta keamanan dan ketertiban di dalam negara.Negara hanya

5Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum Hak Asasi Mansia, Semarang : Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2012, hlm. 5.
6 Ni’ matul Huda, Hukum Tata Negara, Jakarta : Raja Grafindo, 2007, hlm 35.
7 M. Ali Taher Parasong, Mencegah Runtuhnya Negara Hukum, Jakarta : Grafindo Books Media,
2014, hlm. 76-77.
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dikontruksikan sebagai alat untuk menjunjung keamanandan ketertiban hidup
bersama.8

Konsep seperti ini dikemudian hari lazim disebut negara hukum

formal.Seturut dengan perkembangan pemikiran mengenai negara dan hukum,

unsur-unsur yang terdapat di dalam konsep negara hukum formal tersebut diatas

juga mengalami perkembangan. Pendek kata dalam perkembangan pemikiran

mengenai negara dan hukum, tugas dan fungsi negara tidak hanya terbatas pada

kontruksi tugas dan fungsi ketiga kekuasaan yang ada serta menjaga keamanan

dan ketertiban.Prof. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu hukum

formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum

modern.9 Oleh sebab itulah fungsi dan tugas negara mulai mengalami pergeseran

dan penambahan disana-sini. Negara tidak hanya sebatas sebagai pencipta hukum

untuk menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan sudah mulai ikut terlibat

dalam meningkatkan kesejahteraan umum dari warga negaranya.Hal ini

mengingat semakin beragamnya kehidupan masyarakat (warga negara) dengan

berbagai macam dimensi yang ada didalamnya. Pola-pola kehidupan dan kegiatan

sehari-hari dari warga negara makin lama sukar untuk dipisahkan dengan pola dan

kegiatan yang dilakukan oleh negara (pemerintah). Di lingkungan warga negara

pun muncul organisasi-organisasi yang manifestasinya juga mengarah kepada

kekuasaan, seperti Partai Politik, golongan fungsional, dan lain sebagainya.10

Berdasarkan pada pola pergeseran fungsi dan tugas inilah, maka paham

negara hukum formal yang dulunya begitu ketat untuk dipertahankan (negara

8 Ibid.
9 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta : Sinar Grafika,  2011,
hlm. 131.
10Hamdani dan Sutarto, Otonomi Daerah……Opcit, hlm. 42
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sebagai penjaga malam), mulai mengalami pergeseran dan ditambah, yaitu adanya

kewajiban bagi negara untuk ikut terlibat dalam membantu meningkatkan

kesejahteraan umum warganegara. Dari sinilah konsepsi negara hukum formal

berikut unsur-unsurnya yang terkandung di dalamnya mulai berganti menjadi

konsep negara hukum modern atau negara kesejahteraan (welfare state) yang

lazim disebut negara hukum materiil yang didalamnya mencakup pengertian yang

lebih luas yaitu keadilan.

Fungsi negara dalam negara hukum materiil disamping mempertahankan

dan melaksanakan hukum semaksimal mungkin, juga dituntut untuk mampu

meningkatkan kesejahteraan hidup dari warga negaranya. Argumentasi yang

demikian ini menjadikan negara tidak hanya bertindak laksana penjaga malam,

melainkan yang terpenting dan utama adalah bertindak sebagai pelayan

masyarakat (public services), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum

warganegara.11

Konsep negara hukum sendiri semakin berkembangnya seiring dengan

perkembangan zaman. Prof. Jimly Assidiqqie, merumuskan ada 13 prinsip pokok

negara hukum. Dua belas prinsip pokok Negara Hukum yang berlaku di zaman

sekarang ini merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu

negara sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang

sebenarnya. Di samping itu, jika konsep Negara Hukum itu dikaitkan pula dengan

paham negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seperti Indonesia, maka

keduabelas prinsip tersebut patut pula ditambah satu prinsip lagi, yaitu: Prinsip

11 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2011, hlm. 117
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Berke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip ketigabelas gagasan Negara

Hukum modern antara lain sebagai berikut:12

1. Supremasi hukum (Supremacy of Law):

Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan
empirik terhadap supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan
dengan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Pengakuan normatif mengenai
supremasi hukum akan terwujd dalam pembentukan norma hukum secara
hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Secara empiris terwujud
dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan
hukum.13

2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law):

Artinya semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan
hukum, dalam hal ini berati tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik
pejabat pemerintahan negara maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk
menaati hukum yang sama. Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam
hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan
secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan
tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai
sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat
khusus dan sementara yang dinamakan ‘affirmative actions’ guna mendorong
dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga
masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat
perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat
kebanyakan yang sudah jauh lebih maju14. Kelompok masyarakat tertentu
yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui ‘affirmative actions’ yang
tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok
masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adapt tertentu
yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu
yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif,
misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.15

12http://www.jimly.com/pemikiran/view/11 diakses 10 Maret 2015
13 M. Ali Taher Parasong, Mencegah …Opcit, hlm. 78.
14 Kunthi Tridewiyanti, Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang politik “Pentingnya
Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Jurnal Legislasi Indonesia Volume.9 No.
1.Jakarta : Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM,
2012, hlm. 12
15 Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Yogyakarta :
Genta Publishing, 2013, hlm. 99.
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3. Asas legalitas (Due Process of Law):

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam
segala bentuknya (due process of law), yaitu segala tindakan pemerintahan
harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
Legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar
dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Asas legalitas menjadi dasar
legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak
rakyat. Penerapan asas legalitas, akan mennjang berlakunya kepastian hukum
dan kesamaan perlakuan sehingga setiap warga negara memiliki kedudukan
yang sama dihadapan hukum.16

4. Pembatasan kekuasaan:

Berdasarkan teori checks and balances, dalam lembaga negara dilakukan
pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-
organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara
vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembatasan kekuasaan
diatur dalam konstitusi, karena tidak adanya pembatasan dapat menimbulkan
kesewenang-wenangan kepada rakyat.17 Sesuai dengan hukum besi kekuasaan,
setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi
sewenang-wenang. Dengan demikian, kekuasaan tidak tersentralisasi dan
terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan
terjadinya kesewenang-wenangan.

5. Organ-organ eksekutif yang bersifat independen:

Dalam rangka pembatasan kekuasaan tersebut, tidak lagi cukup bahwa
kekuasaan Pemerintah dipisah dan dibagi-bagikan ke dalam beberapa organ
seperti selama ini. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan demokratisasi,
terutama sejak akhir abad ke 20, kekuasaan pemerintahan juga semakin
dikurangi dengan dibentuknya berbagai ‘independent body’ seperti Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pemilihan Umum
(KPU), dan bahkan lembaga tradisional yang sebelumnya melekat sebagai
bagian tak terpisahkan dari fungsi eksekutif, juga dikembangkan menjadi
independent seperti Bank Central, Organisasi Tentara, Kepolisian, dan bahkan
di beberapa Negara juga Kejaksaan dibuat independent, sehingga dalam
menjalankan tugas utamanya tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik
mereka yang menduduki jabatan politik di pemerintahan. Di hampir semua
negara demokrasi, gejala pertumbuhan badan-badan independen semacam itu
merupakan keniscayaan terwujdnya good governance.18

16 M. Ali Taher Parasong, Mencegah….Opcit, hlm. 178.
17 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta : PSH FH UII, 1999, hlm. 13.
18 M. Ali Taher Parasong, Mencegah….Opcit, hlm. 198.
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6. Peradilan Bebas dan tidak memihak:

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial
judiciary).Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam
setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak
boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan
(politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan
kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses
pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan
kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan
media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak
kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun
demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh
hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan
menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup
di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai ‘mulut’
undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga ‘mulut’
keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah
masyarakat. Maka dari itu peradilan yang bebas dan tidak memihak
memberikan akuntabilitas serta menjunjng tinggi nilai-nilai hukum.19

7. Peradilan Tata Usaha Negara:

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan
bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar
utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara
Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk
menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan
hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi
negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena
dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-
keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika
hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan
keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim
tata usaha Negara itu benar-benar djalankan oleh para pejabat tata usaha
Negara yang bersangkutan. Peradilan tata usaha negara menjadi salah satu
cara yang ditempuh oleh para pencari keadilan dalam penyelesaian yang
berkaitan dengan kutusan-keputusan yang tidak berkeadilan.20

8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court):

Gagasan mengenai pelembagaan/ institusionalisasi sebuah lembaga peradilan
tata negara (Constitutional Court) hendaknya merupakan bentuk kemajuan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaannya haruslah dipahami
dengan baik sebagai jawaban atas komitmen negara berdasarkan hukum yang

19 Ibid.
20 Nawawi, Taktik dan Strategi Membela Perkara Tata Usaha Negara, Jakarta : Fajar Agung,
1994, hlm. 26.
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disepakati dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan constitutional
court tidak lepas dari upaya serius untuk memberikan perlindungan terhadap
hak-hak konstitusional warga negara, yang acapkali terancam oleh
kesewenang-wenangan pemerintah berkuasa. Upaya inilah yang selanjutnya
melahirkan konsepsi Constitutional Review atau pengujian konstitusional.21

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Artinya, negara berkewajiwan dan bertanggungjawab menjamin agar semua
hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuji dengan sebaik-
baiknya.22 Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia
dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.
Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas
dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang
demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.Terbentuknya Negara dan
demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh
mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan
itu.Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi
manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang
disebut sebagai Negara Hukum.Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia
terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang
ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang
bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang
sesungguhnya.

10. Bersifat demokratis (Democratische Rechtsstaat):

Pendapat democratische rechtsstaat ini juga dikemukakan oleh Padmo
Wahjono, bahwa dalam perkembangan teori kenegaraan, pada pengertian
rechtsstaat sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi.Sehingga
merupakan sesuatu yang ideal dalam bernegara, ialah pola negara hukum yang
demokratis.23 Dalam setiap Negara Hukum, dianut dan dipraktekkan adanya
prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta
masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dengan
adanya peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut,
setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat
diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di
tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya
untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip
demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin

21Rudy, Buku Ajar Hukum….Opcit, hlm. 174.
22Jimly Assidiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat Jendral Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 104
23 Padmo Wahjono, Guru Pinandito, Jakarta : Lembaga Penerbit FH UI, 1999, hlm. 69
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kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan
akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali.

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (Welfare
Rechtsstaat):

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.Cita-
cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara
demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalaui gagasan negara
hukum (nomocrasy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam
Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam
rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
PERDAmaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan dari negara kesejahteraan
Indonesia adalah kesejahteraan bersama-sama sehingga hukum yang
dikembangkan tidak bersifat formalistic tetapi bersifat substansial yaitu
kesejahteraan.24

12. Transparansi dan kontrol sosial:

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses
pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang
terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara
komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi
langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi
langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak
pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Aspirasi
masyarakat  merupakan wujd pengkontrolan dalam negara hukum yang
berbasiskan demokrasi.25 Demikian pula dalam penegakan hukum yang
dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat
lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat
bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

13. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa:

Negara modern biasanya mengaitkan diri dengan paham sekularisme yang
memisahkan diri dari urusan-urusan keagamaan dan ketuhanan sama sekali.
Negara modern mengaku (claim) mampu bersikap netral dalam urusan-urusan
agama dan keagamaan.Karena itu, dimensi-dimensi ketuhanan lazimnya
berada di luar jangkauan kajian kenegaraan. Akan tetapi, Negara Hukum
Indonesia adalah negara hukum yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Karena
setiap produk hukum Indonesia di samping harus dibuat dan ditetapkan secara
demokratis serta ditegakkan tanpa melanggar hak-hak asasi manusia, juga

24Kusnadi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 133.
25 M. Ali Taher Parasong, Mencegah….Opcit, hlm. 131.
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mempersyaratkan adanya persesuaiannya dengan ataupun terbebas dari
kemungkinan bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini oleh
para subjek warganegara Indonesia.Hukum Indonesia juga tidak boleh
ditegakkan dengan semena-mena dengan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai
keadilan yang hidup dalam konteks kehidupan umat beragama dalam negara
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.26

Negara dan hukum merupakan dua buah konsep ketatanegaraan yang

dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Logeman dalam Muhammad Tahir

Azhary (1992:12) yang menyatakan negara itu merupakan organisasi “otoritas"

yang mempersatukan masyarakat manusia sebagai bangsa, rakyat, dan warga

negara untuk mencapai tujuan bersama, memiliki wilayah teritorial dan

pemerintahan berdaulat, serta mendapatkan pengakuan masyarakat internasional.

Otoritas negara mengandung arti kewenangan untuk mengatur, mengurus dan

melaksanakan seluk beluk urusan negara guna mencapai tujuannya yang di

dalamnya terkandung dimensi-dimensi kehendak rakyat dan supremasi hukum,

sehingga antara negara dengan hukum dapat dikohesifkan ke dalam konsep negara

Hukum.

Konsep negara hukum di Indonesia menjadi bagian penting dinyatakan

dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.Cita-cita negara hukum yang

terdapat dalam konstitusi bersifat universal. Konsep negara hukum bersifat

fleksibel karena hampir semua negara dikatakan negara hukum.27

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, konsep

negara hukum dicantumkan pada bagian Mukadimah dan Pasal 1 Ayat 1, yang

berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Pada masa berlakunya Undang-Undang

26http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses 10
Maret 2015
27Herman Sihombing, dalam Abdul Azis Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm 2.
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Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), konsep Indonesia sebagai negara hukum

tercantum pada bagian Mukadimah dan Passal 1 Ayat 1 UUDS 1950. Pada masa

UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, konsep Indonesia sebagai negara

hukum tercantum pada penjelasan bagian umum UUD 1945 tentang sistem

pemerintahan pada pokok pikiran pertama, yang berbunyi, “Indonesia ialah negara

yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan

belaka (machtsstaat). Selanjutnya dinyatakan pemerintahan berdasarkan atas

sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak

terbatas).28Pada masa orde baru, ketentuan Indonesia negara hukum sebagaimana

tercantum pada Penjelasan UUD 1945 menjadi dasar dalam pembangunan hukum.

Pada masa tersebut terjadi beberapa penyimpangan dari prinsip negara hukum,

karena sistem checks and balances belum komprehensif, dominasi eksekutif

(executive heavy) dan interprestasi hukum yang tidak objektif. Ketentuan negara

hukum pada penjelasan UUD 1945 berpengaruh terhadap pelaksanaan

pemerintahan yang otoriter.29 Pada masa reformasi, konsep negara hukum

Indonesia tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, “Indonesia adalah Negara Hukum.”

Rumusan ini tidak secara tegas menyebutkan konsep Indonesia negara hukum

dengan sistem rechtsstaat atau rule of law.Dalam pandangan Moh.Mahfud, negara

hukum Indonesia bersifat netral, tidak menganut sistem rule of law atau

28 Kedudukan Penjelasan UUD 1945 terdapat dua pendapat yang berkembang, pertama, yang
menyatakan bahwa UUD 1945 hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh saja, sedangkan
Penjelasan UUD 1945 bukan merupakan bagian resmi dari UUD 1945. Kedua, UUD 1945 terdiri
dari Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan Penjelasan (Penjelasan UUD 1945 merupakan
bagian resmi dan tidak terpisahkan dari UUD 1945. Lihat dalam Thalib dan Ni’matul Huda, Teori
Hukum dan Konstitusi, Jakarta : Raja Grafindo, 1999, hlm.19.
29 Anwar, Teori dan Hukum Konstitusi, Malang : In-Trans, 2008, hlm.1.



20

rechtsstaat, tetapi memasukkan unsur-unsur dari keduanya.30 Prinsip negara

hukum mengandung pengertian adanya prinsip suremasi hukum dan konstitusi.31

Hal tersebut menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia memiliki

karakter tersendiri, yaitu menggabungkan nilai utama rechtsstaat yaitu kepastian

hukum dan nilai utama dari rule of law, yaitu kemanfaatan dan keadilan. Dalam

pandangan Azhary, negara hukum Indonesia memiliki beberapa unsur, yaitu

bersumber pada Pancasila, berkedaulatan rakyat, sistem konstitusi, persamaan

kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara, kekuasaan

kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain, pembentuk undang-undang

adalah Presiden bersama-sama dengan DPR dan dianutnya sistem

MPR.Penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan ditangan MPR

sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Ada dua versi negara dalam pandangan Tamanaha negarahukum yang

berkembang yaitu versi formal dan versi substantif yang masing-masing tumbuh

berkembang dalam tiga bentuk. Pertama, konsep negara hukum versi formal

dimulai dengan konsep rule of law dimana hukum dimaknai sebagai instrument

tindakan pemerintah.Kedua, konsep negara hukum diartikan sebagai norma yang

umum, jelas, prospektif dan pasti. Secara substantif konsep negara hukum

berkembang dari individual rightsdimana privacy dan otonomi individu serta

kontrak sebagai landasan yang paling pokok. Selanjutnya, berkembang pada

prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan atau keadilan (dignity of man) serta

30Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, Jakarta : Rajawali Pres,
2010, hlm. 26.
31 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : Mahkamah Konstitusi,
2005, hlm.69.
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berkembang menjadi konsep social welfare yang mengandung prinsip-prinsip

substantif, persamaan kesejahteraan serta kelangsungan komunitas.32

Menurut Tamanaha, konsep formal dari negara hukum ditujukan pada cara

dimana hukum diumumkan, kejelasan norma dan dimensi temporal dari

pengundangan norma tersebut. Konsep formal negara hukum tidak ditujukan

kapada penyelesaian putusan hakim.Konsep substantif dari negara hukum

bergerak lebih dari itu, dengantetap mengakui atribut formal yang disebut di

atas.Konsep negara hukum substantif ingin melindungi hak-hak dasar atau

deverasinya.Konsep tersebut dijadikan sebagai fondasi yang kemudian digunakan

untuk membedakan antara hukum yang baik yang memenuhi hak-hak dasar

tersebut dan hukum yang buruk yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal

negara hukum focus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya

sementara konsep substantif juga termasuk persyaratan tentang isi dan norma

hukum.33

Pada dasarnya Indonesia telah memenuhi syarat minimal sebagai negara

hukum, yaitu pembagian kekuasaan yang secara khusus menjamin suatu

kekuasaan kehakiman yang merdeka, pemencaran kekuasaan negara/pemerintah,

jaminan terhadap hak asasi manusia, jaminan persamaan di muka hukum dan

perlindungan hukum, dan asas legalitas.34

Konsep negara hukum Indonesia pada dasarnya adalah konsep negara

hukum Pancasila.Dari sudut hukum, kedudukan Pancasila merupakan sumber dari

32M. Ali Taher Parasong, Mencegah…Opcit, hlm. 56.
33M. Ali Taher Parasong, Mencegah Runtuhn..…Opcit.
34 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan daerah Menurut Desentralisasi Berdasarkan UUD
1945, Jakarta :Sinar Harapan, 1994, hlm 63.
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segala sumber hukum yang melahirkan satu sistem hukum yang memiliki karakter

tersendiri. Pancasila yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

seperti tersebut di alenia ke-empat merupakan staatsidee dan sekaligus sebagai

staatsfundamentalnorm. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang bersifat

universal, yaitu mendudukan manusia yang lain sebagai makhluk ciptakaan

Tuhan, memandang manusia yang lain dalam kesetaraan, pengakuan perbedaan-

perbedaan individu (paham pluralisme), kerakyatan dan keadilan sosial.35

Negara hukum Indonesia, secara implisit telah memadukan aspek

hubungan vertikal dan horizontal.Hubungan vertikal, dapat ditemukan bahwa

negara Indonesia terbentuk atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan

keinginan luhur untuk berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Hubungan

horizontal, dapat ditemukan dari pernyataan bahwa Indonesia melindungi manusia

secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif

dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang

memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara

adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk

mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.36

Sistem konstitusi dalam negara kita, cita negara hukum itu menjadi bagian

yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak

kemerdekaan.Maka manifestassi dari cita negara hukum itu sendiri harus

dirasakan oleh semua rakyat tanpa terkecuali. Dan otonomi daerah dalam

35 Sofroedin Bahar, “Bagaimana Melaksanakan Pancasila Sebagai Dasar Negara Melalui
Paradigma Fungsional”, Jurnal Sekretariat Negara RI Negarawan, No. 04, Mei 2007, Jakarta :
Sekretariat Negara Republik Indonesia, hlm. 135.
36 M. Ali Taher Parasong, Mencegah Runtuhnya….Opcit, hlm. 57-58.
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perspektif negara hukum memberikan penjelasan bahwa cita dari suatu negara

hukum harus memberikan keadilan yang merata bagi rakyatnya sampai pada

tingkat daerah melalui otonomi daerah sebagai perwujudan dari adanya

desentralisasi.

2.1.2 Otonomi Daerah

Sebagai konsekuensi logis dari komitmen para founding fathers yang

memilih sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka

melahirkan suatu pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Dasar negara

Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan,dan

Negara Hukum. Ketentuan konstitusional ini memberikan pesan negara Republik

Indonesia dibangun dalam bentuk kerangka negara yang berbentuk kesatuan,

bukan federasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksankan menurut

UUD 1945.Ini berarti negara Kesatuan Republik Indonesia secara hierarkis

struktural terbagi atas Pemerintah Pusat disatu sisi dan Pemerintahan Daerah di

sisi lainnya. Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,

kota mempunyai pemerintahan daerah, yang atur dengan Undang-Undang.37

Pemerintah Daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah

tangga sendiri (local self government), hak dan kewenangan ini dikenal

denganistilah otonomi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki hak dan

kewenangan tersebut dikenal dengan sebutan Daerah Otonom.38

37 Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945
38 Mortir Jedawi, Desentralisasi dan Implementasi di Indonesia, Makassar : PPS-UNHAS, 2001,
hlm. 15.
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Secara etimologi perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani “autos”

yang berarti sendiri dan “nomos”yang berarti aturan. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), “otonomi” diartikan “pemerintahan sendiri”.39 Dari arti yang

demikian ini, berbagai pendapat memberikan pengertian otonomi sebagai

zelfwetgeving atau pengundangan sendiri, mengatur atau memerintah atau

pemerintahan sendiri.40

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, memberikan penegasan tentang otonomi daerah yang

diartikan sebagai:

“Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, menegaskan daerah otonom:

“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sehubungan dengan istilah otonomi daerah, Ateng Syafrudin menyatakan

bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan yang terbatas atau

kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus

dipertanggungjawabkan. Bagir Manan, memaknai otonomi sebagai kebebasan dan

kemandirian (Vrijheid dan zelfstandigheid) satuan pemerintahan lebih rendah

39 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa,
Jakarta, 2008, hlm. 1025.
40Hamdani dan Sutarto, Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik
Indonesia.Solo : Penepen Mukti, 2002, hlm. 24.
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untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.41Urusan

pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri menjadi atau

merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah

tersebut.Sehingga kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi

sendiri.42

Otonomi selalu dilihat sebagai suatu hak atau kewenangan dari suatu

daeerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, otonomi yang

dipergunakan adalah otonomi nyata dan bertanggungjawab yang merupakan salah

satu prinsip untuk mendukung terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintah di

daerah43 yang sesuai dengan asas otonomi yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi,

dan tugas pembantuan.44 Maka berdasarkan asas tersebut perwujudan dari

desentralisasi adalah otonomi daerah.Sebagai akibat dari pelaksanaan

desentralisasi, timbullah daerah-daerah otonom.Daerah otonom yang merupakan

suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

41Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan UU Pelaksanaannya),
Karawang : Unsika, 1993, hlm 2.
42 Ibid
43 H. M. Busrizalt, S.H., M.H. Hukum Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Implikasinya.
2013. Yogyakarta : Total Media,, hlm. 5
44 Asas otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum
Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dimana asas tersebut meliputi desentralisasi, dekonsentrasi
dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.Dekonsentrasi adalah
pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
provinsi.
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masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistem NKRI. Berdasarkan hal tersebut, dalamdaerah otonom mengandung

unsur-unsur yang terdiri dari:

1. Unsur (elemen) batas wilayah. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas

suatu wilayah adalah sangat menentukan kepastian hukum bagi

pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum, misalnya

dalam penetapan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat serta

pemenuhan hak-hak masyarakat terhadp fungsi pelayanan umum

pemerintahan dan peningkatan kesejahtaraan secara luas kepada

masyarakat setempat. Di sisi lain, batas wilayah sangat penting apabila ada

sengketa hukum yang menyangkut wilayah perbatasan antardaerah.

Dengan perkataan lain, dapat dinyatakan bahwa suatu daerah harus

mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas sehingga dapat

dibedakan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

2. Unsur (elemen) pemerintahan. Eksistensi pemerintahan di daerah,

didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan

kepada pemerintah daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang

berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri. Elemen

pemerintahan daerah adalah meliputi pemerintah daerah dan lembaga

DPRD sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.

3. Unsur masyarakat. masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah

merupaka kesatuan masyarakat hukum, baik gemeinschaft maupun

gesselschaft jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang

turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk, cara
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berfikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat.

bentuk-bentuk partisipatif budaya masyarakat antara lain gotong royong,

permusyawartan, cara menyatakan pendapat dan pikiran yang menunjang

pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui

pelayanan pemerintahan.45

Selain itu, otonomi sebagai perwujudan dari desentralisasi tidak terlepas

dari aspek demokrasi yang menjadi otonomi itu sendiri.46 Lebih lanjut, M.A.

Mutholib dan Mohd. Akbar Ali Khan, menjelaskan otonomi daerah pada dasarnya

dapat diartikan sebagai perwujudan dari demokrasi di tingkat lokal. Dalam hal ini,

kepentingan dan kebutuhan masyarakat di daerah di kelola oleh suatu institusi

pemerintahan yang dibentuk oleh masyarakat setempat melalui proses pemilihan

umum. Sehingga, institusi yang terbentuk merupakan representasi dari

kepentingan masyarakatnya, bukan merepresentasikan kepentingan pemerintahan

pusat. Namun sebagai bagian dari wilayah suatu negara, dalam batas-batas

tertentu, Pemerintah Pusat dapat terlibat dalam pengelolaan kepentingan daerah

bila menyangkut kepentingan yang lebih luas. Dan pemerintah daerah hanya dapat

bergerak dengan bebas untuk mewujudkan kepentingan daerahnya, jika didasari

oleh desentralisasi.47

Hal ini senada dengan pendapat A. Sonny Keraf,48 bahwa secara

konseptual ada beberapa alasan otonomi daerah memberikan dampak positif bagi

kesejahteraan daerah.pertama, otonomi daerah mendekatkan pengambilan

45 H. Siswanto Sunarno, Hukum Pemerinthan Daerah di Indonesia.Jakarta : Sinar Grafika, 2009
hlm. 7
46Rudy.Hukum Pemerintahan Daerah, Bandar Lampung : PKKPUU FH UNILA, 2013, hlm, 10.
47 Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisassi, dan Fedelarisme.Jakarta : Graha Ilmu,
2009, hlm 63.
48Rudy.Hukum Pemerintahan .…Opcit.
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kebijakan dan keputusan publik dengan rakyat di daerah, akan lebih sesuai dengan

kondisi daerah. Kedua, melalui otonomi daerah ada kontrol lebih langsung dan

lebih cepat, bahkan lebih murah dari masyarakat dan berbagai kelompok

kepentingan di daerah terhadap kebijakan pro rakyat. Ketiga, kepentingan

masyarakat lokal yang akan lebih diperhatikan dan diakomodasikan. Keempat,

nasib daerah ditentukan oleh daerah itu sendiri, sehingga pemerintah daerah dan

masyarakat setempat akan sangat serius dalam membangun daerahnya sendiri.49

Berdasarkan makna otonomi sebagaimana yang diuraikan di atas, maka

dapat dirumuskan beberapa prinsip yang merupakan karakteristik otonomi, antara

lain:

a. Otonomi merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah sebagai akibat

dari adanya penyerahan dan atau pengalihan dari Pemerintah Pusat dalam

hal mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah pada hakikatnya bersumber dari

Pemerintah Pusat, ini berarti bahwa dalam melaksanakan kewenangan

daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum

nasional. Untuk menjamin hal tersebut maka daerah berkewajiban

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya secara

administratif kepada Pemerintah Pusat.

c. Kewenangan yang dimiliki terbatas dalam wilayah daerah masing-masing,

ini berarti bahwa kewenangan tersebut tidak dapat dipakai menembus

49Ibid.
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batas-batas wilayah daerah yang bersangkutan dan atau memasuki batas

wilayah daerah lainnya.

d. Kewenangan Pemerintah Daerah harus berfokus pada kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan aspirasi yang tumbuh dan berkembang

dalam masyarakat.

e. Demi kepentingan Bangsa dan Negara, jika ada indikasi praktek yang

merugikan dan mengancam keutuhan Bangsa dan NKRI sebagai dari

pelaksanaan kewenangan daerah, maka Pemerintah Pusat berhak

menganulirnya.

f. Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada prinsip seluas-luasnya,

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan

umum, daya saing daerah.50

Seiring dengan prinsip diatas, maka penyelenggaraan otonomi daerah

harus selalu beorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.51 Selain

itu, pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga dengan demikian

terselenggaranya otonomi daerah memungkinkan kearifan lokal dari masing-

masing daerah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan

inisiatif masyarakat di daerah.52

50Hamdani dan Sutarto, Otonomi Daerah……Opcit, hlm. 39.
51 H. Siswanto Sunarno, Hukum Pemerinthan……Opcit, hlm. 8.
52 Andi Mustari Pide, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, Gaya Media
Pratama, Jakarta : 1999, hlm 19.
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2.2 Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Muatan Peraturan
Perundang-Undangan

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum

terhadap sesuatu.Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber

dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato,

Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum

alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat

universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para

penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan

aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan

melalui hukum dan moral.Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum

alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk

kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk

disebarluaskan.53

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak

dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam

kanyataann justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan

paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang

mendasari penolakkan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena

mereka masih mengganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum

alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.54

53Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta : Liberty, 2005, hlm. 90.
54Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 116.
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Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksitensi hukum alam,

tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian

pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan.

Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”,

ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan

semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).55

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah

cerminan dari undang-undang abadi (lex naturalis). Jauh sebelum lahirnya aliran

sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu

pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-

undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan,

merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi

dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya

hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak

teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa

ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas

yang berisfat universal yang bisa disebut Hak Asasi Manusia (HAM).56

Berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM menurut Undang-

Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah Hak Asasi Manusia

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

55Ibid.
56Ibid.
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martabat manusia.57Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak

dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal

ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu

dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori

hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan

rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial.

Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang

tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak

bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang

tidak melanggar hak-hak dasar manusia dalam hal itu hak-hak tersebut tidak ikut

diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu,

kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak

mungkin bersifat mutlak.Adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-

hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang

dari dalam maupun dari luar. Begitulah hukum yang dibuat dalam negara pun

bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut.Hak-hak dasar yang biasa disebut

sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi

tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya

bagi kesejahteraan hidup manusia.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak

asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant,

manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas

57Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagian

rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu,

tidak boleh dihalangi oleh negara.58

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal,

dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak

berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak

berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak

boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu dan setiap manusia

di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama

tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap

bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala

hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata

lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan

membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan,

penjagaan, asilun dan bunker.59 Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori

pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu

lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.60

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga

58Muladi ,Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasi Perspektif Hukum dan Masyarakat,
Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm, 34.
59 Moeliono, Anton M, Dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai
Pustaka, 2001, hlm. 60.
60Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000,hlm. 53.
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hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang

perlu diatur dan dilindungi.61

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum

lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut

untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan

masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.62

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif

dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.63 Pendapat Sunaryati

Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan

belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan

sosial.64

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.65

61Ibid, hlm. 69.
62Ibid, hlm. 53.
63Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem,Bandung: Remaja Rusdakarya,
1993, hlm. 118.
64Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni,
1991, hlm. 55.
65Phillipus M. Hadjon, Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu,
1987, hlm. 2.
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Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di

lembaga peradilan.66

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan

oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum

yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun

pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun

haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.67

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat

preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis

maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Pada

hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir

seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh

sebab itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Salah satunya yakni

perlindungan hukum untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang

dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun

penguasa. Di samping itu pula yaitu perlindungan hukum untuk memberikan

keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh

66Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat
Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 18.
67Ibid.



36

rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek

hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum perempuan.68

Perlindungan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas memuat beberapa

hal yang digunakan sebagai indikator dari perlindungan itu sendiri yakni

pemenuhan atas rasa aman, pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diharapkan,

dan pengayoman terhadap masyarakat yaitu sebagai berikut:69

 Pertama,pemenuhan atas rasa aman.

Perlindungan harus memuat pemenuhan rasa aman dari berbagai macam

ancaman, dengan rasa aman yang telah terpenuhi maka secara otomatis

pemenuhan terhadap perlindungan hukum itu sendiri pun telah terlaksana.

 Kedua,pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diharapkan.

Perlindungan harus memuat pencegahan terhadap hal-hal yang tidak

diharapkan seperti tindakan-tindakan kekerasan, marginalisasi dan

diksriminasi karena pencegahan merupakan salah satu upaya dalam

menekan terjadinya ketidakpemenuhan perlindungan hukum terhadap

masyarakat serta menanggulangi permasalahan-permasalahan yang

berkaitan dengan suatu perlindungan hukum.

 Ketiga, memuat pengayoman terhadap masyarakat.

Perlindungan harus memberikan pemenuhan pengayoman terhadap

masyarakat, pengayoman adalah cara dan proses perbuatan yang

digunakan untuk memberikan perlindungan.

Apabila ketiga indikator itu terpenuhi maka perlindungan hukum pun akan

berjalan dengan baik. Dengan demikian, rasa aman, pencegahan, dan pengayoman

68Supanto, Perlindungan Hukum Wanita, Surabaya : Universitas Negeri Surabaya, 2011, hlm. 16.
69Ibid.
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terhadap masyarakat adalah komponen-komponen yang harus termuat di dalam

suatu perlindungan hukum sehingga dari ketiga indikator tersebut dapat

menggambarkan bahwa suatu perlindungan hukum tersebut telah berjalan dengan

baik atau tidak.

2.2.2 Muatan Perlindungan Hukum Perempuan

Marginalisasi perempuan dalam hukum merupakan salah satu

permasalahan yang ada di Indonesia.Dimana marginalisasi sendiri mengarah pada

sikap diskriminatif yang terjadi pada perempuan. Marginalisasi tidak hanya

berbicara masalah jenis kelamin, namun juga tentang hak-hak yang ada di

dalamnya seperti : hak politik, hak hukum, hak untuk dilindungi, dan hak untuk

tidak di diskriminasikan. Dalam membangun suatu peradaban, tentunya hadirnya

sikap diskriminasi dan ketidaksetaraan yang pada perempuan harus dihindari

karena ketidaksetaraan dan diskriminasi menimbulkan implikasi yang cukup besar

bagi perempuan dalam memperloreh keadilan dimata hukum. Maka dari itu

keadilan bagi perempuan bukan sekedar perjuangan menuntut hak-hak untuk

dilindungi secara individu, melainkan praktik menjaga PERDAmaian, dan

menjaga kehidupan. Sehingga instrument hak asasi perempuan sebagai hak asasi

manusia harus di khususkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

I. Muatan Perlindungan Perempuan dalam Instrumen HAM Internasional:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diproklamirkan oleh
Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.70

70Ketika itu memang sedang menjadi focus perhatian masyarakat Internasional, dan pada saat
berlakunya UUDS 1950, terdokumentasi bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Politik
Wanita melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.Republik Indonesia, Undang-Undang
tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik Wanita, LNRI 1958 No. 119, TLN, No. 1953. Dalam
Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Diskriminasi Rasial….Opcit, hlm.236.
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2. Convention on the Suppresion of the Traffic in Persons and the
Exploitation of The Prostitution of Others (Konvensi tentang Penindasan
PERDAgangan Orang dan Eksploitasi Melacurkan Orang lain), 1949,
adalah Konvensi pertama yang memusatkan perhatian pada rentannya
perempuan dalam keadaan khusus itu.71

3. ILO (International Labour Organization) Organisasi Perburuhan
perempuan, menerbitkan ILO Convention 100 on Equal Remuneration for
Work of Equal Value- Konvensi ILO 100 tentang Pengupahan yang Sama
bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita, pada tahun 1951, yang menjamin upah
yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama
nilainya.72

4. PBB mengakui kerentanan perempuan dalam situasi konflik bersenjata dan
melarang perlakuan yang tidak menusiawi dalam situasi seperti itu, dengan
menerbitkan Declaration on the Protection of Women and Children in
Emergency and Armed Conflict (Deklarasi tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata),
1974.

5. Instrumen HAM internasional yang ditujukan pada perempuan di ranah
publik adalah Convention on the Political Right of Women (Konvensi
tentang Hak Politik Perempuan), 1952, yang menjamin hak partisipasi
politik bagi perempuan. Sampai dengan tahun 1952 maka usaha yang
dilakukan untuk menghapus diskriminassi terhadap perempuan masih
terbatas pada ranah publik.73

6. Kemudian terbit Supplemtary Convention on the Abolition of Slavery
(Konvensi Tambahan tentang Pembasmian Perbudakan), 1956, yang
berusaha menghapus praktik dan kebiasaan yang memberikan dan
mengalihkan perempuan sebagai alat bayar, mewariskan perempuan
kepada orang lain stelah suaminya meninggal, dan sebagainya.

7. Tidak lama setelah itu terbit Convention on the Consent to Marriage,
Minimum Agefor Mariiage and Registration of Marriage (Konvensi
tentang Persetujan untuk Menikah, Usia Minimum untuk Menikah dan
Pendaftaran Perkawinan, 1964. Konvensi ini merupakan langkah utama

71Setelah  Proklamasi DUHAM oleh Majelis 1948 oleh Mjelis Umum PBB, diterbitkan berbagai
instrument  internasional yang tidak saja menekankan pada prinsip non diskriminasi, tetapi juga
ditujukan pada kelompok perempuan yang sangat rentan dalam suatu konteks tertentu. Oleh sebab
itulah diterbitkan konvensi ini. Dalam Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Diskriminasi
Rasial…...Opcit, hlm. 6.
72 Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1957 tentang
Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai Upah yang Sama
Buruh Laki-Laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang sama nilainya.
73Indonesia meratifikassi Konvenmsi tersebt dengan Undang-undang No. 68 tahun 1958 tentang
Pengesahan Konvensi Hak Politik Wanita.
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yang untuk pertama kali mengakui adanya ketidaksetaraan dalam ranah
privat, dan merupakan suatu keprihatinan tersendiri, terlepas dari
dampaknya pada hak lainnya. Konvensi ini tidak saja mengakui hak yang
sama bagi perempuan untuk memilih pasangannya (yang laki-laki), tetapi
juga hak untuk menikah dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.

8. Instrumen HAM perempuan yaitu Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women (Konvensi Pengahapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan), 1979.74

9. Convention on The Rights of Persons With Disabilities yang diratifikaski
dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Kovenan
Internasional tentang Hak Penyandang Cacat.

10. Convention on The Rights of The Child (Konvensi mengenai hak-hak
anak.75

11. Pada tanggal 23 Jni 1993, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia,
menyetujui The Vienna Declaration and Plan of Action (Deklarasi dan
Program Aksi Wina)
Deklarasi dan Program Aksi Wina menyatakan beberapa hal tentang hak
asasi perempuan, antara lain :

 Hak Asasi Perempuan (the human rights of women) adalah bagian
dari Hak Asasi Manudia yang tidak dapat dicabut, integral, dan
tidak dapat dipisahkan.

 Kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan
pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya
dan trafiking Internasional, tidak sesuai dengan martabat dan harga
diri seseorang manusia dan harus dihapuskan.

12. Sebagai tindak lanjut Konferensi Dunia tentang HAM, 1993, maka Majelis
Umum PBB mengadopsi Declaration on the Elimination of Violance
against Women (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan),
pada tanggal 20 Desember 1993.76

74Konvensi ini dinyatakan berlaku pada tahun 1981, yaitu hari ke 30 setelah tanggal disimpannya
instrument ratifikasi atau aksesi yang ke 20 pada Sekretaris Jendral PBB.Indonesia meratifikasi
Konvensi Ini dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
75Yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvens
mengenai hak-hak anak.
76Pasal 1 deklarasi menentukan rincian mengenai kekerasan terhadap perempuan. Pasal 2
menentukan rincian mengenai tindak kekerasan secara fisik, seksual  dan psikologis yang terjadi
dalam keluarga, dalam masyarakat luas, dan yang dilakukan atau diabaikan oleh negara, dimana
pun terjadi. Achie Sudiarti Luhulima, CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan. Jakarta :
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm. 4-11.
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Berdasarkan dari muatan perlindungan perempuan dalam instrumen HAM

Internasional tersebut, maka negara Republik Indonesia mengadopsi muatan

perlindungan perempuan dalam instrumen internasional tersebut ke dalam muatan

perlindungan perempuan melalui instrumen nasional dengan mengkhususkannya

menjadi muatan perlindungan perempuan dalam instrumen HAM Nasional

sebagai berikut:

II. Muatan Perlindungan Perempuan dalam Instrumen HAM Nasional:

1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangs dan oleh
sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” selanjutnya dinyatakan
dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa : “…………susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulautan rakyat dengan berdasarkan
kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan
mewujdkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

2. Pada tanggal 13 November 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
mengambil keputusan yang penting artinya bagi pemajuan, penghormatan,
dan penegakkan Hak Asasi Manusia, yaitu dengan mensahkan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang lampirannya memuat
“Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HakAsasi Manusia”(
Lampiran Angka I Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVII/MPR/1998) dan “Piagam Hak Asasi
Manusia”(Lampiran Angka II Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998)

3. Konsideran Ketatapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan
antara lain, “bahwa Pembkaan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan dan kehendak
bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegaradan “bahwa bangsa Indonesia
sebagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang
termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-Bangsa serta instrument internasional lainnya mengenai hak
asasi manusia”. Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan
“bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak
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Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) dan berbagai
instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

4. Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, meliputi Pasal 28A-28J, dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 68 Tahun 1958 tentang
Pengesahan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (Convention on the
Political Right of Women).
Pasal 1: Perempuan harus dapat memberikan siara dalam semua
pemilihan, setara dengan laki-laki, tanpa diskriminasi apapun.
Pasal 2: Perempuan harus dapat dipilih dalam pemilihan untuk duduk
dalam lembaga public yang didasarkan atas pemilihan, yang ditentukan
oleh perundang-undangan nasional, setara dengan laki-laki, tanpa
diskrimininasi.

6. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984,
tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita (Connvention Elimination of All Forms of
Discriminations against Women-CEDAW). CEDAW memuat 3 prinsip
utama diantaranya yaitu: prinsip kesetaraan substantif,  prinnsip non-
diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara.77

Pasal 1: Untuk tujuan Konvensi sekarang ini, istilah “diskriminasi
terhadap wanita” berarti setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan
yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau yang
dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan
untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau
penggunaan hak-hak asasi mansia dan kebebasan-kebebasan pokok di
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh
wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan
antara wanita dan pria.

7. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Kovenan
Internasional tentang Hak Penyandang Cacat.

8. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Bagian Kesembilan, meliputi Pasal 45-51
adalah mengenai Hak Wanita.
Pasal 45 menentukan: Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak
asasi manusia.

9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik.

77Rini Maryam, Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan (CEDAW) ke dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Jurnal Legislasi
Indonesia Volume 9. No. 1- April 2012. Jakarta : Direktorat Jendral Peraturan Perundang-
Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
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Pasal 2:
1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima

puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh
satu) tahun dengan akta notaries.

2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Pasal 20:
Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun
dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%
yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.
Pasal 53:
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling
sedikit 30% keterwaklan perempuan.
Pasal 55:
1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut.
2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,

setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya (1) orang
perempuan bakal calon.

11. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Pasal 1.1:
Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timblnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran
rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan
rumah tangga.
Pasal 3:
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan
asas:
a. Penghormatan hak asasi manusia;
b. Keadilan dan kesetaraan gender;
c. Nondiskriminasi;
d. Perlindungan korban.

12. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan Interntional Covenant on Economic, Sosial, and Culture Right
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
Pasal 3:
Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan bagi
laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi sosial dan
budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.
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13. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)
Pasal 3:
Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang
sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil
dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.

14. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan.
Pasal 6:
1) Anak yang lahir dari perkawinan sah ibu/ayah WNI dengan laki-

laki/perempuan WNA dapar berkewarganegaraan ganda. Setelah
berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan
memilih salah satu kewarganegaraannya.

2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu
paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

15. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana PERDAgangan Orang.
Dalam konsiderans Undang-Undang tersebut dinyatakan a.1:
Bahwa PERDAgangan orong, khususnya perempuan dan anak, merupakan
tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan
melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

16. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
Dalam Pembangunan Nasional.
Dalam Pertimbangan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 200
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,
dinyatakan:
Butir a.
Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas
perempuan, serta upaya mewujdkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam
seluruh proses pembangunan nasional.

17. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2005-2009.
Bab 12:
Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak.Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan.
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan
kedudukan perempuan di berbagai bidang-bidang kehidupan dan
pembangunan, dan meningkatkan perlindungan perempuan terhadap
berbagai tinda kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
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18. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014.
Buku II Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan.
Bab I: Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang.
Sasaran pengaurustamaan gender adalah meningkatnya kesetaraan gender
yang ditandai dengan:
a) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan terutaman di

bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, termasuk akses pada sumber
daya, dan politik.

b) Meningkatnya persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang
mendapat penanganan pengaduan.

c) Meningkatnya efektivitas kelembangaan PUG dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan
program pembangunan yang responsive gender di tingkat nasional dan
daerah.

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014
Program Utama RANHAM Penerapan norma standar HAM-Hak
Perempuan.
Strategi:
a. Peningkatan pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender.
b. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih responsif

gender.

Rencana Aksi:

a. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender.
b. Melakukan sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat

dan penyelenggara negara.
c. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender melalui perencanaan dn

penganggaran yang responsif gender.
d. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi mengenai kesetaraan dan

keadilan gender bagi aparat penegak hukum.
e. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang bias gender.78

Paparan di atas memberikan gambaran bahwa hak asasi perempuan

dijamin dalam berbagai muatan instrumen HAM internasional maupun nasional,

dan sudah menjadi tugas negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan

seluruh masyrakat melaksanakan langkah tindak pemenuhan hak asasi perempuan

sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing berdasarkan amanat dari

78 Achie Sudiarti Luhulima, CEDAW.….Opcit, hlm 26-35.
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instrumen yang ada baik instrumen internasional maupun nasional terhadap hak

asasi perempuan.

2.3 Proses Pembentukan Peraturan Daerah dan Evaluasi Suatu Kebijakan

2.3.1 Proses Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah (PERDA) menjadi salah satu alat dalam melakukan

transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang

mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan

globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari

pembangunan yang berkesinambungan di daerah.oleh karena itu, diperlukan

kemampuan untuk merumuskan Peraturan Daerah (PERDA) yang dapat

menciptakan multiplier effect. Atas dasar itu maka pembentukan Peraturan Daerah

(PERDA) harus direncanakan sebaik-baiknya. Melalui pembentukan Peraturan

Daerah (PERDA) yang berencana, aspiratif dan berkualitas dalam bentuk Program

Legislasi Daerah (Prolegda), maka dapat diharapkan Peraturan Daerah (PERDA)

akan menjadi penggerak utama bagi perubahan mendasar yang diperlukan

daerah,79 dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan istilah

perencanaan dikenal dengan sebutan “program legislasi”. Berdasarkan Undang-

Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

79Djajaatmaja dan Bambang Iriana, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perencanaan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Dalam Jurnal Legislasi Indonesia,
Volume. 3. No. 1 Maret 2006.Jakarta : Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
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Undangan.Program legislasi terdiri dari Program Legislassi Nasional (Prolegnas)

dan Program Legislasi Daerah (Prolegda).80

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrument perencanaan

program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu,

dan sistematis,81 sedangkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah

instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau

Kapubaten/Kota yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.82

Agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat

dilaksanakan, secara berencana, maka pembentukan peraturan perundang-

undangan memerlukan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).Program Legislasi

Nasional (Prolegnas) tersebt ditetapkan skala prioritas sesuai dengan

perkembangan kebutuhan hukum masyarakat begitu juga Program Legislasi

Daerah (Prolegda) yang dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan

perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum

nasional.83

Program Legislasi Daerah (Prolegda) disusun oleh DPRD dan Pemerintah

Daerah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka

mewujudkan sistem hukum di daerah.Prolegda merupakan pedoman dan

pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengikat lembaga

80Pasal 16 dan Pasal 32 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
81Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 9 Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
82Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 10 Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
83 Sri Rezeky Merdekawaty, Mengenal Peraturan Daerah, KDT: Perpustakaan Nasional,
2010.hlm.21.
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yang berwenang membentuk Peraturan Daerah.84 Pembentukan peraturan

perundang-undangan yang disusun sesuai dengan program legislasi daerah tidak

saja akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk

mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai amanat Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga untuk memenuhi

kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi dan kemajuan

ilmu pengetahuan. Pengelolaan Prolegda diarahkan dapat dilaksanakan

pembentukannya sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi

kebutuhan masyarakat.85

Prolegda memuat daftar rancangan peraturan daerah yang disusun

berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem

peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis dalam sistem

hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Proses legislasi di daerah,

khususnya yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah (PERDA),

mengacu kepada Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah. Agar PERDA yang dibuat berkualitas, pengaturan tentang

Prolegda,86 penyusunan naskah akademik87 dan partisipasi publik dalam

pembentukan PERDA menjadi suatu keniscayaan.88

84 Siti Masitah .Urgensi Prolegda Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.Jurnal Legislasi
Indonesia Volume.11 No. 4-Desember 2014.Jakarta : Direktorat Jendral Peraturan Perundang-
Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
85 Ibid.
86Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Proglegda adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
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Penyusunan naskah akademik ini digunakan untuk menghasilkan

Peraturan Daerah (PERDA) yang dapat dikategorikan sebagai good

legislation.89Selain itu, penyusunan naskah akademik juga digunakan untuk

membantu pengambil kebijakan dan memudahkan para perancang Peraturan

Daerah mengenai substansi apa yang sebaiknya ada di dalamnya, kapan mulai

diterapkan, lembaga apa yang harus menegakkan, mekanisme apa yang akan

digunakan, bagaimana ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarananya dan

lain-lain untuk mendukung berjalannya peraturan daerah yang akan dibuat serta

merupakan salah satu cara meminimalisasi pembentukan peraturan daerah yang

tumpang tindih.90

Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa naskah akademik dapat dipandang

sebagai “embrio” atau sebagai koridor kepakaran dalam penyusunan suatu

peraturan daerah sehingga penyusunannya perlu dipersiapkan dengan matang agar

peraturan daerah yang hendak disusun tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan

secara akademis tetapi juga untuk menjamin peraturan tersebut telah memenuhi

nilai-nilai filosofis, yuridis, dan aspek-aspek sosial lainnya.

87 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tantang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian  atau pengkajian hukum
dan hasil penelitian lainnya  terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu  Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
88 R. Siti Zuhro, Lilis Mulyani, dan  Fitria, Kisruh Peraturan Daerah Mengurai Masalah &
Solusinya, Yogyakarta: The Habibie Center, 2010.hlm. 26.
89 David Christian, Naskah Akademik Dalam Pembentukan Undang-Undang Ditinjau dari
perspektif Pembangunan Hukum Nasional,  Jurnal Legislasi Indonesia Volume. 11. No. 4 –
Desember 2014.Jakarta : Direktorat Jendral Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, hlm. 406.
90Wicipto Setiadi, Naskah Akademik Pasca Diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011,
Jurnal Legislasi Indonesia Volume. 8. No. 4 – Desember 2011.Jakarta : Direktorat Jendral
Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm.556.
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Selanjutnya Program Legislasi Daerah (Prolegda) diperlukan dalam

perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah adalah:

1) Untuk memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai

permasalahan pembentukan peraturan daerah (PERDA).

2) Untuk menentukan skala prioritas penyusunan rancangan PERDA untuk

jangka panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama

DPRD dan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah

(PERDA).

3) Untuk menyelenggarakan sinergi antara lembaga yang berwenang

membentuk peraturan daerah (PERDA).

4) Untuk mempercepat proses pembentukan peraturan daerah (PERDA)

dengan memfokuskan kegiatan menyusun RAPERDA menurut skala

prioritas yang ditetapkan.

5) Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan peraturan daerah

(PERDA).

Pembangunan daerah Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam

memberikan arah serta legalitas kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam

bentuk peraturan daerah (PERDA). Pembentukan peraturan daerah (PERDA)

merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah yang perlu menyesuaikan

dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah. Secara umum, ketentuan

pembentukan PERDA mengacu pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

sebagaimana perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 pada Pasal 1 ayat

(1) menyebutkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan

dilaksanakan dalam tahap-tahap:



50

(1) Perencanaan
(2) Penyusunan
(3) Teknik penyusunan
(4) Pembahasan dan pengesahan
(5) Pembahasan dan penetapan
(6) Pengundangan
(7) Penyebarluasan.91

Secara sederhana, pertahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
Bagan 1.1

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

.

Sumber: R. Siti Zuhro, Lilis Mulyani, Fitria. Kisruh Peraturan Daerah (Mengurai
Masalah & Solusinya). 2010. Yogyakarta : The Habibie Center

Berdasarkan bagan tersebt, maka pembentukan peraturan daerah (PERDA)

dalam penelitian ini terfokus pada pembentukan peraturan daerah (PERDA)

Provinsi.Pihak Pemerintah Daerah lebih banyak mengambil peranan pada tahap

perencanaan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA),

mengingat RAPERDA lebih banyak diajukan oleh Pemerintah Daerah

dibandingkan dengan DPRD. Pada sisi lain tahap pembahasan merupakan tahap

yang didominasi oleh DPRD. Adapun pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

(RAPERDA) Provinsi adalah sebagai berikut :92

91Ibid hlm 27.
92Sasmita, Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.Jurnal Legislasi Indonesia Volume. 9. No. 1- April 2012. Jakarta : Direktorat jendral
Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia., hlm. 56.

PEMBAHASANPENYUSUNANPERENCANAAN

PENETAPAN
PERDA

PENGAWASAN
RAPERDA/

PERDA
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Bagan 1.2

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Provinsi

Sumber: Sasmita, Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia vol. 9 No. 1- April 2012. Jakarta :
Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Provinsi dilakukan

oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.

 Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.

 Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/penitia/badan/alat

kelengkapam DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan

rapat paripurna.

 Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Provinsi

diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi

 Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Provinsi dapat ditarik kembali

sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.

 Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Provinsi yang sedang dibahas

hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi

dan Gubernur.

RAPERDA

PENGESAHAN
7 Hari Persetujuan Bersama

Pembahasan
DPRD + Gub
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 Tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)

Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

 Rancangan peraturan Daerah provinsi yang telah disetujui bersama oleh

DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi

kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.

 Penyampaian RAPERDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal

persetujuan bersama.

 RAPERDA Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh

Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling

lama 30 hari sejak RAPERDA Provinsi disetujui bersama DPRD Provinsi dan

Gubernur.

 Dalam hal RAPERDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak

ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 hari sejak

RAPERDA provinsi tersebut disetujui bersama, RAPERDA Provinsi tersebut

sah menjadi Peraturan Daerah provinsi dan wajib diundangkan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka rancangan

Peraturan Daerah (PERDA) sebenarnya berasal dari DPRD (PERDA Insiatif) atau

Kepala Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama kedua lembaga tersebut.

Setelah disetujui, Peraturan Daerah (PERDA) ditetapkan oleh Kepala Daerah

melalui pembubuhan tanda tangan Kepala Daerah paling lambat 30 hari setelah

disetujui bersama. Namun, apabila rancangan Peraturan daerah (PERDA) tidak

juga ditetapkan setelah jangka waktu tersebut, secara otomatis rancangan
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Peraturan Daerah (PERDA) tersebut dah menjadi Peraturan Daerah (PERDA) dan

wajib diundangkan Pemerintah Daerah.93

Tidak hanya Kepala Daerah dan DPRD, dalam kaitannya dengan proses

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) baik dilingkungan

Pemerintah Daerah maupun DPRD, secara normatif, masyarakat dapat berperan

serta secara aktif untuk memberikan masukan Peraturan Daerah (PERDA) yang

dibentuk. Demikian juga pada saat dilakukan pembahasan bersama antara DPRD

dan Pemerintah Daerah, DPRD dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat

Umum untuk mendapat masukan dari masyarakat.94 Karena  keberadaan sebuah

Peraturan Daerah (PERDA) memiliki makna lebih besar dari sekedar sebuah

peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Makna lebih ini tidak lain

muncul dari kenyataan bahwa Peraturan Daerah (PERDA) ini justru seringkali

merupakan sebuah bentuk peraturan yang secara langsung dan nyata menyentuh

bidang-bidang kehidupan masyarakat di daerah. Jenis peraturan ini justru

memiliki posisi yang penting di dalam peraturan perundang-undangan nasional.95

2.3.2 Evaluasi Suatu Kebijakan

Sebuah kebijakan tidak bisa lepas begitu saja.Sebuah kebijakan harus

diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi

kebijakan. Evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan

publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan

93Pasal 43 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
94 Siti Zuhro, Lilis Mulyani, Fitria. Kisruh Peraturan Daerah……Opcit.,hlm. 50-51.
95Ibid., hlm. 53.
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dicapai.Evaluasi digunakan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan

kenyataan di lapangan. (Nugroho : 2003: 183).

Menurut William N Dunn dalam Public Policy Analysis : An Introduction

menjelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus

kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan,

dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan.96

Pada dasarnya, evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah tujuan

dari kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut telah tercapai atau

tidak.Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi

mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dengan demikian, evaluasi

kebijakan, tidak lain adalah mengukur kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan,

dan mengukur seberapa jauh telah terjadinya penyimpangan dan ketidakpastian.

Menurut  William N Dunn evaluasi kebijakan memiliki beberapa arti

penting, yaitu :

1) Memberikan informasi yang valid dandapat dipercaya mengenai kinerja

kebijakan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan seberapa jauh tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran yang telah dicapai berkaitan dengan kebutuhan,

nilai dan kesempatantelah dapat dicapai melalui tindakan publik.

2) Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang

mendasari pemilihan tujuan dan sasaran.

96 William N. Dunn., penerjemah Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agusn Heruanto Hadna,
Erwan Agus Purwanto, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Keempat, Yogyakarta : Gajah
Mada University Press, 2010, hlm. 123.
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3) Memberikan sumbangsih pada alternatif pada kebijakan yang baru atau revisi

kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif yang diunggulkan

sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Untuk menyatakan sebuah kebijakan publik berhasil atau tidak, mungkin

saja banyak ahli memiliki berbagai perbedaan pendapat. Hal ini karena untuk

menyatakan sebah kebijakan tersebut berhasil atau tidak dapat dilihat dari

berbagai sudut pandang.oleh karena itu dalam menghasilkan informasi mengenai

kinerja kebijakan, maka digunakan beberapa kriteria yang berbeda untuk

mengevaluasi hasil kebijakan. Menurut William N Dunn terdapat enam kriteria

yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasi atau tidak, yaitu :

1) Effectiveness atau keefektifan

Yaitu berkenaan dengan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang

diharapkan, mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.Efektivitas selalu

diukur dari kualitas sebuah kebijakan.

2) Effeciency atau efesiensi

Yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan

tingkat efektivitas tertentu.efesiensi merupakan hubungan antara efetivitas

dan usaha, dan pada akhirnya diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan per-

unit kebijakan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya

terkecil dinamakan efisien.

3) Adequacy atau kecukupan

Yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan

kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah atau
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dengan kata lain apakah tingkat pencapaian hasil tepat menyelesaikan

masalah yang dimaksud.

4) Equality atau kesamaan

Yaitu erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk

pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda

dalam masyarakat.kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan

pendapat, kesejahteraan, kesempatan pendidikan, dan perlindungan serta

derajat yang sama dihadapan hukum.

5) Responsiveness atau ketanggapan

Yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuasakan

kebutuhan, preferansi atau nilai masyarakat.pentingnya kriteria ini adalah

karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya masih gagal

jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya

diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6) Appropriatness atau ketepatgunaan

Yaitu berhubungan dengan rasionalitas substantif, kriteria ini merujuk pada

nilai dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-

tujuan tersebut atau dengan kata lain adalah apakah hasil yang diinginkan

benar-benar layak.

Berbeda dengan William N Dunn, Nurcholis dalam bukunya yang berjudul

Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (2005), menyatakan bahwa

evaluasi merupakan penilaian menyeluruh terhadap input, process, output, dan

outcome dari kebijakan pemerintah daerah. Teori itulah yang menjadi indikator

dalam penelitian ini, yang selanjutnya dijelaskan di bawah ini :
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1) Input, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu

dikembangkan instrumen yang meliputi aspek-aspek:

a. Sumber daya manusia;

b. Sarana dan prasarana;

c. Sosialisasi.

2) Process, yaitu bagaimana suatu kebijakan diwujudkan dalam bentuk

pelayanan langsung kepada masyarakat. Proses disini termasuk didalamnya

adalah prosedur, mekanisme dan sanksi yang berlaku. Untuk itu

dikembangkan instrumen dengan aspek-aspek:

a. Kejelasan;

b. Kemudahan;

c. Transparansi;

d. Kepastian.

3) Output, yaitu perwujudan nyata atau hasil dari pelaksanaan kebijakan publik

dan seringkali berupa benda. Output kebijakan dapat diuraikan sebagai apa

yang telah dikerjakan oleh pemerintah atau hasil kebijakan yang biasanya

dititikberatkan kepada masalah-masalah. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan

menghasilkan produk/layanan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan

untuk itu dikembangkan instrumen dengan aspek-aspek:

a. Hasil pelayanan;

b. Mutu pelayanan.

4) Outcome, (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak

nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan atau
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konsekuensi yang timbul dari suatu kebijakan. Untuk itu dikembangkan

aspek-aspek:

a. Ada atau tidak perubahan pada target sasaran perlindungan terhadap

perempuan di Provinsi Lampung;

b. Penurunan permasalahan perempuan di Provinsi Lampung;

c. Dampak terhadap kesejahteraan perempuan di Provinsi Lampung.


