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ABSTRAK 

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) menuntut adanya partisipasi dalam 
bentuk peran serta masyarakat. Hal ini akan melahirkan produk Perda yng demokratis 
dan berguna bagi penataan kehidupan daerah. Sebagaimana landasan konstitusionalnya 
yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, menjadi keharusan adanya atas peran serta masyarakat 
dalam proses penyusunan Perda terutama di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam 
penelitian ini diajukan beberapa permasalahan yaitu bagaimana partisipasi masyarakat 
dalam pembentukan Perda dan apakah pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut 
sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat dan 
menganalisis permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat 
dalam proses penyusunan Perda di Kabupaten Indragiri Hilir dari sudut pandang 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersumber dari data primer 
(penelitian lapangan) dan sumber data sekunder (peraturan perundang-undangan dan 
literatur). 

Peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten 
Indragiri Hilir dilaksanakan pada saat pembahasan Raperda. Sifat representasi 
(keterwakilan) dalam penyusunan Perda masih lebih menonjol ketimbang sifat aspiratif 
dengan melibatkan peran serta masyarakat, meskipun dalam penyusunan Perda 
kelompok-kelompok masyarakat dari kalangan akademis masih sering terlibat. 
Sebagaimana pasal 53 dan Pasal 5 angka 9 UU No. 10 tahun 2004 Tentang 
pembentukan peraturan perundang-undangan mengamanatkan agar masyarakat dapat 
langsung memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan 
Perda, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan, sampai dengan proses 
pembahasan Raperda, narnun ha1 tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan 
baik. 

Dalam rangka pembentukan Perda yang aspiratif di Kabupaten Indragiri Hilir, 
seharusnya ada komitrnen yang sungguh-sungguh dari DPRD Kabupaten Indragiri Hilir 
untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan informasi 
terhadap Raperda yang hendak dirumuskan. Selain itu, dalam mendukung upaya 
pembentukan Perda yang aspiratif Pemerintah Daerah hams mampu memberikan 
dorongan kepada masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya upaya 
dari pemerintah daerah untuk menyediakan suatu sistem informasi terpadu yang 
memungkinkan dipublikasikannya secara luas Raperda yang hendak dirumuskan bahkan 
mulai dari usul dari kalangan Fraksi yang ada di DPRD. 

Kata-kata kunci: Peran serta masyarakat - Proses Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri 
Hilir 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai hukum tertulis, Peraturan Daerah merupakan bagian dari hukum 

yang dibuat secara sengaja oleh institusillembaga daerah yaitu DPRD bersarna- 

sama pemerintah daerah (pasal 136 UU No. 32 tahun 2004). Sebagai hukum 

tertulis, Perda tidak muncul secara tiba-tiba tetapi melalui sebuah proses sesuai 

dengan tujuan dan alasan tertentu. 

Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berlaku secara nasional (UU, perpu dan sebagainya), maka tujuan dan alasan 

dibentuknya Perda dapat beraneka ragam. Ada Perda yang disusun untuk 

mengatur tata ruang terhadap penggunaan lahan tertentu, Perda tentang 

Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah atau Perda yang mengatur tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan lain sebagainya. 

Terhadap tujuan dan alasan pembentukan Perda akan bersinggungan 

dengan 2 (dua) kepentingan. Pertama, sebagai alat untuk mengakomodir dan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. 

Dalam pengertian Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang 

menindaklanjuti peraturan yang secara tata urutan berada diatasnya. Dalarn Tata 

Urutan Sistem Hukurn Indonesia, secara hierarki Perda berada setelah UUD, 

UUFerpu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (UU No. l O T a h u n ) - -  
- 

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan). Dengan mengacu pada 



hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, berarti materi yang diatur dalam 

Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

Kedua, sebagai produk hukum daerah, Perda dibentuk untuk 

melaksanakan amanat pasal 1 8 ULTD 1945 dalam rangka men. alankan otonomi 

seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur 

semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang 

telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Daerah memiliki 

kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, 

peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 

potensi dan kekhasan masyarakat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Sebagai peraturan yang menyangkut langsung dengan masyarakat dalam 

mana Perda itu dibentuk, tentunya keberadaan perda akan memiliki dampak yang 

langsung bersentuhan dengan masyarakat tersebut. Untuk itu, meskipun sudah 

melalui perwakilan DPRD dalarn setiap pembentukan Perda, keterlibatan segenap 

komponen masyarakat diharapkan dapat memberi warna Perda ke arah yang lebih 

partisipatif sehingga dalam penerapan Perda tersebut dapat diterima sepenuhnya 

oleh masayrakat. Perda yang dibentuk dengan hanya memperhatikan kepentingan 

pada level eksekutif dan legislative akan menimbulkan konsekwensi dalam 

penegakan hukum yang tidak dapat dilaksanakan secara serius dan ketat yang 

pada akhirnya berakibat kepada lemahnya Perda tersebut sehingga tidak mampu 

menjalankan funnsinya, baik sebagai pencatur masyaAr ahmupun sebagai 
- 



peraturan yang kaidah-kaidahnya diharapkan keberadaannya oleh masyarakat 

sebagai sarana pendukung tercapainya tujuan tertentu dari masyarakat tersebut. 

Terhadap Perda yang aspiratif, penegakan hukumnya akan lebih mudah 

dilaksanakan karena penegakan hukum tidak semata-mata menyangkut aparat 

penegak hukurn tersebut tetapi yang penting lagi adanya kehendak dari 

masyarakat untuk patuh dan tata terhadap peraturan perundang-undangan. 

Sebagai satu kesatuan dalam proses hukum, maka antara pembentukan 

dan penegakan hukum bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. 

Jika sebelumnya proses hukurn tersebut diawali dari bergulirnya proses 

pengaturan, maka selanjutnya proses tersebut disertai dengan tahap pelaksanaan 

secara kongkret. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, ada beberapa 

masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa 

masalah tersebut adalah sebagai: 

1. Bagaimanakah peran partisipasi masyarakat dalam hal pembentukan 

peraturan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir? 

2. Apakah pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut sudah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku? 



C. Tujuan Penelitian 

Penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan 

dan penegakan peraturan daerah ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui peran partisipasi masyarakat dalarn hal pembentukan 

peraturan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut 

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum 

khususnya dibidang Aministrasi Negara. 

2. Untuk dapat dijadikan masukan bagi lembaga pembentuk Peraturan 

Daerah (eksekutif dan legislative) khususnya di tempat dimana penelitian 

dilaksanakan, sehingga proses-proses pembentukan Peraturan Daerah 

dimasa yang akan datang dapat menghasilkan produk-produk hukum 

peraturan daerah yang lebih partisipatif. 

E. Kajian Teori 

Prinsip otonomi merupakan inti proyek demokratis, dan haruslah 

dimengerti jika raison d'etre demokrasi hendak dipaharni. Pandangan mengenai - 



negara legal demokratis adalah dasar untuk memecahkan ketegangan-ketegangan 

antara gagasan-gagasan negara modern dan gagasan-gagasan demokrasi'. 

Jika demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, yakni penentuan 

pembuatan keputusan publik oleh anggota-anggota komunitas politik yang sama- 

sama bebas, maka dasar pembenarannya terletak pada kemajuan dan peningkatan 

. otonomi, baik bagi individu-individu sebagai warga negara maupun bagi 

Prinsip otonomi mengungkapkan secara esensial dua gagasan pokok: 

gagasan bahwa rakyat sehasnya memegang peranan penentuan-diri dan gagasan 

bahwa pemerintahan demokratis harus menjadi pemerintahan yang terbatas - 

pemerintahan yang menjunjung tinggi struktur kekuasaan yang dibatasi secara 

resrni. Kontra kedaulatan negara menekankan tentang 'rakyat' yang menentukan 

syarat-syarat perhimpunan mereka sendiri, dan kontra kedaulatan rakyat 

mengisyaratkan pentingnya mengakui batas-batas tentang kekuasaan rakyat 

melalui struktur pengaturan baik yang sifatnya memaksa maupun 

Republik Indonesia termasuk sebuah negara yang menganut faham 

Kedaulatan Rakyat sebagaimana tercantum dalarn Alinea ke-4 Pembukaan UUD 

1945, yang kemudian dirumuskan kembali secara eksplisit dalam pasal 1 bahwa 

kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.~ 

David Held, Demokrasi dun Tatanan Global (dari Negara Modern hingga Pemerintahan 
-- K o s m o p o l i t a n ) ~ p e l a j a r ,  cetakan I, Oktober 2004, ha1 179 

Ibid, ha1 18 1 
Ibid, ha1 182 
Muhammad Budairi, Masyarakat Sipil dun Demokrasi, E-Law Indonesia, cetakan Pertama, 
Desember 2002, ha1.8 



Jimly Assidique dalam disertasinya antara lain menyatakan bahwa kata 

'sepenuhnya', pertama menimbulkan pengertian bahwa kedaulatan yang dimiliki 

rakyat itu sepenuhnya atau seluruhnya diserahkan kepada MPR yang akan 

menjadi pelaku atau pelaksanaannya dalam mekanisme kenegaraan. Kedua, kata 

sepenuhnya menunjukkan kepada lembaga MPR itu sendiri sehingga MPR adalah 

merupakan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat.' 

Sedangkan Sri Surnantri menyatakan bahwa kedaulatan dalam negara 

Republik Indonesia tetap berada di tangan rakyat. Buktinya kedaulatan tersebut 

dijalankan oleh rakyat pada saat diselenggarakannya Pemilu. Kedaulatan rakyat 

t e m j u d  menjadi representative democracy direalisasikan melalui pemilu, yakni 

untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR dan DPR.~ 

Sementara itu, Dahlan Thaib menyatakan bahwa rumusan kedaulatan 

adalah di tangan rakyat menunjukkan bahwa rakyat dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah sangat s e n d .  Oleh karena itu 

komposisi keanggotaan MPR yang dimaksudkan dalam UUD 1945 adalah agar 

seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah, mempunyai wakil dalam 

majelis, sehingga majelis betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan s e l d  

rakyat.7 

Konsep kedaulatan rakyat diwujudkan melalui instrumen-instrumen 

hukum dan sistem kelembagaan negara dan pemerintahan sebagai institusi hukum 

- J~AsSki~e&agtts*K~tanR+&&V-&mi-d~l&-y& 
Indonesia, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1994 
6 Sri Sumantri, Prosedure dun Sistim Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung 1979, ha1 136 
7 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dun Konstitusi, Liberty yogyakarta, 1999, 

ha1.6 



yang tertib. Karena itu produk-produk hukurn yang dihasilkan selain 

mencerminkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, juga haruslah mencerminkan 

prinsip Kedaulatan Rakyat. Proses terbentuknya hukum nasional yang disepakati 

haruslah dilakukan melalui proses permusyawaratan sesuai prinsip demokrasi 

perwakilan sebagai pengejawantahan prinsip Kedaulatan ~ a k ~ a t '  

Menurut pasal 18 ULTD 1945 bahwa pemerintah daerah berhak 

menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 

otonomi dan tugas pembantuanya. Tentunya dalam membentuk peraturan daerah 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara 

hierarki peraturan perundang-undnagan lebih tinggi. Melaksanakan otonomi 

berarti melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan undang- 

undang. 

Jika memperhatikan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang berlaku 

saat ini yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Bahwa dalam ha1 

pembentukannya, peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama Pemerintah 

Daerah dengan beberapa batasan antara lain: 1) Peraturan Daerah dibentuk dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2) Peraturan 

Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, serta; 3) 

Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan mum danlatau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

8 Jimly Asshidique, Format Kelembagaan Negara dun Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, 
FH UII Press, cetakan I, Januari 2004, ha1.35 



Bahwa dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Nomor 32 

Ttahun 2004 sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang 

untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat tenvujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui 

otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah. 

Prinsip otonomi yang seluas-luasnya memiliki arti bahwa daerah 

diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, 

peningkatan peran serta, prakarsa, serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 

pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Dengan demikian, sudah semestinya bahwa dalam pembentukan 

peraturan daerah memperhatikan kepentingan daerah karena peraturan daerah 

disusun sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat disamping juga 

sebagai peraturan pelaksana perunsang-undangan yang lebih tinggi dan berlaku 

secara nasional. 

Tanpa keterlibatan komponen masyarakat, peraturan daerah tidak 

memiliki roh yang kuat sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam bab, 

pasal, dan ayat-ayat perundang-undangan tersebut tidak dapat berlaku efektif, 

yann pada akhirnya berdampak kepada penegakan hukurn yang tidak konsisten, - 



F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukurn dengan kaitannya terhadap penelitian peran masyarakat 

dalam proses terhadap pembentukan hukum peraturan daerah ini lebih 

mengarah kepada jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu 

penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan 

perundang-undangan serta upaya penerapannya pada peristiwa hukum. 

Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara 

lengkap, rinci, dan sistematis melalui pendekatan masalah dan 

pengumpulan data. 

2. Oby ek Penelitian 

Peran serta masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

3. Sumber Data 

a. Data primer, yang berupa data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan field research); 

b. Data sekunder, yang berupa data yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan (library research) yang terdiri atas: 

1) Bahan Hukurn Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 

mengkat, yang terdiri dari: --- 
-- 

a). Undang-undang Dasar 1945 



b). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 

c). Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukurn yang 

memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum 

primer, seperti, buku-buku, majalah, artikel, makalah, hasil 

penelitian dan lain sebagainya. 

3) Bahan hukum tertier, adalah bahan-bahan hukum yang akan 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukurn 

primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari karnus 

istilah hukurn.kamus bahasa dan ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Untuk data primer: 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bebas maupun 

terpimpin dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 

b. Untuk data sekunder: 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepusatakaan, yaitu 

dengan mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan atau 

~- literatur yana berhubungan dengan permasalahan penelitian. 



5. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut 

pandanglmenurut ketentuan hukurn dan penmdang-undangan yang 

berlaku serta pelaksanaannya di dalam praktik. 

6. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang 

diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif 

(content analysis). Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan 

permasalahan penelitian, disistematisasikan, kemudian dianalisis untuk 

dij adikan dasar dalam mengambil kesimpulan. 



BAB I1 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM 

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

A. Peran serta Masyarakat 

1. Pengaturan Peran Serta Masyarakat 

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 1 0/2004) disebutkan, 

"Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam 

rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan 

rancangan peraturan daerah". Selanjutnya dalam penjelasannya 

disebutkan, "Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai 

dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah". 

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa hak 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang- 

undangan pada umurnnya berkaitan dengan pembuatan Undang-Undang 

dan Peraturan Daerah. Dengan dernikian terhadap pembentukan jenis-jenis 

peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk UUD, masyarakat tidak 

mempunyai hak untuk berpartisipasi. Di samping itu, partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah 



tidak hanya pada tahap persiapan saja, tetapi juga sampai pada tahap 

pembahasan. 9 

Penjelasan Pasal 53 UU 1012004 memberikan delegasi kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) untuk menindaklanjuti hak masyarakat tersebut melalui Peraturan 

Tata Tertib DPR dan DPRD. Dengan dernikian, Peraturan Tata Tertib 

DPR dan DPRD sudah seharusnya memuat antara lain; mekanisme, tata 

cara, dan bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan 

Undang-Undang dan Peraturan Daerah. 

Peraturan Tata Tertib DPR dan DPRD yang tidak memuat hak 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan Undang-Undang 

dan Peraturan Daerah secara otomatis bertentangan dengan UU 1012004 

dan oleh karenanya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. 

Dewasa ini cukup banyak peraturan perundang-undangan yang 

memuat hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan terutama dalam proses pengambilan keputusan. Namun, 

istilah yang digunakan sangat bervariasi seperti; hak untuk berperan, peran 

serta, dan keterlibatan. Meskipun dernikian, istilah-istilah tersebut pada 

dasarnya ditujukan untuk memberikan dasar hukum hak keterlibatan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam proses 

pengambilan keputusan.10 

Zairin Harahap, Materi Kuliah S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum, UII, Yogyakarta 
lo ibid 



Meskipun cukup banyak peraturan perundang-undangan yang 

memuat peran serta masyarakat, namun hanya Peraturan Pemerintah 

Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (PP 6811999) yang memuat 

tentang pengertian peran serta. Dalam Pasal 1 angka 2 PP 6811999 

disebutkan peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk 

ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati noma 

hukurn, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat." 

Berikut dikemukakan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

memuat hak keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara atau 

pemerintahan terutama di dalam proses pengambilan keputusan, yakni:'2 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber 

Alam Hayati dan Ekosistemnya 

Pasal 37: 

(1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya dam hayati dan 

ekosisternnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui 

beberapa kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna; 

(2) Dalam pengembangan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (I), pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan 

ibid 
ibid 



sadar konservasi sumber daya dam hayati dan ekosistemnya 

dikalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan; 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 

ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. 

Penjelasan ayat (1) mengatakan bahwa peran serta rakyat dapat 

berupa perorangan dan kelompok baik yang terorganisasi maupun 

yang tidak. Agar rakyat dapat berperan secara aktif dalam kegiatan 

konservasi sumber daya dam hayati dan ekosistemnya, maka 

melalui kegiatan penyuluhan pemerintah perlu mengarahkan dan 

menggerakkan rakyat dengan mengikutsertakan kelompok- 

kelompok masyarakat. 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 

Pasal 18 ayat (2): 

Masyarakat, kelompok, atau perorangan berperan serta dalam 

pengelolaan benda cagar budaya dan situs. 

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

Pasal4 ayat (2) huruf b: 

Setiap orang berhak berperan serta dalam penyusunan rencana tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

Penjelasannya antara lain menyebutkan hak setiap orang dalam 

- -  - + n a h a u m m g h ~ d i w u ~ u k ~  bentuk bahwa setiap o r a n g  



dapat mengajukan usul, memberi saran atau mengajukan keberatan 

kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang. 

Pasal5 ayat (1): 

Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas 

ruang. Penjelasannya antara lain menyebutkan bahwa kewajiban 

dalam memelihara kualitas ruang merupakan pencerminan rasa 

tanggung jawab sosial setiap orang terhadap pemanfaatan ruang. 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Pasal 5 ayat (3): 

Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka 

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Penjelasannya menyebutkan bahwa peran 

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi peran dalam proses 

pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, 

maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain 

dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau 

perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya 

didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan 

- dimungkinkan  m a q a r a k i k u t e m i k i r k a n  dan memberikan 



pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di 

bidang lingkungan hidup. 

Pasal 7: 

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas- 

luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup; 

(2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan 

cara: 

a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan 

kemitraan; 

b. menurnbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan 

masyarakat; 

c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk 

melakukan pengawasan sosial; 

d. memberikan saran dan pendapat; 

e. menyampaikan inforrnasi dan atau menyampaikan laporan. 

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

Pasal 8 ayat (1): 

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak 

dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan 

- ~ e n y e l e n g ~ m a a n  negara y a n ~  bersih. 



Pasal 9: 

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

dalam bentuk: 

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang 

penyelenggaraan negara; 

b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari 

penyelenggara negara; 

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung 

jawab terhadap kebijakan negara, dan 

d. hak memperoleh perlindungan hukurn dalam hal: 

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, b, dan c; 

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, dan sidang 

pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dengan menaati norma agama dan norma social lainnya; 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. - 



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

Pasal 44: 

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan 

pendapat, permohonan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam 

rangka pelaksanaan pemerintah yang bersih, efektif dan efisien, baik 

dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

- Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 1 999 tentang Kehutanan 

Pasal 60 ayat (2): 

Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan 

kehutanan 

Pasal 69 ayat (1): 

Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga 

kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Penjelasannya 

menyebutkan yang dimaksud dengan memelihara dan menjaga adalah 

mencegah dan menanggulangi terjadinya pencurian, kebakaran hutan, 

gangguan ternak, perambahan penduduk, dan lain sebagainya. 

Pasal 70: 

(1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang 

kehutanan; 



(2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui 

berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan 

berhasil guna; 

(3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah 

dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati 

kehutanan. Penjelasannya menyebutkan bahwa forum pemerhati 

kehutanan merupakan mitra pemerintah dan pemerintah daerah 

untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurusan 

hutan dan berfungsi memuskan dan mengelola persepsi, aspirasi, 

dan inovasi masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah dalam 

rangka perumusan kebijakan. Keanggotaan forum antara lain 

terdiri dari organisasi profesi kehutanan, lembaga swadaya 

masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan, tokoh-tokoh 

masyarakat, serta pemerhati kehutanan. 

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 139 ayat (1): 

Masyakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis 

dalam rangka penyiapan atau pembahasan peraturan daerah. 

Penjelasannya menyebutkan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan 

ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. 



- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak 

dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat 

dalam Penataan Ruang 

Pasal 2 huruf a: 

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak berperan serta 

dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 

Pasal 34: 

(1) Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam 

proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, 

analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan 

lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup; 

(2) Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala instansi yang 

ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. 

- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 



Pasal 2: 

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk 

mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dilaksanakan 

dalam bentuk: 

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang 

penyelenggaraan negara; 

b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari 

penyelenggara negara; 

c. hak menayampaikan saran dan pendapat secara bertanggung 

jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan 

d. hak memperoleh perlindungan hukurn dalam hal: 

1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, b, dan c; 

2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan 

sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi 

ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya; 



Pasal 3: 

(1) Dalam ha1 masyarakat bermaksud mencari dan memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka yang 

berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperolah 

dari instansi atau lembaga yang terkait; 

(2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana 

dimaksud dalarn ayat (1) dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Pasal 4: 

(1) Pemberian informasi sebagai hak masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf a dapat disarnpaikan 

secara tertulis kepada instansi yang terkai atau Komisi 

Pemeriksa; 

(2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

harus disertai data yang jelas sekurang-kurangnya mengenai: 

a. nama dan alarnat pemberi infonnasi dengan melampirkan 

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri yang 

lain; 

b. keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang 

dinformasikan; dan 

---- c - d o k u m e n  atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat 
--- 

bukti. 



2. Demokrasi dan Peran serta Masyarakat 

Adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab 

pada PresidenJMandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tidak hanya berdampak 

negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter 

antara lain terjadiiya praktek penyelenggara negara yang lebih 

menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap 

tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi 

dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar 

penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara, dengan 

pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak 

sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 

membahayakan eksistensi negara. l3  

Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan otonomi sebagai subsistem negara kesatuan. 

Pemikiran mengenai otonomi sebagai alternatif dari pilihan bentuk negara 

federal telah diletakkan sejak masa pergerakan kemerdekaan. Pada saat 

menyusun UUD 1945, otonomi termasuk salah satu pokok yang 

dibicarakan dan kemudian dimuat dalam Undang-Undang ~ a s a r . ' ~  

l3 Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, ha1.303 

l4 Pusat Studi Hukum (PSI-I) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002 



Tidak banyak yang menyadari bahwa salah satu fungsi yang 

menonjol dari desentralisasi atau otonomi daerah adalah fungsi pendidikan 

politik. Dengan dibentuknya pemerintahan di daerah maka sejurnlah 

lembaga demokrasi akan terbentuk pula, terutama partai-partai politik, 

kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa lokal, dan 

lembaga perwakilan rakyat. Lembaga-lembaga tersebut akan memainkan 

peranan yang strategis dalam rangka pendidikan politik warga masyarakat, 

tentu saja, menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang berkaitan 

dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut mencakup 

nilai yang bersifat kognitif, afektif, ataupun evaluatif. Ketiga nilai tersebut 

menyangkut pemahaman, dan kecintaan serta penghormatan terhadap 

kehidupan bernegara, yang kemudian diikuti oleh kehendak untuk ikut 

mengambil bagian dalam proses penyelenggaraan negara atau proses 

politik.15 

Dikatakan oleh Mariun bahwa dengan melaksanakan desentralisasi maka 

pemerintahan akan menjadi lebih demokratis. Hal ini disebabkan karena 

dalam negara yang menganut faharn demokrasi, seharusnya diberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk ikut serta dalam 

pemerintahan. Semboyan demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for 

the people). Kalau semboyan ini benar-benar hendak direalisasi, maka 

'' Syaukani, HR., Afan Gaffar dan M. Ryaas, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta, 2003 



saja, tetapi juga pada tingkat daerah. Hal ini berhubungan langsung 

dengan kenyataan bahwa di dalam wilayah negara itu terdapat 

masyarakat-masyarakat setempat yang masing-masing diliputi oleh 

keadaan khusus setempat, sehingga masing-masing masyarakat 

mempunyai kebutuhankepentingan khusus yang berbeda-beda dari daerah 

ke daerah. Mengusahakan, menyelenggarakan kepentingan masyarakat 

setempat itu (mengurus rumah tangga daerah) sebaiknya diserahkan 

kepada rakyat daerah itu sendiri. Jadi dasar, maksud, alasan, dan tujuan 

bagi adanya pemerintahan daerah adalah pelaksanaan demokrasi, 

khususnya demokrasi di atau dari bawah (grass-roots democracy). l 6  

Dari uraian di atas dapat dilihat adanya hubungan yang sangat erat 

antara efektivitas pemerintahan dengan pelaksanaan demokrasi di atau 

dari bawah. Tegasnya, pelaksanaan faham demokrasi dapat menambah 

efektivitas pemerintahan. Hal ini disebabkan karena:l7 

1. Pemerintahan dilakukan oleh rakyat daerah itu sendiri; jadi dalam 

prinsipnya, yang menentukan politik daerah itu adalah rakyat daerah 

itu. Maka dapatlah diharapkan bahwa politik itu akan sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat daerah itu (jadi juga memenuhi 

semboyan "pemerintahan untuk rakyat"). 

2. Dalam prakteknya, para penguasa pemerintahan daerah adalah putra- 

putra daerah itu sendiri, setidak-tidaknya orang-orang yang sudah 

l6 Mariun dan Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, 
Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, PT. Raja Graiinw 
Persada, Jakarta, 2002, hal. 1 1 .  
17 Josef Riwu Kaho, ibid, hal. 13 



cukup lama menjadi penduduk daerah itu, yang sudah tentu dapat 

diharapkan lebih mengetahui keadaan-keadaan daerah daripada "orang 

luar". Akibatnya, para penguasa daerah diharapkan mengetahui pula 

cara pemerintahan yang lebih tepat bagi daerahnya. 

Selain itu, penguasa yang dianggap penting adalah penguasa hasil 

pemilihan oleh rakyat daerah itu. Bahwa penguasa itu terpilih merupakan 

bukti kepercayaan rakyat kepada penguasa terpilih, dan kepercayaan 

kepada pemerintah akan menirnbulkan kewibawaan, yang merupakan 

salah satu syarat bagi kelancaran jalannya pemerintahan. Selanjutnya, 

karena pemerintah daerah terdiri dari putra-putra daerah, maka dapatlah 

diharapkan akan bekerja dengan penuh semangat, keikhlasan, dan rasa 

tanggung jawab yang tebal. Hal ini mempunyai penganrh yang baik atas 

kelancaran pemerintahan.'8 

Dengan demokrasi yang dikembangkan dari bawah maka akan tercipta 

mekanisme pola hubungan yang seimbang antara pemerintah pusat dengan 

daerah, karena masyarakat di daerah akan memiliki peluang untuk 

menyampaikan aspirasi yang dimiliki, baik yang menyangkut rekrutmen 

ataupun perencanaan pembangunan di daerah, dan masyarakat di daerah 

akan mampu memberikan kontrol terhadap pemerintahan nasional. 

Dengan demikian, akan terbentuk sebuah pemerintahan yang sehat dan 

seimbang, yang akan membawa pada kehidupan masyarakat yang lebih 

di masa-masaymgAwakandatan,p. Hal itu dapat terjjdi karena 

l8 Ibid, hal. 12 



demokrasi tidak hanya terbatas menjadi wilayah kekuasaannya orangG 

orang di Pemerintah Pusat. Masyarakat di daerah berhak dan hams mampu 

menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa tidak semua yang ditentukan 

dari Pusat itu benar dan sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah." 

3. Aspek Pentingnya Peran serta Masyarakat 

Keikutsertaan rakyat baik secara langsung atau melalui wakil-wakil 

mereka dalam pembentuka hokum akan menjamin pembentukan hukum 

yang sesuai dengan tata nilai, pandangan dan kebutuhan hukum 

masyarakat. Dengan demikian tata nilai keagamaan, tata nilai 

kemanusiaan, untuk menjamin harkat dan martabat (Kemanusiaan yang 

Adil dan Beradab), tata nilai kesejahteraan dan keadilan sosial (Keadilan 

Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) akan mendapat pertimbangan dan 

menjadi unsur-unsur yang dikaji secara terbuka dalam setiap pembentukan 

hukum. Sendi kerakyatan ini seyogyanya terdapat juga dalam penerapan 

dan penegakan hukum. Rakyat dapat secara terbuka menilai sejauh mana 

penerapan dan penegakan hukum sesuai atau menyimpang dengan tata 

nilai, pandangan dan kebutuhan masyarakat . Penilaian tersebut akan 

menjamin dinamika hukum, baik dalam penyesuaian penerapan maupun 

pembaharuannya. Dengan sendi kerakyatan beserta segala mekanismenya, 

maka sistem hukum nasional akan menjadi instrumen penting 

19 Syaukani, HR., Afan Gaffar dan M. Ryas Rasyid, op.cit., hal. 275 



pembangunan masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri menurut 

asas-asas luhur yang terkandung dalam Pancasila dan UUD." 

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang 

kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu 

keadaan yang dianggap lebih baik. Dan di negara-negara baru 

berkembang usaha pembaharuan ini, seperti telah dikemukakan 

terdahulu, pada umumnya dilakukan dengan peranan pemerintah yang 

aktif, dan dengan usaha secara berencana. Pembangunan yang meliputi 

segala segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan 

berhasil, apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari 

seluruh rakyat di dalam suatu negara. Tidak saja dari pengambil 

kebijaksanaan tertinggi, perencana, pemimpin pelaksanaan operasionil, 

tetapi juga dari petani-petani yang masih tradisionil, nelayan, buruh, 

pedagang kecil dan lain-lain. 

Administrasi pembangunan tidak hanya berarti kemampuan untuk 

menetapkan strategi pembangunan yang baik, kemudian diperinci dalam 

rencana-rencana dan diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan nyata 

yang efektif dalam pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga hendaknya 

dapat menimbulkan respons dan kerja sama seluruh rakyat (seluruh ini 

tentu saja relatif) dalam proses pembangunan tersebut. Administrasi 

pembangunan juga berperan untuk melibatkan (belurn tentu dengan 

cara-cara langsung) kegiatan masyarakat luas, sesuai dengan arah dan 

20 Bagir Manan, Teori dun Politik Konstitusi, F H .  UII Press, Cetakan Pertama, Juni 2003, hal. 248 



kebijaksanaan yang ditetapkan dalam proses pembangunan. Di sini 

terlihat empat aspek penting dalam rangka partisipasi dalam 

pembangunan yaitu:2' 

1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan 

mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, 

strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. 

Dalam masyarakat demokratis maka arah dan tujuan pembangunan 

hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Cermin dari 

kepentingan masyarakat ini dilakukan melalui partisipasi rakyat di 

dalam keterlibatan politik mereka dalam proses politik. 

Pengembangan keterlibatan dalam perumusan kebijaksanaan pem- 

bangunan ini tidak saja ditekankan oleh suatu organisasi seperti PBB, 

tetapi juga oleh seorang ahli seperti Waldo. Hanya perlu diingat 

dalam ha1 ini adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. 

Keterlibatan politik seringkali lebih ditekankan pada kepentingan 

politik golongan masyarakat, dan bukan kepentingan pembangunan 

seluruh masyarakat. 

2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan- 

tujuan dan terutarna cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang 

sebaiknya. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah perlu 

memberikan pengarahan mengenai tujuan dan cara-cara mencapai 

tuiuan pembangunan tersebut. Dalam ~artisipasi pemban-man perlu - 

21 Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1985, hal. 
222-226 



dikembangkan kemampuan-kemampuan masyarakat dan terutama 

organisasi-organisasi masyarakat sendiri untuk mendukung proses 

pembangunan. Hal ini disebabkan oleh karena proses pembangunan 

seringkali memerlukan pembaharuan orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap 

maupun struktur kelembagaan di dalam masyarakat. Satu ha\ ywg 

paling menonjol misalnya adalah, masih kurang terbinanya enter- 

preneur terutama di tingkat menengah di dalam masyarabt sedang 

berkembang. Sedangkan hal ini adalah amat penting untuk 

menampung kegiatan dan kegairahan ekonomi dalam masyarakat itu 

sendiri. Di sektor pertanian, perikanan dan industri kecil, demikian 

pula orgaqisasi masyarakat tingkat pedesaan, seringkali masih lemah. 

Di banyak negeri dilakukan usaha pembinaan dan pengembangan 

koper,si sebagai alat organisasi masyarakat yang bisa efektif dalam 

proses pembangunan. Demikian pula perlu $iJc~mbangkan lembaga- 

lembaga keuangan dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat 

berqerak dalam kegiatan ekonomi yang lebih ~ a j u .  

3. Peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang 

konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan 

dalam proses politik. Dalam ha1 ini tergantung dari sistem dan tata 

cara penyelenggaraan pemerintahan yang berlakp bagi syatu 

negara. Ada kalanya pemerintah mengambil ~Pijqksanaan- 

-- - k e l i j & m m  
1 

ih ersifat rnobilisasi dari pada partisipasi, v -1  
I 

Misalnya sajp pengerahan tenaga untuk bekerja secara sementara 



ke@tan-tegiatannya bersifat sosial-+ppqt\l/. YgPiJisqsi FpgipIan 

ini qapat dikenakan antqq lain kepada pg)rerjq-pekeyja di kpta 

untvF b e k ~ ~ j a  di daeral) peqesaan atau ~ ~ I R w  T W @ ~  pewb~qgqq~n  

wilq & sungai, penghijauan hutan d m  laiplqiv. D e ~ i k i a n  pula Y 
seriqgkali dikenakan kepada mahasiswa-mz+bps\swa dalam rangka 

kegiqtp kemasyarakatan mereka. Namun kegia$m-kegiatan sepepi 
! , . . , 

disebllfkan di sini juga dapat dilakukan berdqqqtkan prinsip-priqiiR 

kesukgrelaan dan dengan demikian lebih bersif't partisipasi. 
3 8 

Syqtu kegiatan kemasyarakatan yang 4mqt diselenggarak~ 
I 

atas dasq  Fesuka-relaan, tetapi juga seringkali kvena pola kekuasqq 

dan ikliq tradisionil kemasyarakatan dipakai juga sebagai alqt 

mobilisasi, yaitu gotong-royong. Pada dasaqya gotong-royong 

tersebut adalah berdasarkan kesukarelaan, saling membantu bekerja 

untuk sesuatu kegiatan yang menyangkut kepentingan sebagian 

anggota atau kepentingan seluruh anggota masyarakat tertentu. Ikatan 

kemasyarakatannya adalah ikatan tempat, ataupun berdasar suatu 

ikatan tradisionil lain. la menjadi mobilisasi apabila terdapat kekuatan 

ekstern yang menggerakkan untuk kegiatan tertentu (mungkin untuk 

an m a s y x u t u  s& . . 
) suatu pekerjaan dengan cara 



gotongroyong. Apabila tidak, maka gotong-royong dapat merupakan 

partisipasi sukarela (seljhelp). 

Pemerintah dapat juga melaksanakan kebijaksanaan- 

kebijaksanaan yang pada akhirnya menggerakkan atau menggairahkan 

partisipasi masyarakat. Di sini dilakukan cara-cara yang tidak 

langsung, dan dengan mempergunakan azas keadilan, perangsang 

untung-rugi, pelayanan dan lain-lain. Kebijaksanaan yang dapat 

dilakukan dapat meliputi berbagai bidang seperti misalnya 

kebijaksanaan fiskal, budget, perkreditan, perdagangan, harga dan juga 

program-program seperti program penyuluhan, pembinaan, informasi 

pasar dan lain-lain. Suatu sistem pemungutan pajak yang adil dapat 

lebih menggerakkan kesediaan membayar pajak. Ini adalah suatu 

bentuk partisipasi yang mutlak perlu dalam bernegara, apa lagi bila 

akan membangun. Kebijaksanaan dan program perkreditan dapat 

dilaksanaan untuk menunjang pembinaan pengusaha kecil dan 

menengah, sehingga menggairahkan sektor usaha masyarakat. Program 

penyuluhan pertanian yang dibarengi dengan bantuan perkreditan dan 

organisasi ekonomi tingkat pedesaan, dapat mengembangkan kegiatan 

masyarakat sektor pedesaan. Bantuan-bantuan keuangan kepada 

daerah-daerah dapat direncanakan untuk penggunaan kegiatan- 

kegiatan di daerah dengan diimbangi oleh kemampuan mobilisasi 

keuangan daerah itu sendiri. Denaan menekankan alokasi investasi 
- 

negara dalam prasarana-prasarana ekonomi, sebenarnya juga 



dimaksudkan tergairahkannya sektor masyarakat luas. Adanya 

perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalarn 

pembangunan yang berencana. Program-program ini pada suatu 

tingkat tertentu memberikan kesempatan secara langsung kepada 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut 

kesejahteraan mereka, dan juga secara langsung melaksanakan sendiri 

serta memetik hasil program tersebut. Program-program partisipatif ini 

misalnya adalah program perbaikan hidup pada tingkat lokal tertentu, 

pembangunan masyarakat desa, program kredit pengusaha menengah, 

usaha pengembangan pertanian melalui pengusahaan tanah yang tidak 

besar (land development schemes), program pendidikan masyarakat, 

bahkan hubungan baik antara manajemen dengan serikat sekerja 

dengan pengembangan kegiatan perusahaan, dan sebagainya. Pada 

pokoknya partisipasi dalam pembangunan lebih dapat terselenggara 

dalarn masyarakat, apaaila rakyat merasa berpartisipasi dalam 

formulasi arah dan cara pembangunan, pelaksanaan kegiatan 

pembangunan dan terdapatnya keseimbangan mengenai pemetikan 

hasil pembangunan. Dua yang terakhir sering disebut juga sebagai 

perataan dalam memikul beban pembangunan (dapat dilakukan 

terutama dalam sistem perpajakan) dan perataan hasil pembangunan 

(misalnya melalui program bantuan desa, pendidikan dasar, kesehatan 

agr-d 



Di satu pihak partisipasi penting bagi pembangunan, dan 

bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri, yakni 

terlibatnya, tergerakkannya seluruh masyarakat dalam suatu proses 

pembangunan berencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah 

ditetapkan melalui suatu bentuk partisipasi dalam sistem politik. Di 

lain pihak proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan 

menimbulkan perluasan partisipasi. Misalnya dengan pembangunan 

diharapkan terjadi perluasan kesempatan kerja, dan adanya kesempatan 

itu, kesediaan dan kemampuan bekerja anggota masyarakat di 

dalarnnya, adalah bentuk partisipasi yang paling dasar. Berbagai 

kebjjaksanaan dan rencana yang dilaksanakan oleh pemerintah 

diharapkan pula memberikan perluasan kegiatan dan kegairahan di 

sektor masyarakat luas. Dengan demikian pembangunan dapat 

diarahkan pada perluasan partisipasi. 

Pasal5 ayat (3) UUPLH menyatakan: "Setiap orang mempunyai 

hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." 

Penjelasan ayat ini berbunyi: "Peran sebagaimana dimaksud dalam 

pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik 

dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau 

-- denean cara lain yane ditentukan dalam peraturan perundang- 

undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian 



analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan 

lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip 

keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut 

memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalarn 

pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. " 

4. Penerapan Peran serta Masyarakat Dalam Proses Pembentukan 

Perundang-Undangan 

Peraturan perundang-undangan adalah salah satu dari sekian banyak 

produk kebijakan publik. Dalam proses pembuatan kebijakan publik, 

menurut William N. Dunn ada serangkaian tahap yang saling bergantung, 

yaitu; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 

implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.22 

Menurut Budi Winarno, Tahap penyusunan agenda; yakni; para 

pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 

untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan para perurnus kebijakan. Pada tahap 

ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang 

lain pembahasan terhadap masalah tersebut ditunda untuk waktu yang 

lama. Tahap formulasi kebijakan; yakni, masalah yang telah masuk ke 

. . 
-- pp a n e n d a  keb-kedian dibahas oleh para pembuat kebijakan. 

22 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, 
Yogyakarta, 2000, halaman 22. 



Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan 

masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai 

alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk 

masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perurnusan kebijakan 

masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan 

yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing 

aktor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 

Tahap Adopsi kebijakan; yakni, dari sekian banyak alternatif kebijakan 

yang ditawarkan oleh para perurnus kebijakan, pada akhirnya salah satu 

dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 

legislatif. Tahap implementasi kebijakan; yakni, suatu program kebijakan 

hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak 

dimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil 

sebagai alternatif pemecahan masalah hams dirnplementasikan, yakni 

dilaksanakan oleh badan-badan adrninistrasi maupun agen-agen 

pemerintah di tingkat bawah. Tahap penilaian kebijakan; yakni, kebijakan 

yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh 

mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. 

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang 

dinginkan. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria- 

kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah 

meraih dampak yang diinginkan.i3 

23 Budi Winarno, Teori dun Proses Kebijakun Publik, Penerbit MedPress,Yogyakarta, 2002, ha1 28-30 



Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 53 UU 10/2004, maka 

peran serta masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan 

hanya ada pada tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, dan adopsi 

kebijakan. Dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan, 

maka tahap penyusunan agenda dapat dimaknai sebagai inventarisasi 

masalah publik yang memerlukan penyelesaian melalui pembuatan 

peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, apakah masalah 

tersebut memang merupakan masalah publik yang penyelesaiannya tidak 

ada cara lain, kecuali dengan membuat peraturan perundang-undangan. 

Oleh karena itu, perlu disusun naskah akademik dan draft rancangan 

peraturannya. Tahap formulasi kebijakan adalah tahap penyusunan naskah 

akademik dan draft rancangan peraturannya yang di dalamnya memuat 

urgensi masalah publik tersebut diselesaikan melalui pembuatan peraturan 

perundang-undangan berikut berbagai alternatif yang ditawarkan mtuk 

menyelesaikan masalah publik tersebut. Sedangkan tahap adopsi 

kebijakan adalah tahap penetapan dan pengesahan peraturan tersebut 

dengan memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada dalam rangka 

untuk menyelesaikan masalah publik tersebut. 

Oleh karena itu, sejak awal masyarakat yang berkepentingan hams 

menggunakan haknya untuk berperan serta dalam proses pembuatan 

peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, sejak tahap penyusunan 

- - p g - m  

kepentingannya apakah ia setuju suatu masalah publik diatur dengan 



peraturan perundang-undangan atau tidak. Namun, masyarakat juga harus 

dipahamkan bahwa setuju atau tidak setuju tersebut harus memiliki dasar 

argurnen yang rasional dan obyektif. Tidak sekedar pokoknya setuju atau 

pokoknya tidak setuju. Jika demikian halnya, maka makna peran serta 

sebagai sebuah pendidikan demokrasi akan menemui kegagalan. Implikasi 

lebih lanjut adalah masuknya peran serta masyarakat dalam proses 

pembuatan peraturan perundang-undangan bukannya menghasilkan 

peraturan perundang-undangan baik dan efektif. Namun, sebaliknya 

peraturan perundang-undangan yang dihasilkan menjadi lebih jelek, 

proses pembuatannya berlarut-larut, tidak efektif, dan biaya yang 

dikeluarkan semakin besar. Oleh karena itu, harus menjadi komitmen 

bersama bahwa masuknya peran serta masyarakat dalam proses 

pembuatan peraturan perundang-undangan bukan saja ditujukan semata 

untuk mendemokrasikan pengambilan keputusan, tetapi yang jauh lebih 

penting adalah untuk menghasilkan produk hukurn yang baik (good 

E W ) . ~ ~  

Masyarakat yang berkepentingan tersebut dapat menggunakan 

haknya secara individu-individu dalam arti tidak mewakili kepentingan 

siapa-siapa, kecuali hanya kepentingannya sendiri. Namun, juga dapat 

dilakukan untuk mewakili kepentingan kelompoknya, seperti; organisasi 

kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi pengusaha, perguruan 

- t i n g & ~ a s w a d a y a a s y a r a k a t .  Narnun, karena ini adalah suatu 

24 Zairin Harahap, Bahan Kuliah 



hak, maka semua terkembali kepada masyarakat itu sendiri apakah akan 

menggunakan haknya itu atau tidak. Karena, hak menurut K. Bertens 

adalah merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu 

terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak 

bisa menuntut (dm bukan saja mengharapkan atau menganjurkan) bahwa 

orang lain akan memenuhi dan menghormati hak itu. Tetapi bila dikatakan 

demikian, segera harus ditambah sesuatu yang amat penting: hak adalah 

klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan. Sebab, mengatakan 

klaim begitu saja jelas tidak cukup. Ternyata sering dikemukakan klaim 

yang tidak bisa dibenarkan. Seorang penodong bisa saja mengklaim harta 

milik penumpang dalam kereta api. Tapi kita semua akan menyetujui 

bahwa klaim itu tidak sah. Sebaliknya, kondektur kereta api bisa menuntut 

agar penumpang membayar karcisnya. Itulah klaim yang bisa dibenarkan 

dan karenanya harus dipenuhi oleh yang bersangkutan."'. Selanjutnya, 

K. Bertens mengatakan bahwa salah satu macam pembedaan hak adalah 

hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas 

hukurn dalam salah satu bentuk. Hak-hak legal berasal dari undang- 

undang, peraturan hukum atau dokumen legal lainnya. Karena itu dapat 

kita katakana juga bahwa hak legal didasarkan atas prinsip hukum. Kalau 

hak legal berfungsi dalam sistem hukum, maka hak moral berfungsi dalam 

sistem moral. Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis sajaeZ6 

25 K. Bertens, Etika, PT. Gramedia Pustaka Utarna, Jakarta, 1994, hal. 178-179 
26 Ibid, hal. 179 



Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh A.K. Sarkar yang 

mengatakan bahwa hak adalah sebagai yang berkenan dengan 

kepentingan-kepentingan dan sesungguhnya telah dirurnuskan sebagai 

hak-hak yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 

hak, yaitu oleh moral atau ketentuan hukurn. Hak dari segi moral 

merupakan suatu kepentingan yang diakui dan diatur oleh suatu ketentuan 

moral - suatu kepentingan yang pelanggaran terhadapnya akan dikatakan 

sebagai kesalahan dari segi moral, dan mentaatinya dikatakan sebagai 

kewajiban moral. Hak dari segi hukum merupakan kepentingan yang 

diakui dan dilindungi oleh suatu peraturan perundangan yang pelanggaran 

terhadapnya akan merupakan kesalahan dari segi hukurn. Selanjutnya 

A.K. Sarkar mengatakan terdapat beberapa karakteristik atau ciri dari hak 

yang diatur oleh hukurn, yaitu: 

a. Melekat pada seseorang. Orang ini disebut sebagai pernilik hak atau 

pemegang hak; 

b. Seseorang yang terkena oleh hak itu terikat oleh suatu kewajiban 

tertentu. Orang ini disebut memiliki kewajiban atau subyek dari 

kewajiban; 

c. Hak ini mewajibkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan 

suatu perbuatan bagi kepentingan pemegang hak. Inilah yang 

merupakan isi suatu hak; 

d. Melakukan atau tidak melakukan perbuatan tadi berkaitan dengan 

obyek tertentu; 



e. Setiap hak memiliki title atau fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang 

atas dasar itu hak tersebut melekat pada ~ e s e o r a n ~ . ~ ~  

Dari pendapat K. Bertens dan A.K. Sarkar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hak peran serta masyarakat sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 53 UU 1012004 termasuk dalam kategori hak legal. Oleh 

karena itu, apakah hak itu akan dipergunakan atau tidak tergantung kepada 

pemegang hak itu sendiri. Apabila pemegang hak akan 

mempergunakannya, maka menjadi kewajiban lembaga/badan/instansi 

yang mempunyai inisiatif membuat undang-undang atau peraturan daerah 

untuk memenuhinya. Pemegang hak dapat menuntut agar hak tersebut 

dipenuhi. Apabila hak tersebut tidak dipenuhi, maka konsekuensi 

hukurnnya adalah undang-undang atau peraturan daerah yang dihasilkan 

itu menjadi batal demi hukurn atau tidaklbelum mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat. Karena, proses pembuatannya tidak mengikuti tata 

cara yang telah ditentukan2', yakni; tidak melibatkan peran serta 

masyarakat dalam proses pembuatannya sebagaimana yang telah 

ditentukan dalam Pasal5 3 UU 1012004. 

-- - 

27 Lili Rasjidi & Ira Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 
2002, hal. 109-1 12 

28 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, Penerbit IND-HILL.CO, Jakarta, 
1992, hal. 15 



B. Pembentukan Peraturan Daerah 

1. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

Kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) menurut Undang- 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah 

merupakan kewenangan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berikut pasal-pasal yang 

menyebutkannya: 

1. Pasal 136 ayat (1): "Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah 

mendapat persetujuan bersama DPRD. 

2. Pasal 140: 

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubemur, atau 

~ u ~ a t i / ~ a l i k o t a ; ~ ~  

(2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubemur atau 

BupatilWalikota menyarnpaikan rancangan Perda mengenai 

materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda 

yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang 

disampaikan Gubemur atau BupatilWalikota digunakan sebagai 

bahan untuk dipersandingkan; 

(3) Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari 

Gubernur atau BupatiNalikota diatur dengan Peraturan 

Presiden. 

29 Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 141 ayat (1) W 3212004, maka rancangan Perda 
yang berasal dari DPRD dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat 
kelengkapan DPRD yang khusu menangani bidang legislasi 



3. Pasal 142 : 

(1) Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan 

komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani 

bidang legislasi; 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan 

rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. 

4. Pasal144 : 

(1) Rancangan Perda yang disetujui bersama oleh DPRD dan 

Gubernur atau BupatiIWalikota disampaikan oleh pimpinan 

DPRD kepada Gubernur atau BupatiJWalikota untuk ditetapkan 

sebagai Perda; 

(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; 

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) ditetapkan oleh Gubernur atau BupatiJWalikota paling lama 

30 (tiga) puluh hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama; 

(4) Dalam ha1 rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau 

BupatiPJIalikota dalam waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(3) rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib 

- ---- d i m d a n g k ~ g m e m u a t n v a ~ e m b a r a n  daerah; 



(5) Dalam ha1 sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini 

dinyatakan sah", dengan mencanhunkan tanggal sahnya; 

(6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 

dibubuhkan pada halaman teralchir Perda sebelurn naskah Perda 

ke dalam lembaran daerah. 

Ketentuan Pasal 136 ayat (1) dan Pasal 144 ayat (I), ayat (2), dan 

ayat (3) menyebutkan bahwa sebuah rancangan Perda untuk dapat menjadi 

Perda hams mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan 

DPRD. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (1) dan Pasal 144 

ayat (3) yang mempunyai kewenangan untuk menetapkannya adalah 

Kepala Daerah tidak bersama Ketua DPRD. Apabila berpegang pada 

prinsip check and balance, maka seharusnya penetapan rancangan 

Peraturan Daerah tidak hanya dilakukan oleh Kepala Daerah, tetapi juga 

bersama DPRD yang diwakili oleh Ketua DPRD. Selanjutnya ketentuan 

Pasal 136 ayat (4) menjadi berbunyi, "Dalam hal rancangan Perda tidak 

ditetapkan Gubernur atau BupatiIWalikota dadatau DPRD dalam waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut sah 

menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam 

lembaran d a e r a ~ ~ '  

30 Zairin Harahap, Dasar Hukum, Kewenangan, Fungsi, dun Materi Muatan Peraturan Daerah, 
Bahan Kuliah S2 Program Pascasarjan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 



Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) rancangan Perda dapat 

berasal dari Kepala Daerah atau DPRD. Namun, dalam kenyataannya 

rancangan Perda pada umurnnya berasal dari Kepala Daerah. Berbagai 

keterbatasan DPRD, sehingga tidak dapat menggunakan haknya ini. 

Keterbatasan itu disebabkan oleh masa jabatan DPRD yang sangat terbatas 

(5 tahun). Di samping itu, pada umumnya latar belakang pendidikan dan 

profesi sebelum menjadi anggota DPRD yang kurang menunjang 

pekerjaan sebagai anggota DPRD. Hal yang terakhir ini merupakan 

kelemahan yang paling mendasar dari anggota DPRD, sehingga kurang 

mampu menyiapkan rancangan Perda. Berbeda halnya dengan Kepala 

Daerah yang memiliki "dapur" khusus yang menyiapkan segala bentuk 

produk hukurn daerah. Para staf yang ditempatkan pada "dapur " tersebut 

memiliki kemampuan dan pengalaman31. 

Sebenarnya, keterbatasan DPRD tersebut dalam menyiapkan 

rancangan Perda dapat diatasi dengan melakukan kerjasama dengan 

Perguruan Tinggi (PT) dan LSM yang memiliki komitmen terhadap 

kebijakan publik. Namun, dalam kenyataannya keberadaan PT dan LSM 

kurang dimanfaatkan oleh DPRD. Sementara itu, pihak eksekutif 

meskipun telah memiliki surnber daya manusia (sdm) yang cukup berikut 

"dapurnya" dalam hal-hal tertentu dalam rangka menyiapkan rancangan 

Perda tetap masih melakukan kerjasama dengan PT dan L S M . ~ ~  

3' Ibid 
32 Ibid 



2. Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Daerah 

Fungsi Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi 

dan juga merupakan fungsi delegasi dari Keputusan Presiden. 

Fungsi Peraturan Daerah ini adalah sebagai b e r i k ~ t . ~ ~  

a. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan 

dengan kepentingan urnurn 

b. Menyelenggarakan pengaturan hal-ha1 yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang 

dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan di tingkat pusat. 

c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan 

dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Ketentuan ini 

merupakan syarat bagi pembentukan peraturan daerah 

KabupatenIKota 

d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini 

suatu Peraturan Daerah Provinsi boleh mengatur masalah-masalah 

yang belum diatur oleh peraturan-peraturan di Tingkat Pusat saja, 

tetapi bagi Peraturan Daerah Kabupaten hal-ha1 yang boleh diatur 

bukan saja masalah-masalah yang belum diatur oleh Peraturan 

Tingkat Pusat, tetapi juga hal-hal yang belum diatur oleh Peraturan 

-- Da** 
--- 

33 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, cetakan ke-1 1, 
Tahun 2006 



e. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belurn diatur oleh 

Peraturan Daerah yang lebih tinggi. Ketentuan ini diperuntukkan 

bagi Peraturan Daerah KabupatenKota 

f. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak mengatur rumah 

tangga daerah bawahannya. Ketentuan ini diperuntukkan bagi 

Peraturan Daerah Provinsi. Dalam hal ini Peraturan Daerah 

Provinsi tidak boleh mengatur masalah-masalah yang sebenarnya 

merupakan kewenangan daerah KabupatenKota 

Istilah materi muatan Undang-Undang diperkenalkan oleh A. 

Hamid S.Attamini, dalam Majalah Hukurn dan Pembangunan No.3 Tahun 

ke IX Mei, 1979 sebagai terjemahan dari net eigenaardig onderwerp der 

wet34. UUD 1945 tidak pernah menyebutkan mengapa suatu masalah hams 

diatur dengan undang-undang, sedangkan masalah yang lainnya tidak 

perlu diatur dengan undang-undang, tetapi cukup diatur dengan peraturan 

perundang-undangan yang lain.35 

Para ahli urnurnnya berpendapat materi muatan undang-undang 

dalam arti formell wet atau formell Gesetz tidak dapat ditentukan lingkup 

materinya, mengingat undang-undang merupakan perwujudan kedaulatan 

raja atau kedaulatan rakyat, sedangkan kedaulatan bersifat mutlak, keluar 

tidak tergantung pada siapapun, dan ke dalam tertinggi di atas segalanya. 

. . 
~ . .  Deng-an.unQxara a.Hi itu semua mareri aapar menjaai 

34 A. Hammid S. Attamini dalam Maria Farida lndrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, hal. 
123 --- 

35 Ibid 



materi muatan undang-undang kecuali bila undang-undang tidak 

berkehendak mengaturnya atau menetapkannya.j6 

Berbeda dengan pendapat tersebut, A. Hamid S. Attamini 

berpendapat bahwa materi muatan Undang-Undang Indonesia merupakan 

hak yang penting untuk kita teliti dan kita cari oleh karena pembentukan 

undang-undang suatu negara bergantung pada cita negara dan teori 

bernegara yang dianutnya, pada kedaulatan dan pembagian kekuasaan 

dalam negara, pada sistem pemerintahan negara yang 

d i~e len~~arakann~a .~ '  

Apabila kita melihat pada tata susunan (hierarki) peraturan 

perundang-undangan negara kita, hal ini bukan hanya ditetapkan semata- 

mata, melainkan lebih dikarenakan peraturan perundang-undangan kita, 

selain dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berbeda, juga masing-masing 

mempunyai fungsi dan sekaligus materi muatan yang berbeda sesuai 

dengan jenjangnya sehingga tata susunan, fungsi dan materi muatan 

peraturan perundang-undangan selalu membentuk hubungan fungsional 

peraturan yang satu dengan yang l a i n r ~ ~ a . ~ ~  

Dalam Pasal 12 UU 1012004 disebutkan, "Materi muatan Peraturan 

Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus 

daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang 

36 Ibid, hal. 124 
- m a  
38 Ibid 



lebih tinggi". Dari situ dapat diketahui materi muatan Peraturan Daerah 

(Perda) meliputi: 

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah; 

tugas pembantuan; 

menampung kondisi khusus daerah; dan 

penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

Perda yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan otonorni 

daerah atau menampung kondisi khusus daerah dapat dikategorikan 

sebagai Perda atribusi. Sedangkan Perda yang dikeluarkan dalam rangka 

tugas pembantuan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi dapat dikategorikan sebagai Perda delegasi. 

Selanjutnya, dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 disebutkan bahwa Perda yang bertentangan dengan kepentingan 

urnum ddatau  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat 

dibatalkan oleh ~emerintah.~' 

Sebagaimana UU, maka materi muatan Perda menurut Pasal 14 UU 

1012004 juga dapat memuat ketentuan pidana. Ketentuan pidana yang 

dapat dimuat dalam Perda menurut Pasal 143 UU 3212004 adalah sebagai 

berik~t:~' 

39 Ibid 
40 Ibid 



(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan 

penegakan hokum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai 

dengan peraturan perundangan; 

(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) 

bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah); 

(3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan 

perundangan lainnya. 

Apabila materi muatan Perda sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 12 UU 1012004 dikaitkan dengan ketentuan sanksi pidana 

sebagaimana dirnaksud pada Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) UU 3212004, 

maka ancaman pidana atau denda yang terdapat pada Pasal 143 ayat (2) 

merupakan materi muatan Perda yang dikeluarkan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan menampung kondisi khusus daerah. 

Sedangkan ancaman pidana atau denda yang terdapat pada Pasal 143 ayat 

(3) merupakan materi muatan Perda yang dikeluarkan dalam rangka tugas 

pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggL4' 

Dengan demikian, Perda atribusi tidak dapat mencantumkan 

- a n c a m - d a n a a U d e n d a  y a n ~  melebihi ancaman pidana atau denda 

41 Ibid 



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) UU 3212004. Dan sifat 

ancaman hukumannya adalah bersifat alternatif bukan kumulatif, karena 

kata yang digunakan diantara ancaman pidana kurungan dengan denda 

adalah kata "atau" bukan "dan", juga bukan "dan/ata~".~~ 

Sedangkan ancaman pidana atau denda pada Perda delegasi hams 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memerintahkannya. 

Oleh karena itu, kata "atau" yang ditempatkan diantara kata "ancaman 

pidana" dan kata "denda" menjadi kurang tepat, karena seperti Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UUPLH) sistem ancaman hukuman yang dianut adalah bersifat kumulatif 

bukan alternatif. Oleh karena itu, agar lebih luwes, sebaiknya kata yang 

digunakan adalah "dadatau", sehingga dapat bennakna alternatif juga 

k~mula t i f .~~  

Materi muatan apa saja yang tidak dapat dimuat atau diatur dalam 

Perda, sebenarnya secara eksplisit dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 

8 UU 1012004 dan Pasal 10 ayat (3) UU 3212004. Sedangkan yang 

berkaitan dengan materi muatan apa saja yang dapat diatur dengan Perda 

dapat berpedoman pada ketentuan Pasall3 dan Pasall4 UU 3212004. 

Pasal 8 UU 1012004 adalah materi muatan yang harus diatur dengan 

Undang-Undang, yakni: 

a. mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: 

- - 1. hak-hak asasi manusia; 

42 Ibid 
43 Ibid 



2. hak dan kewajiban warga negara; 

3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian 

kekuasaan negara; 

4. wilayah negara dan pembagian daerah; 

5. kewarganegaraan dan kependudukan; 

6. keuangan negara. 

b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan 

Undang-Undang. 

Pasal 10 ayat (3) UU 3212004 menyebutkan bahwa urusan 

pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. politik luar negeri; 

b. pertahanan; 

c. keamanan; 

d. yustisi; 

e. moneter dan fiskal nasional; dan 

f. agama. 

Dengan demikian, materi muatan Perda tidak dapat atau dilarang 

memuat materi muatan atau mengatur hal-ha1 yang disebutkan dalam 

Pasal 8 W 1012004 dan Pasal 10 ayat (3) W 3212004. Dalarn ketentuan 

Pasal 10 ayat (3) UU 3212004 secara tegas disebutkan bahwa masalah 

-- ---- a g a m u a d a l a h m w - ~ ~ .  Oleh karena itu, ~mer in tah  

daerah sesungguhnya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan 



"Perda Syariah" atau perda-perda lainnya yang berkaitan dengan agama. 

Perda seperti itu berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU 3212004 

dapat dibatalkan oleh Pemerintah, karena bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi yang dalam hal ini adalah 

ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU 3212004 yang menyebutkan secara tegas 

bahwa hal itu merupakan urusan (kewenangan) Pemerintah. l?Tamun, Perda 

dapat saja mengatur hal-ha1 tersebut sepanjang mendapat pelimpahan atau 

penugasan (delegasi) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat 

(4) UU 3212004 yang menyebutkan, "Dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah 

menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan 

pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di 

daerah atau dapat menugaskan pemerintahan daerah dadatau 

pemerintahan desa". Perda yang mengatur atau memuat salah satu dari 

materi yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) UU 3212004 termasuk 

dalam kelompok Perda delegasi. 

Sedangkan, apabila Perda tersebut mengatur atau memuat salah satu 

materi yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) clan Pasal 14 ayat (1) UU 

3212004 termasuk dalam kelompok Perda atribusi. 

Pasal 13 ayat (1) UU 3212004 menyebutkan bahwa urusan wajib 

- - -- y a n ~ d i k e ~ g a t l ~ n t a h a n  daerah provinsi merupakan 

urusan dalam skala provinsi yang meliputi: 



a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

d. penyediaan sarana dan prasarana umum; 

e. penanganan bidang kesehatan; 

f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia 

potensial; 

g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupatenkota; 

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupatenkota; 

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah 

termasuk lintas kabupatenkota; 

j . pengendalian lingkungan hidup; 

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupatenkota; 

1. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 

n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas 

kabupatenkota; 

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat 

dilaksanakan oleh kabupatenkota; dan 

p. urusan wajib lainnya yang diarnanatkan oleh peraturan perundang- 

undangan. 

-- Sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan "Urusan pemerintahan 

provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara 



nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang 

bersangkutan". 

Hal-hal yang tersebut dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU 

3212004 di atas adalah merupakan materi muatan Perda provinsi. 

Materi muatan Perda kabupatenkota adalah sebagaimana yang 

disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU 3212004 yang menyebutkan bahwa 

urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk 

kabupatenkota merupakan urusan yang berskala kabupatenkota meliputi: 

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 

c. penyelenggaraan ketertiban urnum dan ketentrarnan masyarakat; 

d. penyediaan sarana dan prasarana m u m ;  

e. penanganan bidang kesehatan; 

f. penyelenggaraan pendidikan; 

g. penanggulangan masalah sosial; 

h. pelayanan bidang ketenagakerj aan; 

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

j. pengendalian lingkungan hidup; 

k. pelayanan pertanahan; 

-- 1pe lavanankenenu- - s ip ;_  -- 

m. pelayanan administrasi m u m  pemerintahan; 



n. pelayanan administrasi penanaman modal; 

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- 

undangan. 

Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan "Urusan pemerintahan 

kabupatedkota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang 

secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah 

yang bersangkutan". 

Dari ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 UU 3212004 tersebut dapat 

diketahui bahwa materi muatan Perda tidak hanya yang berkaitan dengan 

urusan yang bersifat wajib sebagaimana yang disebutkan dalarn ketentuan 

Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) UU 3212004. Tetapi juga dapat 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan 

pasal 14 ayat (2) UU 3212004 yang merupakan urusan yang bersifat 

pilihan sepanjang ha1 tersebut tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 

UU 1012004 dan Pasal 10 ayat (3) UU 3212004. 

3. Keadilan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 

Setelah Pasca Reformasi Tahun 1998, era Otonomi Daerah, baik di 

Tingkat Provinsi, terlebih lagi KabuypatenlKota terjadi perubahan - 

- -- p a i t d m  y-cdapkastis di setiap sektor dan sendi kehidum 

masyarakat. 



Setiap perubahan yang drastis tentangnya membawa dampak dan 

tantangan tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif 

Demikian juga halnya dalam pembentukan Peraturan Daerah. 

Daerah begitu bersemangatnya membentuk Peraturan-Peraturan yang 

mereka anggap penting bagi daerah tanpa memperhatikan salah satu unsur 

dari setiap peraturan yaitu keadilan. 

Kemunculan persoalan disekitar Perda "bermasalah antara lain 

disebabkan oleh semangat berlebihan dari daerah dalam rangka 

meningkatkan pendapatan daerah. Daerah seolah-olah berlomba untuk 

sebanyak-banyaknya membuat peraturan daerah tentang pajak dan 

retribusi daerah. Ada sebagian Perda yang dipandang bermasalah karena 

bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, tetapi ada juga yang 

dipandang menghambat investasi ke ~ a e r a h . " ~ ~  

Banyaknya peraturan daerah yang akhirnya tidak berlaku atau 

dicabut oleh Pemerintah Pusat menunjukan salah satu indikator bahwa 

Peraturan Hukum dibuat tidak berdasarkan fondasi yang h a t .  

Beberapa permasalahan sebagai penyebab mengapa cukup banyak 

Peraturan Daerah yang dibentuk tidak berisi 'roh' keadilan diakibatkan 

faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) 

Dalam praktek proses pembentukan peraturan daerah seringkali 

- -  - disusun tanpa melibatkan komponen masyarakat. Sementara peraturan 

Ni'matul Huda, Otonomi Desa, Pustaka Pelajar, 2005, hal. 228 



daerah yang akan dibentuk tersebut sangat terkait dengan kepentingan 

masyarakat. Proses yang tanpa melibatkan komponen masyarakat ini 

seringkali menimbulkan pertauran-peraturan yang menguntungkan 

golongan tertentu saja. 

b. Penegakan Hukum Peraturan Daerah. 

Banyaknya peraturan daerah setelah berlaku namun tidak mernilik 

kepastian hukum dalam penerapannya. Peraturan Daerah hanya 

berlaku bagi golongan atau masyarakat tertentu saja, sementara 

golongan masyarakat yang lain mengindahkan peraturan tersebut. 

Banyaknya peraturan daerah yang pada saat berlakunya di indahkan 

oleh masyarakat. 

Lemahnya penegakan hukum ini dipengaruhi oleh kurang memadainya 

kualitas sumber daya manusia. Disamping itu penegakan hukum tidak 

berjalan karena kerap mengalami intervensi kekuasan dan uang. 

Disamping itu dalam pembentukan perda kerap tidak memperhatikan 

keterbatasan yang ada pada aparatur penegak hukum. 

Kondisi yang demikian terjadi karena hal sebagai berikut : 

a. Penekanan Proses Top Down dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Dalam sej arah pembentukan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia cara yang paling dominan dilakukan adalah melalui Pola 

-- pp - - ~ A v ~ o ~ ~ d i m a n a d a l a m ~ m o s e s  ini individu yang menduduki 

kekuasaan atau jabatan di pemerintahan memvisikan arah hukum. 



Visi inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum, 

termasuk UU. Kerap terjadi antara nilai-nilai yang dianut oleh 

mereka yang menduduki jabatan di Pemerintahan dengan nilai- 

nilai yang ada pada masyarakat saling berbeda, bahkan juga 

bertentangan. Kadangkala mereka ini kerap menggunakan rakyat 

sebagai legitimasi, tetapi tidak benar-benar melihat kebutuhan 

rakYatf5 

Perrnasalahan terhadap Proses Top Down sebagai konsekwensi 

penegakan hukum yang tidak dilaksanakan secara serius dan ketat 

sebagai akibat lemahnya peraturan per undang-undangan sehingga 

tidak ataupun menjalankan fungsinya sebagai pengubah 

masyarakat. Bahkan yang terjadi timbulnya ketidakpastian 

mengingat antara apa yang diatur dengan apa yang ada di 

masyarakat tidak menunjukan hubungan yang konsisten. 

Secara teori, hukum yang lahir dari proses pembentukan seperti ini 

akan mengarah kepada hukum yang "Represif" yakni hukum yang 

mengabdi kepada kekuasaan dan tertib sosial yang refresib. 

Proses Top Down sangat mewarnai pembentukan peraturan per 

undang-undangan karena berapa a l a ~ a n ~ ~ .  Pertama, demokrasi di 

Indonesia belum berjalan dengan sempurna, sehingga keinginan 

masyarakat masih sangat mudah untuk dimanipulasi oleh para 

43 Hikhmanto Juwana, Tantangan Reformasi Hukum di Indonesia, makalah ini disampaikan pada 
seminat Reformasi Hukum di Indonesia, Fak. Hukum UII, Tahun 2004 
46 Ibid 



yang paling mudah untuk dilakukan. Ketiga masyarakat madani di 

Indonesia belum terbentuk secara sempurna yang memberi 

peluang pada pengambil kebijakan untuk melakukan berbagai 

manuver . 

b. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tanpa Riset. 

Agar peraturan perundang-undangan dapat berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan pada saat dirancang, maka perlu dilakukan suatu 

riset yang mendalam. Riset yang mendalam dilakukan untuk 

mengetahui apa yang menjadi masalah di masyarakat, apa yang 

seharusnya diatur, apakah ketentuan yang hendak diatur cukup 

realistis, bagaimanapun infiastruktur pendukung, apakah ada 

peraturan perundang-undangan yang berpotensi untuk 

berbenturan. Informasi ini penting bagi pembentukan peraturan 

perundang-undangan sehingga lebih realistis dalam membentuk 

produk hukurn dengan pelaksanaannya."' 

47 Ibid 



BAB 111 

PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN 

PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

A. Tata Cara Proses Pembuatan Perda 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tata cara proses 

pembuatan peraturan daerah sebagai berikut: 

Bagian Kesatu, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah: 

Pasal40: 

(1) Pembahasan rancangan peraturan daerah di dewan perwakilan rakyat 

daerah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah bersama gubernur 

atau bupatilwalikota. 

(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui tingkat-tingkat pembicaraan. 

(3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dalam rapat komisi/panitialalat kelengkapan dewan perwakilan 

rakyat daerah yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat 

paripurna. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan 

peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 

- l 3 2 r a - - r t & k d m -  



Pasal4 1 : 

(I) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas 

bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau 

bupati/walikota. 

(2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik 

kembali berdasarkan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat 

daerah dan gubernur atau bupati/walikota. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan 

peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

Bagian Kedua, Penetapan: 

Pasal42: 

(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dewan 

perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan 

oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau 

bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

(2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 

terhitung sej ak tanggal persetujuan bersama. 

Pasal43: 

(1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

- - _ d i t e t a p k a n ~ ! m b ~ d w a l i k o t a  dengan membubuhkm 

tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 



rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh dewan 

perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupatilwalikota. 

(2) Dalam ha1 rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak ditandatangani oleh gubernur atau bupatilwalikota dalam waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah 

tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah 

menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. 

(3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah 

ini dinyatakan sah. 

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

hams dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum 

pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah. 

B. Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembentukan 

Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir 

Seperti diketahui bahwa peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah 

setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 

27/PR/DPRD/2005 Tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 l/Kpts/DPRD/2004 Tentang Peraturan 

-- TataTd Dewan P m & h  R a k y a t e r a h  Kabupaten Indra~iri Hilir, D P U  



terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih 

berdasarkan hasil Pernilihan Umurn Kabupaten Indragiri Hilir. 

Kemudian berdasarkan Pasal 8 Peraturan Dewan Penvakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27/PR/DPRD/2005 Tentang Perubahan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 

1 l/Kpts/DPRD/2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan bahwa: 

(1) Setiap Anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi. 

(2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat 

kelengkapan DPRD dan merupakan pengelompokan Anggota DPRD 

berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah 

yang ditetapkan dalarn Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun 2004. 

(3) Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dalam rangka 

melaksanakan tugas, wewenang dan hak dari Fraksi. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27/PR/DPRD/2005 Tentang Perubahan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 

1 l/Kpts/DPRD/2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan bahwa: 

(1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang 

. . 
- -- memper-g-kurancmya lima orang untuk setiap 

Fraksi. 



(2) Partai politik yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I), wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau 

dapat membentuk satu Fraksi gabungan dengan jumlah anggota 

sekurang-kurangnya lima orang. 

(3) Apabila di DPRD tidak terdapat partai politik yang memenuhi ketentuan 

untuk membentuk Fraksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), partai 

politik yang memperoleh kursi dengan jumlah anggota terbanyak 

pertama dapat membentuk Fraksi. 

(4) Apabila di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat partai 

politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sama, partai politik 

yang bersangkutan masing-masing dapat membentuk Fraksi. 

(5) Pimpinan Fraksi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris 

Fraksi dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi. 

(6) Pembentukan Fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat 

(5) disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD yang 

selanjutnya diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat 

Paripurna. 

Selanjutnya menurut Pasall0 Peraturan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27/PR/DPRD/2005 Tentang Perubahan 

Keputusan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 

- - 1 l/Kpts/DPRD/2004 Tentanp Peraturan Tata Tertib Dewan Penvakilan m a t  

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan bahwa: 



(1) Fraksi-Fraksi DPRD terdiri dari: 

a. Fraksi Partai Golongan Karya; 

b. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Plus; 

c. Fraksi Bintang Reformasi; 

d. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan; 

e. Fraksi Gemilang Bersatu; dan 

f. Fraksi Partai Amanat Nasional. 

(2) Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi ditentukan oleh intern Fraksi 

masing-masing ; 

(3) Pimpinan Fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRD mengenai susunan 

Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi seta perubahannya; 

(4) Apabila terjadi perubahan susunan Pimpinan dan atau Keanggotaan 

Fraksi, tidak berpengaruh terhadap Keputusan Fraksi atau Keputusan 

DPRD. 

Sedangkan tugas fraksi diatur dalam Pasall1 Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27/PRlDPRD/2005 Tentang 

Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir Iqomor ll/Kpts/DPRD/2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut: 

(1) Fraksi bertugas: 

a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut umsan 

-- F r a k s i m a s i n m g ; _  



b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, efisiensi dan 

efektifitas kerja para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang 

tercerrnin dalam setiap kegiatan DPRD; 

c. Fraksi-fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan 

DPRD mengenai hal-ha1 yang dianggap perlu berkenaan dengan 

bidang tugas DPRD; 

d. Menyampaikan pemandangan urnurn dan kata akhir pada setiap 

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dan 

e. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Fraksi-fiaksi dapat dibantu sarana, prasarana 

dan mobilitas serta tenaga administrasi dari Sekretariat DPRD. 

Berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, maka di Kabupaten 

Indragiri Hilir dibentuk Badan Legislasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dengan 

pertimbangan bahwa untuk tertib dan lancarnya fungsi, tugas dan wewenang 

Legislasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Peraturan Perundang- 

Undangan dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir, maka dipandang perlu dibentuk Badan Legislasi DPRD 

Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, pembentukan Badan Legislasi perlu 

ditetapkan dengan Keputusan Dewan Penvaidian Rakyat Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

Pengesahan Badan Legislasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir ditetapkan 

--- - d e n ~ ~ e w w a n  P e z w M a d W y d  DaerahupatenIndragir i  Hilir 



Nomor 03/KPTS/DPRD/2006 Tentang Pengesahan Badan Legislasi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 

Badan Legislasi Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Pasal 47 

ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27/PR/DPRD/2005 

Tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 1 l/Kpts/DPRD/2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 

Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang menyatakan bahwa alat 

kelengkapan DPRD terdiri dari: 

1. Pimpinan; 

2. Panitia Musyawarah; 

3. Komisi; 

4. Badan Kehormatan; 

5. Panitia Anggaran; dan 

6. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan. 

Badan legislasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu 

dari alat kelengkapan lain yang diperlukan, dalarn hal ini sebagai badan yang 

bertugas untuk membahas rancangan peraturan daerah dengan pertimbangan 

untuk tertib dan lancarnya fungsi, tugas dan wewenang Legislasi DPRD 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

Sebelum adanya Badan Legislasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, 

pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh panitia khusus yang 

dibentuk oleh DPRD Kabupaten Indraeiri Hilir denpan Surat Keputusan Pimpinan 

DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. 



Setelah adanya Badan Legislasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, 

pembahasan rancangan peraturan daerah dibahas oleh Badan Legislasi DPRD 

Kabupaten Indragiri Hilir. Sampai saat ini berdasarkan laporan Badan Legislasi 

Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Maret 2006, Badan Legislasi Kabupaten 

Indragiri Hilir telah membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Partai 

Politik. 

Pembentukan peraturan daerah juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berkaitan 

dengan peraturan daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan bahwa: 

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan 

Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dirnulai dari 

perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, 

pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. 

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk 

oleh lembaga negara atau pejabat yang benvenang dan mengikat secara 

mum. 

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama 

Kepala Daerah. 

4. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program 

-- --- -Pcraturm*ah& t e - q ,  

dan sistematis. 



5 .  Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perandang-undangan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 

6 .  Materi Muatan Peraturan Penmdang-undangan adalah materi yang 

dimuat dalam Peraturan Penmdang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, 

dan hierarki Peraturan Penmdang-undangan. 

7. Dalarn membentuk Peraturan Penmdang-undangan hams berdasarkan 

pada asas Pembentukan Peraturan Perudang-undangan yang baik yang 

meliputi: 

a. Kejelasan tujuan; 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

d. Dapat dilaksanakan; 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. Kejelasan rurnusan; dan 

g. Keterbukaan. 

8. Materi Muatan Peraturan Perandang-undangan mengandung asas: 

a. pengayoman; 

b. kemanusian; 

c. kebangsaan; 

-- pp 2-gaan;_ --- -- 

e. kenusantaraan; 



f. bhinneka tunggal ika; 

g. keadilan; 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

i. ketertiban dan kepastian hukum; danlatau 

j . keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

Selain asas-asas tersebut di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu 

dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukurn Peraturan Perundang- 

undangan yang bersangkutan. 

9. Peraturan Daerah meliputi: 

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat 

daerah provinsi bersama dengan gubernur; 

b. Peraturan Daerah kabupatenkota dibuat oleh dewan perwakilan 

rakyat daerah kabupatenkota bersama bupatilwalikota; 

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan 

perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau 

nama lainnya. 

10. Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan 

menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

11. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu 

Program Legislasi Daerah. 



12. Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah dimulai dari Rancangan 

peraturan daerah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah atau 

gubernur, atau bupatilwalikota, masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. 

13. Rancangan peraturan daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, 

gabungan komisi, atau alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah 

yang khusus menangani bidang legislasi. 

14, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan 

peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalarn 

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

15. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubernur atau 

bupatilwalikota disampaikan dengan swat pengantar gubernur atau 

bupatilwalikota kepada dewan perwakilan rakyat daerah oleh gubemur 

atau bupatilwalikota. 

16. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh dewan perwakilan 

rakyat daerah disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat 

daerah kepada gubernur atau bupatilwalikota. 

17. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari dewan 

perwakilan rakyat daerah dilaksanakan oleh sekretariat dewan perwakilan 

rakyat daerah. 

18. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur 

at- -- - f h m h p p  



19. Apabila dalam satu masa sidang, gubernur atau bupatilwalikota dan 

dewan perwakilan rakyat daerah menyampaikan rancangan peraturan 

daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah 

rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh dewan perwakilan 

rakyat daerah, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan 

oleh gubernur atau bupatilwalikota digunakan sebagai bahan untuk 

dipersandingkan. 

20. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah bersama 

gubernur atau bupatilwalikota. 

2 1. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, 

yang dilakukan dalam rapat komisilpanitiaJalat kelengkapan dewan 

perwakilan rakyat daerah yang khusus menangani bidang legislasi dan 

rapat paripurna. 

22. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan 

peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

23. Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas 

bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau 

bupatilwalikota. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya 

dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama dewan 

vat 

lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan 



daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

24. Penetapan Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh 

dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupatilwalikota 

disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada 

gubernur atau bupatilwalikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan 

Daerah. 

25. Penyampaian rancangan peraturan daerah dilakukan dalam jangka waktu 

paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 

26. Rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh gubernur atau 

bupatilwalikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah 

tersebut disetujui bersama oleh dewan penvakilan rakyat daerah dan 

gubernur atau bupatilwalikota. 

27. Dalam ha1 rancangan peraturan daerah (1) tidak ditandatangani oleh 

gubernur atau bupatilwalikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka 

rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan 

wajib diundangkan. 

28. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah, maka kalirnat 

pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. 



29. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud di atas hams 

dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelurn 

pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah. 

30. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai 

dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 

3 1. Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran 

Daerah adalah Peraturan Daerah. Pengundangan Peraturan Daerah dalam 

Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. 

32. Peraturan Perandang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan 

mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam 

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. 

33. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah 

diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang 

telah diundangkan dalam Berita Daerah. 

C. Analisis 

Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomidaerah 

yang merupakan penjabaxan lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang 

lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. 

Dengan demikian Peraturan Daerah dapat merupakan Peraturan untuk 

menjabarkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, atau dapat juga 

diadakan untuk menampung kondisi khusus dari daerah vane bersanekutan. 

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 



Peraturan Perundang-Undangan, menegaskan bahwa materi muatan Peraturan 

Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta 

penjabaran lebih lanjut Peraturan Perudang-Undangan yang lebih tinggi." 

Secara hierarki Peraturan Perundang-Undangan, sesuai Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2004, kedudukan Peraturan Daerah berada setelah Peraturan 

Presiden. Terhadap penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah, sebelumnya Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tersebut 

disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan 

(Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Peraturan Daerah yang 

bertentangan dengan kepentingan umum dda tau  Peraturan Perundang-Undangan 

yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. 

Sebagaimana halnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang lain, maka dalam pembentukan Peraturan Daerah 

mutlak melalui tahapan-tahapan yang dimulai dengan proses perencanaan sampai 

dengan proses pengundangan d m  penyebarluasan. Dalam Pasal 1 Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan adalah proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan 

yang proses dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, 

perurnusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.49) 

48 ) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
- - 
.c,adangan, Penerbit Fokusmedia, Desember 2004 

49) Jbid 



Setiap Peraturan Daerah tentunya dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. 

Sama halnya dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya (Undang-Undang, 

Peraturan Perundang-Undangan dan lain sebagainya) maka tujuan dan alasan 

dibentuknya Peraturan Daerah dapat beraneka ragam, ada Peraturan Daerah yang 

disusun untuk mengatur Tata Ruang terhadap penggunaan lahan tertentu, 

Peraturan Daerah tentang perizinan, Peraturan Daerah tentang Organisasi 

Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi dan lain sebagainya. 

Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir, terutama 

ditujukan untuk menjabarkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, 

baik itu merupakan Peraturan Daerah yang disusun untuk mengatur Tata Ruang, 

Peraturan Daerah tentang Perizinan, Peraturan Daerah tentang Pajak, Peraturan 

Daerah tentang Retribusi maupun Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang 

dibentuk dalam rangka pelaksanaan Organisasi Pemerintah Daerah. Belum 

dijumpai pembentukan Peraturan Daerah di Indragiri Hilir yang dibentuk semata- 

mata untuk mengatur suatu kondisi khusus atau sesuatu yang hanya khas ditemui 

di daerah ini yang diatur dengan Peraturan Daerah. 

Demikian juga dalam proses pembentukannya, proses umurnnya mulai 

dari proses perencanaan, persiapan, teknik penyusunan dan perurnusan Peraturan 

Daerah dilaksanakan oleh eksekutif. Rancangan Peraturan Daerah di Indragiri 

Hilir selalu berasal dari Bupati. Dengan demikian Peraturan Daerah-Peraturan 

Daerah yang dibentuk di Indragiri Hilir lebih sebagai pemenuhan kepentingan 

-- 
pelaksanaan Pemerintah Daerah, meskipun pada saat pembahasan bersarna DPRD 

terdapat masukan dan perubahan, namun konsep dasar pembentukan Peraturan 



Daerah tersebut labih mengarah kepada upaya Pemerintah Daerah dalam rangka 

memenuhi tuntutan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. 

Dalam kondisi pembentukan hukurn yang demikian, akan terjadi p e n g d  

faktor kekuasan dan faktor politik sehingga akan terjadi pemaksaan serta pendapat 

yang sebenarnya tidak logis dalam Peraturan Daerah tersebut. Sebagai contoh 

penetapan besarnya tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang 

tentang Retribusi tertentu ditetapkan dengan maksud untuk memperoleh 

pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, tanpa pertimbangan 

darnpak ekonomi dan sosial kemasyarakatan. 

Menurut Soerjono Soekanto, hukum yang baik adalah hukum yang berlaku 

atas dasar tiga faktor, yaitu faktor-faktor yuridis, filosofis dan sosiologi. Secara 

yuridis hukum berlaku apabila hukum tadi terbentuk melalui prosedur tertentu dan 

oleh badan-badan tertentu, misalnya menurut Undang-Undang Dasar 1945, 

Undang-Undang dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara 

filosofis, suatu hukum berlaku apabila sesuai dengan cita-cita hukum dari 

masyarakat, rnisalnya masyarakat yang adil dan makrnur, berlakunya (diterima 

atau tidak) dan apabila hukum tadi diterima, diakui dan ditaati oleh mereka yang 

terkena oleh hukum tadi. Selanjutnya hal ini mengakibatkan bahwatidak jarang 

terdapat perbedaan-perbedaan antara hukum tertulis yang dianggap sebagai kaidah 

yang ideal, dengan hukum dalam kenyataan dan pola-pola perikelakuan yang 

dikehendaki oleh rna~~arakat.'~) 

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MH, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Penerbit PT. Raja 
Gratindo Persada, Cetakan ketiga belas, Jakarta, Oktober 2003, Hlrn 172 



Dengan demikian, meskipun secara yuridis, Peraturan Daerah telah 

terbentuk melalui prosedur tertentu dan dibentuk oleh lembaga yang sah sesuai 

Undang-Undang, narnun secara filosofis pola tersebut belum memenuhi keinginan 

masyarakat dikaitkan dengan cita-cita hukum masyarakat berupa Peraturan 

Hukum yang adil. Peraturan Daerah yang baik adalah Peraturan Daerah yang 

disamping memenuhi kaidah yuridis juga memperhatikan faktor-faktor filosofis 

dibentuknya Peraturan Daerah tersebut. 

Terdapat beberapa Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir yang 

setelah dibentuk ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Adanya 

keengganan dari masyarakat untuk mematuhi Ketentuan Hukum dari Peraturan 

Daerah tersebut, contoh : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 58 

Tahun 2000 tentang Retribusi Penggilingan PadiJHuler dan Penyosohan Beras. 

Dalam Peraturan Daerah ini?') disebutkan bahwa perusahaan penggilingan pada, 

huler dan penyosohan beras merupakan prasarana produksi pangan serta 

mempunyai peranan yang sangat vital dalam usaha kearah stabilitas kehidupan 

perekonomian masyarakat. 

Jika dikaitkan dengan faktor filosofis pembentuk Peraturan Daerah, maka 

seharusnya terhadap perusahaan penggilingan padilhuler tidak pantas untuk 

dikenakan retribusi penggilingan padithuler dan penyosohan beras karena dengan 

adanya retribusi tersebut berarti mengingkari faktor filosofis dibentuknya suatu 

Peraturan. Akan terjadi pengaruh pembayaran retribusi terhadap naiknya harga 

g-Rhsh/pdi.ksecaraberantainerusahaanakanmenaikkan-rife - - nggilincan 

51) Peraturan Daerah Kabupaten Indragri Hilir Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi 
Penggilingan PaditHuller dan Penyosohan Beras, poin a Bagian Menimbang 



padi kepada masyarakat yang akan menggilingkan padinya. Hal tersebut tentunya 

akan mempengaruhi stabilitas kehidupan perekonomian masyarakat. 

Bagaimanapun adanya kepatuhan masyarakat terhadap Ketentuan Hukurn 

yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan dari masyarakat 

tersebut. Oleh karenanya apabila suatu masyarakat tertentu memandang bahwa 

suatu Ketentuan Hukum positif tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi 

masyarakat tersebut, baik sebagai Ketentuan yang mengatur ataupun menjaga 

ketertiban dan menimbulkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap Ketentuan 

H u h  tersebut, maka hukurn positif yang berlaku tersebut tidak akan memiliki 

kekuatan mengikat dan secara perlahan-lahan akan menjadi hukum yang mati atau 

tidak berlaku. 

Bahwa dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah, meskipun itu untuk 

kepentingan berjalannya roda Pemerintah Daerah, juga untuk memperhatikan dan 

menjunjung tinggi hak perorangan dan masyarakat. 

Bagi Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara Hukum 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain dijamin 

dan dijunjung hak perseorangan dalam masyarakat, juga dijunjung tinggi harkat 

dan martabat masyarakat pada umumnya. Dalam pelaksanaan pemberian 

perlindungan terhadap hak-hak perseorangan itu, hams disesuaikan dengan 

pandangan hidup serta kepribadian Negara dan Bangsa berdasarkan ~ a n c a s i l a . ~ ~  

52 S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dun Upaya Administratifdi Indonesia, UII Press, 
Yogyakarta, cetakan kedua, September 2003, Hal. 20 



Falsafah Negara Pancasila meletakkan hak dan kewajiban asasi warga 

masyarakat dalam keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan 

perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan 

Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-Undang dan 

berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak 

mungkin memperhatikan kepentingan rakyat54, dengan kata lain sebagaimana 

disebutkan ~ousseau~' " Undang-Undang merupakan personifikasi dari aka1 sehat 

manusia, aspirasi masyarakat, yang pengejewantahannya harus tampak dalarn 

prosedur pembentukan Undang-Undang yang melibatkan atau memperoleh 

perset@nn masyarakat. 

Menurut ~ndohar to~~  kepastian Hukurn akan terjadi karena suatu Peraturan 

dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan Pemerintah itu dapat 

diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu dengan melihat kepada Peraturan- 

Peraturan yang berlaku, maka pada asasnya dapat dilihat atau diharapkan apa 

yang akan dilakukan oleh Pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian 

warga masyarakat lalu dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut. 

53 .,, 
- 

9 * A .  

.' %idwan. HR, Hukum Administrasi Negara, UII Pres Yogyakarta, cetakan kedua, Nopember 
2003, Hlm 67. 
55 Dikutip dari Ridwan. HR, Ibid, Hlm 67. 
56 Ibid. Hlm 68 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan, dan analisis serta pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut 

disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten 

Indragiri Hilir dilaksanakan melalui Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut. 

Meskipun dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang 

'pengharapan' agar masyarakat dapat langsung memberikan masukan, baik 

secara lisan maupun tertulis dalam Pembentukan Perundang-undangan 

(terrnasuk Perda tentunya). IVamun secara nyata bahwa apa yang diharap 

pasal 53 tersebut belurn dilaksanakan. Peran serta masyarakat baru 

dilaksanakan sebatas melalui perwakilan di DPRD. 

2. Mengacu pada Undang-undang No. 10 Tahun 2004 yang mengatur tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menghendaki adanya 

peran serta langsung masyarakat, maka berarti Peraturan daerah yang 

dibentuk tanpa melibatkan masyarakat belum sesuai dengan harapan Undang- 
- 

Undang tersebut. 



Hal ini dipertegas dengan penjelasan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 

2004 Pasal5 hurup 9 bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang- 

undangan, kepada segenap lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk memberikan masukan, mulai dari tahap perencanaan, 

persiapan, penyusunan, sampai dengan proses pembahasan rancangan 

peraturan daerah. 

B. Saran 

1. Pemerintah pusat hendaknya menetapkan peraturan pelaksana UU 

Otonomi Daerah yang khusus mengatur mengenai peran serta masyarakat 

dalam memberikan masukan untuk penyiapan atau pembahasan 

peratusan daerah. Masyarakat juga harus diberi hak untuk memberikan 

masukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan atau menteri 

yang membidangi urusan tata ruang dalam mengevaluasi rancangan 

peratusan daerah yang diajukan kepada mereka. Peraturan itu juga harus 

mengatur secara tegas kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk 

memenuhi hak masyarakat itu. 

2. Berkenaan dengan peran serta masyarakat, pemerintah pusat dan daerah 

hendaknya menyelenggarakan suatu sistem informasi terpadu yang 

memungkinkan dipublikasikannya secara luas rancangan perda dan perda 

yang telah berlaku, agar masyarakat dapat dengan mudah memberi 

masukan atas suatu rancangan perda dan memantaupelaksanaan perda 

yang telah berlaku. Selain itu, pemerintah pusat harus mengevaluasi 



peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang berhubungan 

dengan otonomi daerah untuk melihat sejauh mana peraturan itu peka 

terhadap perkembangan situasi dan kondisi di daerah. Apabila memang 

suatu daerah karena ciri khasnya serta perkembangan situasi dan 

kondisinya perlu diatur secara khusus atau dikecualikan dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah pusat 

hendaknya dapat mengakomodasi ha1 tersebut. 

3. Meskipun DPRD merupakan perwakilan dari rakyat/masyarakat, 

sebaiknya dalam Tata Tertib DPRD berkenaan dengan persiapan 

pembentukan peraturan daerah, ditambahkan pasal yang mengatur bahwa 

salah satu tahapan yang dilalui dalam proses pembentukan peraturan 

daerah, berupa pengurnpulan data dan informasi dari masyarakat terkait 

materi peraturan daerah yang akan dibentuk. 
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