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OPTIMALISASI PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD 
TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI 

KABUPATEN WONOGIRI 

  
 

ABSTRACT

Optimizing the role of DPRD is the work achieved by DPRD related with their 
authority and responsibility. The performance indicators of public organization are 
productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. This 
research focuses on the functions of Regional Regulation (perda) Assembly. This 
study also aims to comprehend the implementation of initiative right from DPRD 
Wonogiri in assembling the regional regulation (perda). The method which is used 
in this judicial writing is juridical empiric. The result shows that DPRD Wonogiri 
in implementing the initiative right has been run well but not optimally conducted, 
it can be seen from the drafts of Regional Regulation (perda) from initiative right 
which are lesser than the amount of Regional Regulation (perda) drafts from Local 
Government. It happened due to the work bearer factors which are Executive tradition 
as Regional Regulation (perda) Refinement, many new members of DPRD, the 
characteristic of DPRD as democracy institution, and the replacement/extraction 
of reference regulation in assembling Regional Regulation (perda). The solutions 
that can be taken to maximize the initiative right of DPRD Wonogiri are by being 
more active in apprehending people’s aspirations, maximizing professional bintek, 
and increasing the information management for community.  

Keywords: Initiative Right, DPRD, Regional Regulation  

ABSTRAK 

Optimalisasi peran DPrD merupakan hasil kerja yang dicapai oleh anggota DPrD 
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Indikator pengukuran kinerja 
organisasi publik adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, 
dan akuntanbilitas. Dalam penelitian ini memfokuskan pada fungsi pembentukan 
perda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak inisiatif DPrD 
Wonogiri dalam membentuk Perda. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
DPrD Wonogiri dalam mengimplementasikan hak inisiatifnya sudah berjalan 
dengan baik namun belum optimal, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah rancangan 
perda yang berasal dari insiatif DPrD lebih sedikit dibandingkan dengan dari 
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Pemerintah Daerah. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor penghambar 
berupa tradisi Eksekutif sebagai penyempurna perda, banyak anggota DPrD baru, 
ciri DPRD sebagai lembaga demokrasi, dan penggantian/pencabutan peraturan 
yang menjadi acuan pembentukan Perda. Solusi untuk mengoptimalkan hak inisiatif 
DPrD Wonogiri adalah dengan lebih aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat, 
meningkatkan bintek profesional, dan meningkatkan pengelolaan informasi untuk 
masyarakat.

Kata kunci: Hak Inisiatif, DPrD, Peraturan Daerah. 
 

A.  PENDAHULUAN  

Negara Kesatuan republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar yaitu 
Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Undang-
Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sistem ketatanegaraan 
dan sistem pemerintahan Indonesia diatur, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Indonesia 
merupakan suatu Negara yang berbentuk Kesatuan dengan bentuk pemerintahan 
republik. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 mengatur 
mengenai perlunya pemerintahan daerah. Khususnya ketentuan yang termuat di 
dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 
yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi 
dan daerah-daerah provinsi tersebut dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota 
yang masing-masing daerah mempuyai pemerintahan yang diatur dengan undang-
undang serta diberi kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan mengenai pemerintahan 
daerah selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemetrintahan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemetrintahan 
Daerah.

Terdapat tiga asas yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Indonesia menganut asas 
desentralisasi, hal tersebut diwujudkan dengan pemberian kebijakan otonomi kepada 
Pemerintah Daerah. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan kesatuan masyarakat 
hukum yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya 
berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat (H.A.W. Widjaja,2005:19)  Dengan 
diberikannya otonomi daerah, diharapkan akan memberikan pelayanan yang baik 
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demi kesejahteraan masyarakat, karena pada kenyataannya Pemerintah Daerah 
dibetuk lebih dekat dengan masyarakat sehingga diharapkan akan lebih memahami 
dan mengerti apa yang menjadi keinginan masyarakat (Sakinah Nadir, 2013:1).

  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam 
Pasal 236 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan 
Tugas Pembantuan DPrD dengan persetujuan Kepala Daerah membentuk Peraturan 
Daerah. Peraturan daerah merupakan slaah satu wujud pemberian kewenangan dari 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah. 
Peraturan daerah merupakan  suatu peraturan yang dibuat bersama-sama oleh Kepala 
Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) baik Provinsi maupun Kabupatem/Kota, dalam rangka melaksanakan 
penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dijadikan sebgai legalitas perjalanan eksekusi 
Pemerintah Daerah (Maria farida Indrati S, 2007:202).rancangan Peraturan Daerah 
dapat diperoleh dari usulan eksekutif yaitu Pemerintah Daerah maupun dari usulan 
DPrD dengan menggunakan hak inisiatifnya. Ciri keberpihakan DPrD sebagai 
lembaga perwakilan rakyat dapat dilihat dari penggunaan hak inisiatifnya untuk 
pembentukaan Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. 
Hak inisiatif tersebut dapat di definisikan sebagai hak untuk mengajukan usul 
rancangan Undang-Undang (rUU) kepada pemerintah (M Solly Lubis, 2008:71-
72). Hal ini berarti hak inisiatif DPrD merupakan hak untuk mengajukan rancangan 
peraturan daerah atas usul inisiatif DPrD. Hak inisiatif tersebut dimiliki oleh setiap 
anggota DPrD sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara langsung dengan 
harapan dapat menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mereka.

  Data raperda DPrD Kabupaten Wonogiri pada  tahun  2016  terdapat 21 (dua 
puluh satu) raperda yang menjadi prioritas untuk  di bahas, dari raperda tersebut 
sebanyak 13 (tiga belas) raperda berasal dari usulan lembaga eksekutif dalam hal 
ini adalah Perintah Daerah  dan sebanyak 8 (delapan) raperda berasal dari inisiatif 
DPrD sebagai lembaga legislatif. Data tahun 2017 terdapat 24 (dua puluh empat) 
raperda prioritas, dari raperda tersebut 15 (lima belas) raperda berasal dari usulan 
Lembaga Eksekutif dan 9 (sembilan) raperda berasal dari hak inisiatif DPrD. Data 
tahun 2018 terdapat 21 (dua puluh satu) raperda yang menjadi prioritas untuk di 
bahas, dari raperda tersebut sebanyak 9 (sembilan) raperda berasal dari Legislatif 
dan 12 (dua belas) raperda berasal dari legislatif. Data tahun 2019 terdapat 12 (dua 
belas) raperda yang menjadi prioritas untuk dibahas, dari raperda tersebut 5 (lima) 
raperda berasal dari Lembaga Legislatif dan 7 (tujuh) raperda berasal dari Lembaga 
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Eksekutif. (https://www.dprd-wonogirikab.go.id/ diakses tanggal 1 Oktober 2018 
pukul 10.00 WIB). Dari data tersebut terlihat bahwa penggunaan hak inisiatif 
oleh anggota DPrD Kabupaten Wonogiri belum maksimal, hal tersebut ditandai 
dengan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonogiri lebih banyak datang dari usulan 
lembaga eksekutif dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah daripada berasal dari 
inisiatif DPrD sebagai lembaga legislatif daerah yang mempunyai fungsi dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan Permasalahannya yaitu sejauh mana 
DPrD Kabupaten Wonogiri dapat mengoptimalkan penggunaan hak inisiatif tersebut. 
Hal ini dikarenakan pada kenyataannya di lapangan peraturan daerah lebih banyak 
berasal dari usulan eksekutif daripada dari usulan legislatif. Berdasarkan kenyataan 
tersebut, maka akan diteliti mengenai optimalisasi pelaksanaan hak inisiatif DPrD 
dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Wonogiri. Selain itu juga akan 
dibahas mengenai faktor penghambat anggota DPrD Kabupaten Wonogiri dalam 
mengoptimalkan hak inisiatifnya. 

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan hukum ini adalah metode 
yutidis empiris. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif yaitu 
dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara objektif mengenai keadaan 
sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini digunakan untuk menjawab serta 
memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi saat ini (Ishaq, 
2017:20). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder untuk 
mendukung kelengkapan data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Wonogiri

Kinerja organisasi publik yang dalam hal ini adalah DPrD dapat dikatakan 
optimal apabila telah memenuhi beberapa indikator mengenai kinerja organiasasi 
publik. Agus Dwiyanto (2008: 50) mengukur kinerja publik menggunakan 5 
(lima) indikator, yaitu meliputi produktivitas, kulaitias layanan, responsivitas, 
responsibilitas, dan akuntabilitas. Kinerja DPrD Kabupaten Wonogiri dalam 
menggunakan hak inisiatifnya untuk membentuk Peraturan Daerah apabila 
ditinjau dari kelima indikator tersebut adalah sebagai berikut:
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a) Produktivitas
Agus Dwiyanto (2008: 50) berpendapat bahwa dalam konsep 

produktivitas yang diukur tidak hanya tingkat efisiensi saja melainkan 
juga mengukur mengenai tingkat efektivitas. Sehingga produktifitas dapat 
digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Dalam hal pelaksanaan 
hak inisiatif oleh DPrD Kabupaten Wonogiri terhadap pembentukan 
Peraturan Daerah dapat dilihat dari jumlah rancangan Peraturan Daerah 
yang dihasilkan dari inisiatif DPrD Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu 
tertentu. Berikut merupakan data Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri 
tahun 2016-2019 baik yang berasal dari Eksekutif maupun penggunaan hak 
inisiatif Anggota DPrD:

No. Tahun
JumlahPerda

Legislatif Eksekutif
1 2016 8 13
2 2017 9 15
3 2018 9 12
4 2019 5 7

Jumlah 31 47

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produktivitas DPrD Kabupaten 
Wonogiri dalam membentuk Peraturan Daerah sudah baik. Hal tersebut 
ditandai dengan sudah terdapat Peraturan Daerah yang dihasilkan dari 
inisiatif DPrD Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya. Akan tetapi jumlah 
Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPrD jumlahnya lebih sedikit 
jika dibandingan dengan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan hak inisiatif 
DPrD Kabupaten wonogiri terhadap pembentukan Peraturan Daerah sudah 
baik namun belum optimal. Keadaan demikian menunjukkan bahwa DPrD 
Kabupaten Wonogiri belum menunjukkan prakasa yang maksimal sebagai 
wakil dari rakyat yang mempunyai tugas untuk menyalurkan aspirasi 
masyarakat yang diwakilinya dalam mewujudkan demokrasi.

b) Kualitias Layanan
Kualitas layanan menjadi indikator yang penting ketika membahas 

mengenai kinerja birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan 
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publik, karena pada hakikatnya suatu bentuk pelayanan adalah tingkat 
kepuasan bagi pemberi kepada penerima pelayanan karena sudah terpenuhi 
tuntutan kebutuhannya. Salah satu tolak ukur indikator kualitas layanan untuk 
menilai kinerja DPrD Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan 
hak inisiatifnya adalah dilihat dari produk hukum yang dihasilkan. DPrD 
Kabupeten Wonogiri dapat dikatakan mempunyai kualitas pelayanan yang 
baik apabila produk hukum berupa rancangan Peraturan Daerah yang 
dihasilkan sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Artinya dalam 
hal ini DPrD tidak hanya menghasilkan rancangan Peraturan Daerah yang 
mengatur dirinya secara intern melainkan menghasilkan rancangan Peraturan 
Daerah yang menjadi kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Data yang 
diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa seluruh rancangan Peraturan 
Daerah yang berasal dari inisiatif DPrD Kabupaten Wonogiri dari tahun 
2016 sampai dengan tahun 2019 adalah mengenai kebutuhan masyarakat 
maupun kebutuhan daerah, bahkan tidak satupun rancangan peraturan daerah 
yang mengatur mengenai lembaga DPrD secara intern. Jika dikaitkan 
dengan kosep kualitas pelayanan dalam inidikator kinerja organisasi publik, 
maka kualitas layanan DPrD Kabupaten Wonogiri sudah dapat dikatakan 
baik, karena DPrD Kabupaten Wonogiri telah mengimplementasikan hak 
inisiatifya untuk membuat rancangan Peraturan Daerah yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang 
diwakilinya.

c) Responsivitas
Indikator pengukuran kinerja organisasi publik ditinjau dari konsep 

responsivitas disini akan mengukur mengenai kemampuan DPrD Kabupaten 
Wonogiri untuk lebih tanggap dan memamahami kondisi serta kebutuhan 
dari masyarakat yang diwakilinya. responsivitas dijadikan indikartor 
pengukuran kinerja organisasi publik karena melalui konsep responsivitas 
ini akan diketahui mengenai kemampuan DPrD Kabupaten Wonogiri 
dalam menjalankan misi serta tujuan yang diembannya. Khususnya adalah 
mengenai bagaimana cara DPrD Kabupaten Wonogiri dalam merespon 
kebutuhan serta aspirasi yang berkembang di masyarakatnya untuk kemudian 
ditindak lanjuti dengan membuat regulasi berupa Peraturan Daerah.

Dari wawancara yang dilakukan dengan responden Ibu Mei Dwi 
Kuswitansi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Produk Hukum DPrD 
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Kabupaten Wonogiri pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 10.50 WIB 
yang menyatakan bahwa:

 “Dalam menampung serta menjaring aspirasi masyarakat biasanya dinas 
seperti itu datang ya untuk masyarakat sendiri yang datang langsung 
ke DPrD dan menyalurkan aspirasinya itu jarang sekali ya, bahkan 
sepertinya belum ada kecuali ketika kita melakukan audiensi seperti itu 
baru masyarakat mau memberikan usulannya, nah dari audiensi tersebut 
nanti akan ditindak lanjuti untuk diajukan menjadi raperda”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sikap DPrD 
Kabupaten Wonogiri dalam menjaring aspirasi masyarakat kurang optimal 
karena DPrD tidak turun langsung untuk menjaring aspirasi masyarakat, 
hanya melalui audiensi dan menunggu dinas atau masyarakat datang untuk 
menyampaikan aspirasinya. Namun dalam merespon aspirasi tersebut 
DPrD sudah baik, hal tersebut dibuktikan dengan produk hukum yang 
dihasilkan dari tahun 2016-2019 semuanya adalah mengenai kebutuhan 
masyarakatnnya.

d) Responsibilitas
Kinerja DPrD yang akan diukur dengan konsep responsibilitas disini 

adalah mengenai tugas DPrD Kabupaten Wonogiri dalam menyusun 
Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah. Melalui pengukuran 
dengan konsep responsibilitas ini maka akan diketahui mengenai kemampuan 
DPrD Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan fungsi legislasinya, apakah 
sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Agar fungsi 
legislasi dapat berjalan dengan baik, maka DPrD Kabupaten Wonogiri 
dalam proses pembuatan Peraturan Daerah haruslah mengacu pada Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku, sehingga DPrD Kabupaten Wonogiri 
dalam proses penyusunan Peraturan Daerah harus berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 
bahwa responsibilitas DPrD Kabupaten Wonogiri dalam membuat Peraturan 
Daerah sudah baik, hal tersebut ditandai dengan proses penyusunan 
Peraturan Daerah yang dilakukan oleh DPrD Kabupaten Wonogiri 
telah sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Pasal 56 sampai dengan 
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Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan peraturan Daerah diawali 
dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah (raperda). DPrD diberi 
kekuasaan untuk membentuk Peraturan Daerah, tetapi racangannya dapat 
diusulkan oleh DPrD maupun oleh Bupati. rancangan Peraturan daerah 
yang berasal dari Bupati disampaikan melalui surat pengantar Bupati kepada 
Pimpinan DPrD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari 
inisiatif DPrD disampaikan oleh Ketua DPrD kepada Bupati. Selanjutnya 
rancangan Peraturan daerah baik yang berasal dari Bupati maupun dari 
DPrD dilakukan pembahasan bersama-sama oleh DPrD dan Bupati untuk 
mendapatkan persetujuan bersama. Namun, sebelum itu Pimipinan DPrD 
harus menyampaikannya pada seluruh anggota DPrD paling lambat 7 
(tujuh) hari sebelum pembahasan rancangan Peraturan Daerah dalam rapat 
Paripurna. Apabila terdapat dua pengajuan rancangan Peraturan Daerah 
dengan hal yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peratura 
Daerah yang diterima lebih dulu kemudian racangan Peraturan Daerah yang 
lain digunakan sebagai pelengkap. Setelah rancangan Peraturan daerah 
disepakati kemudian dilanjutkan ke tahap pembahasan.

e) Akuntabilitas 
Konsep akuntanbilitas yang dijadikan indikator tolak ukur kinerja 

organisasi publik agar optimal adalah mengenai seberapa besar tingkat 
kesesuaian antara penyelnggaraan pelayanan dengan nilai atau norma 
yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan. Sering 
kali norma atau nilai yang dipakai oleh organisasi publik adalah norma 
yang sepihak, misalnya dengan hanya memberikan pelayanan berdasarkan 
petunjuk pelaksana dan teknis sehingga mengakibatkan lemahnya komitmen 
organisasi publik untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Akuntabilitas yang akan diukur disini adalah ditekankan pada kineraj 
DPrD Kabupaten Wonogiri dalam menjlankan fungsi legislasinya. Dari 
fungsi legislasi tersebut dapat diniliai dari output berupa Peraturan Daerah 
apakah sudah mencerminkan kehendak rakyat atau belum. Dengan kalat 
lain, apa yang dilakukan oleh DPrD Kabupaten Wonogiri terutama 
dalam menjalakan fungsi legislasi harusnya bertujuan untuk kebutuhan 
masyarakt dan harus mampu dipertanggugjawabkan kepada masyarakat 
yang diwakilinya.
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Akuntabilitas DPrD Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan 
hak inisiatifnya untuk membuat Peraturan Daerah sudah dikatakan baik, hal 
tersebut dikarenakan output atau keluaran dari DPrD berupa rancangan 
Peratran Daerah semuanya mengenai kebutuhan masyarakat dan juga 
dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah semkasimal mungkin selalu 
melibatkan masyarakat hal tersebut sesuai dengan wawancara yang telah 
dilakukan dengan Ibu Mei Dwi Kuswitanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua 
Bagian Produk Hukum DPrD Kabupaten Wonogiri pada tanggal 21 
Desember 2018 pukul 11.00 beliau mengatakan bahwa:

 “Dalam melakukan penyusunan Peraturan Daerah kami sebisa mungkin 
melibatkan masyarakat ataupun dinas terkait melalui kegiatan FGD, 
sehingga masyarakat dapat mengetahui Peraturan Daerah apa yang 
akan kita buat. Selain itu kita juga bisa menampung usulan-usulan dari 
masyarakat tersebut. Seperti contohnya beberapa waktu yang lalu kita 
mengadakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan seperti itu”.

2. Faktor Penghambat serta solusi DPRD Kabupaten Wonogiri dalam 
mengoptimalkan hak inisiatifnya terhadap pembentukan Perda Hak 
Inisiatif DPRD Kabupaten Wonogiri

a. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan hak Inisiatif 
DPRD Terhadap Pembentukan Peraturan daerah (Perda) di Kabupaten 
Wonogiri 
1) Eksekutif sebagai penyempurna Perda

Peraturan Daerah dari eksekutif rata-rata adalah penyempurnaan 
Peraturan daerah karena eksekutif rata-rata adalah pelaku Peraturan 
Daerah. Artinya eksekutif merupakan lembaga yang sehari-hari 
menjalankan Peraturan Daerah sehingga tradisi rancangan Peraturan 
Daerah yang berasal dari eksekutif sangat kuat karena sudah ada 
kemudahan berupa turunan peraturan diatasnya yang dapat dijadikan 
acuan eksekutif dalam membuat Peraturan Daerah. 

2) Anggota DPRD baru
Kendala Anggota DPrD baru yang perlu melakukan adaptasi 

terhadap kinerja di dalam DPrD, terlebih lagi jika Anggota DPrD 
tersebut bukan berasal dari masyarakat yang berbasis hukum sehingga 
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kurang menguasai Lugal Drafting dan cenderung lebih memilih 
melakukan kegiatan yang bersifat pengawasan.

3) Ciri DPrD sebagai lembaga demokrasi
DPrD tidak dapat membuat standar khusus dalam melakuakn 

perekrutan anggota baru seperti memilih anggota dari masyarakat yang  
mempunyai pengetahuan hukum yang lebih dikarenakan cirri DPrD 
adalah demokrasi yang artinya siapa saja bisa menjadi DPrD asalkan 
dipilih oleh rakyat.

4) Penggantian atau pencabutan peraturan yang menjadi acuan Perda
Banyak raperda yang tidak jadi ditetapkan dikarenakan pada tengah-

tengah proses pembahasan raperda tersebut Peraturan yang menjadi 
acuan raperda tersebut diganti atau bahkah dicabut oleh pemerintah 
yang lebih atas sehingga raperda di tingkat bawah secara otomatis 
sudah tidak berguna.

b. Solusi untuk Mengoptimalkan Hak Inisiatif DPRD dalam Pembentukan 
Peraturan Daerah

Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam rangka 
mengoptimalkan pelaksanaan hak inisiatif DPrD Kabupaten Wonogriri 
terhadap pembentukan Peraturan Daerah, maka solusi untuk mengoptimalkan 
pelaksanaan hak inisiatif tersebut adalah sebagai berikut:
1) Anggota DPrD Kabupaten Wonogiri harus lebih aktif dalam mengolah 

dan menjaring aspirasi dari masyarakat islanya melalui kunjungan kerja, 
musrenbang, dan lain-lain;

2) Anggota DPrD Kabupaten Wonogiri harus lebih meningkatkan kegiatan 
Bintek sehingga dalam rangka mendukung/ meningkatkan kualitas SDM 
di DPrD seperti penguasaan anggota DPrD terhadap Legal Drafting;

3) Anggota DPrD harus lebih update dalam mengelola informasi data 
secara on line misalnya memalui web, blog, dan media social lainnya 
sehingga masyarakat dapat dengan mudah dalam mengakses informasi 
dan juga mempermudah dalam ajang dengar pendapat rakyat.

D. SIMPULAN
Berdasarkan perumusan masalah dan analisis yang telah dilakukan, maka diambil 

kesimpulan sebagai berikut:
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1. Pelaksanaan hak inisiatif DPrD di Kabupaten Wonogiri terhadap pembentukan 
Peraturan daerah ditinjau dari indikator kinerja organisasi publik yaitu 
produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas,dan akuntabilitas 
sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya namun belum optimal. Hal 
tersebut dibuktikan dengan produk rancangan Peraturan Daerah yang berasal 
dari inisiatif DPrD lebih sedikit jika dibandingan dengan rancangan Peraturan 
Daerah yang berasal dari Kepala Daerah sebagai lembaga eksekutif. Pada tahun 
2016-2019 dari 78 (tujuh puluh delapan) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Wonogiri terdapat 31 (tiga puluh satu) rancangan Peraturan Daerah yang berasal 
dari inisiatif DPrD. Adanya keadaan yang demikian menunjukkan bahwa DPrD 
belum memperlihatkan prakarsanya secara maksimal dlam memperjuangkan 
aspirasi masyarakat yang diwakilinya padahal sebagai wakil dari masyarakat 
yang berperan menampung aspirasi masyarakat, salah satu ciri keberpihakan 
DPrD kepada masyarakat adalah dilihat dari penggunaan hak inisiatifnya untuk 
pembentukaan Peraturan Daerah. 

2. a. Faktor penghabat yang dihadapi oleh DPrD Kabupaten Wonogiri dalam 
mengimplementasikan hak inisiatifnya yaitu:
1) Eksekutif sebagai penyempurna Perda;
2) Anggota DPrD baru;
3) Ciri DPrD sebagai lembaga demokrasi;
4) Penggantian atau pencabutan peraturan yang menjadi acuan Perda.

b. Solusi untuk DPrD Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan 
pelaksanaan hak inisiatifnya terhadap pembentuka Peraturan Daerah yaitu 
DPrD Kabupaten Wonogiri harus lebih aktif dalam menjaring dan mengelola 
aspirasi dari masyarakat, DPrD Kabupaten Wonogiri harus menigkatkan 
kegiatan Bintek untuk meningkatkan kualitas SDM, dan DPrD Kabupaten 
Wonogiri harus lebih update dalam mengelola data secara on line sehingga 
masyarakat dapat dengan kudah mengakses informasi.

E. SARAN

1. DPrD sebagai lembaga yang mewakili rakyat di daerah dan mempunyai 
kekuasaan untuk membentuk Peraturan Daerah harus lebih aktif dalam 
membuat konsep rancangan Peraturan Daerah inisiatif, terlebih untuk raperda 
yang menyangkut kesejahteraan masyarakat seperti dalam bidang kesehatan, 
pendidikan, dan ekonomi;
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2. DPrD peru lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai keadaan 
atau fenomena social, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta budaya 
yang terus berkembang;

3. DPrD perlu meningkatkan kemampuannya dalam menjalakan fungsi legislasi 
dan juga dalam pemahaman mengenai substansi materi yang terdapat dalam 
Peraturan Daerah sehingga proses legislasi di DPrD dapat berjalan dengan cepat.
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IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK DI KOTA KEDIRI

ABSTRACT
This study aims to determine the role and implementation of Child Friendly Cities 
based on Kediri City Regulation Number 6 of 2016 concerning the Implementation 
of Child-Friendly City Development in Kediri city. This research was conducted in 
Kediri city with object of research by Barenlitbang and the Women’s Empowerment 
Service, Child Protection, Population and Family Planning (DP3AP2KB) in Kediri 
city. A qualitative approach with qualitative descriptive techniques was used in this 
study. Data analysis was obtained from interviews conducted with Barenlitbang 
and the Women’s Empowerment Service, Child Protection, Population and Family 
Planning Control (DP3AP2KB). Results of this study is that in implementing Kediri 
City Regulation Number 6 of 2016 concerning the Implementation of Child-Friendly 
City Development in Kediri City have gone quite well with the implementation of the 
five clusters which is indicators of Child Friendly Cities, namely (1) civil rights and 
freedom. 2) family environment and alternative care (3) basic health and well-being. 
(4) education, utilization of leisure time and cultural activities. (5) special protection.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan implementasi Kota Layak 
Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri. Penelitian 
ini di lakukan di Kota Kediri dengan objek penelitian Barenlitbang dan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Kediri. Pendekatan kualitatif dengan 
tehnik deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis data diperoleh 
dari wawancara yang dilakukan terhadap Barenlitbang dan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
(DP3AP2KB). Hasil penelitian bahwa dalam pengimpelentasian Peraturan Daerah 

Keywords : Child Friendly City (KLA), Kediri City.
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Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota 
Layak Anak di Kota Kediri sudah berjalan dengan cukup baik dengan terlaksananya 
kelima kluster yang menjadi indikator Kota Layak Anak, yaitu (1) hak sipil dan 
kebebasan. 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (3) kesehatan dasar 
dan kesejahteraan. (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. 
(5) perlindungan khusus.  
Kata Kunci: Kota Layak Anak, Kota Kediri

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya 
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas 
bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran 
strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi 
bangsa dan negara pada masa depan, sehimgga anak perlu mendapat kesempatan 
seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, 
baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Berawal dari hal tersebut, Indonesia menyusun Konvensi Hak Anak (KHA) dan 
10 tahun kemudian pada tanggal 20 November 1989, naskah akhir KHA baru dapat 
disetujui dengan suara bulat oleh majelis permusyawaratan perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB).

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh 
Kementrian Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui kebijakan Kota Layak 
Anak. Kebijakan Perkembangan KLA adalah perwujudan upaya mentranformasikan 
hak anak pada proses pembangunan, sehingga dalam setiap penyusunan perencanaan 
pembangunan tetap mempertimbangkan isu hak anak.

Untuk melaksanakan Kebijakan KLA, terdapat kluster yang wajib dipenuhi 
oleh pemerintah daerah kota/kabupaten. (1) hak sipil dan kebebasan. (2) lingkungan 
keluarga dan pengasuhan alternatif (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan. (4) 
pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. (5) perlindungan khusus. 
Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 
11 tahun 2011 pasal 1. KLA merupakan pengintegrasian komitmen dan sumber daya 
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan 
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya 
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hak anak. Indikator-indikator tersebut harus terpenuhi disamping dapat memenuhi 
hak anak, kota tersebut juga mendapat reward dari Kementrian Perempuan dan 
Perlindungan Anak.

Kota Kediri berupaya mewujudkan Kota Layak Anak. Salah satu upaya yang 
dilakukan dengan dibuatnya Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Upaya yang dilakukan adalah 
dengan membuat kebijakan tentang kota layak anak, menyediakan fasilitas, sarana 
dan prasarana penunjang.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non-doktrinal atau 
penelitian hukum sosio-legal.Banakar sebagaimana dikutip oleh Depri Liber Sonata 
menyebutkan bahwa penelitian sosio-legal adalah model pendekatan lain dalam 
meneliti hukum sebagai objek penelitian, atau dalam hal ini hukum tidak hanya 
dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka melainkan juga 
empirikal atau sesuai dengan kenyataan hukum. (Depri Liber Sonata, 2014: 29)

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian sosio-legal meliputi penelitian 
terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektifitas hukum.Penelitian sosio-
legal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara  menganalisa 
sumber data sekunder untuk kemudian dilanjutkan melalui analisa pada fakta-fakta 
dalam ranah praktis dengan mengobservasi bagaimana penerapan sumber data 
sekunder yang dianalisa (Soerjono Soekanto, 2015: 52).

Dari uraian diatas mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis, penulis 
menerapkan sifat penelitian yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Sifat deskriptif 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai data yang diperoleh pada 
penelitian (Soerjono Soekanto, 2014: 10), atau dalam konteks penelitian ini 
memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota 
Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengembangan Kota 
Layak Anak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yatu pendekatan 
yang mendasarkan diri pada data-data yang diperoleh dari responden baik melalui 
sarana lisan ataupun tertulis, dan juga perilaku empiris responden yang nyata diteliti 
dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2014: 250).
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komitmen Kota Kediri untuk menyuarakan hak-hak anak telah dibuktikan 
dengan naiknya predikat Pratama yang di sandang pada tahun 2015 dan 2017 naik 
menjadi predikat Madya yang disandang pada tahun 2018. Pemerintah Kota Kediri 
membentuk tahapan pengembangan Kota Layak Anak yang disusun secara sistematis 
tahap-tahap guna menuju Kota Layak Anak.tahapan tersebut meliputi: 
1. Persiapan

Kota Kediri membentuk tim gugus tugas dengan diterbitkannya SK Walikota 
No. 349 Tahun 2012 diperbaharui dengan diterbitkannya SK Walikota No. 
188.45/679/419.1/2016. Berdasarkan SK Walikota Nomor 349 Tahun 2012 
dan diperbaharui dengan SK Walikota Nomor 188.45/679/419.1/2016, Tim 
Gugus Tugas Kota Layak Anak merupakan suatu lembaga koordinatif untuk 
melaksanakan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak yang beranggotakan 
dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
tokoh masyarakat serta Organisasi masyarakat. Pembentukan Tim Gugus Tugas 
merupakan langkah awal yang dilakukan dalam melaksanakan pengembangan. 

2. Perencanaan
Pemerintah Kota Kediri melakukan pemetaan, pengumpulan, pengolahan & 

penyajian data dan informasi tentang permasalahaan dan potensi anak melalui 
Rakor tim gugus tugas dan Musrenbang; penyusunan program / kegiatan dengan 
dukungan penganggaran; dan penyusunan rAD Kota Layak Anak.

3. Pelaksanaan
Indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yang menjadi bagian 

dari wilayah kerja pengembangan Kota Layak Anak Mberdasarkan Peraturan 
Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak 
Anak, antara lain meliputi penguatan kelembagaan dan pemenuhan indikator-
indikator yang mencakup kelima kluster hak anak. Upaya Pemerintah Kota 
kediri dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pada 5 kluster 
tersebut yaitu:
a. Hak sipil dan kebebasan

Akta kelahiran adalah bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri 
pertama yang dimiliki anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak 
lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia (WNI) Pencatatan 
kelahiran merupakan dasar bagi pengakuan legal oleh negara atas 
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keberadaaan seseorang. Pencatatan kelahiran memberikan bukti yang otentik 
serta memiliki kekuatan hukum yang sempurna atas jati diri seseorang. 
Dengan adanya akta kelahiran hak sipil anak dapat terpenuhi. 

Pemerintah Kota kediri dalam pengimplementasian Peraturan Daerah 
Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan 
Kota Layak Anak dengan serius terbukti dengan memberikan fasilitas dengan 
membuat akta kelahiran secara gratis kepada masyarakat Kota Kediri dan 
menyediakan mobil keliling pelayanan Adminduk untuk mempercepat 
kepemilikan akta kelahiran yang beroprasi saat acara car free day di 
jalan dhoho setiap hari minggu. Hal tersebut merupakan bukti keseriusan 
pemerintah Kota Kediri untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kota Kediri 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak 
Anak pada kluster hak sipil dan kebebasan.

Kartu Identitas Anak (KIA) menurut permendagri nomor 2 tahun 2016 
tentang Kartu Identitas anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri 
anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan 
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang 
bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan 
publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak 
konstitusional warga negara. Kota Kediri adalah salah satu percontohan dari 
50 kab/Kota se-indonesia oleh kemendagri berkat cakupan akta kelahiran 
penduduk Kota Kediri lebih dari 80%. Pada tahun 2017 sebanyak 68.385 
anak atau 96,02% telah memiliki kartu identitas anak dari keseluruhan anak 
yang wajib KIA di Kota Kediri sebanyak 79.487 anak.

Pemerintah Kota Kediri juga menyediakan program-program dan 
fasilitas guna menunjang kluster hak sipil dan kebebasan, yaitu: 
1) Penyediaan informasi layak anak melalui Pusat Informasi Sahabat Anak 

(PISA), Perpustakaan keliling, Taman baca masyarakat, rumah pintar, 
Pusat Informasi Konseling remaja (PIK-r), serta Gerakan Pramuka 
saka kencana.

2) Penyediaan wifi gratis di taman-taman Kota untuk mempermudah dan 
memperluas akses informasi bagi anak.

3) Program SUrGA (Suara Warga) yaitu layanan pengaduan bagi warga 
Kota Kediri yang langsung terhubung langsung dengan pemerintah Kota 
Kediri berbasis web dan SMS.
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4) Program Kopi Tahu, media/wadah penyampaian keluhan masyarakat 
melalui forum dialog langsung bersama Walikota Kediri yang 
dilaksanakan secara bergilir di 46 kelurahan.

5) Program Panjalu Jayati, merupakan program pengaduan masyarakat 
berbasis android yang terintegrasi dengan tiga pilar, yaitu Polres Kediri 
Kota, Pemkot Kediri Kota, serta Kodim 0809 kediri.

6) Program KETAWA (Ketemu Santai Bareng Walikota) forum diskusi 
bersama pemuda dari beragam komunitas, hobby hingga pelajar, yang 
digagas kelompok pemuda yang mewadahi diri dalam forum Harmoni 
Kediri Brand Community (KHBC).

b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alterntif
Pada klaster lingkungan keluarga dan pengauhan alternatif ini pemerintah 

Kota Kediri menyediakan program-program yang diantaranya yaitu: 
A. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
B. PPT yang difungsikan sebagai P2TP2A
C. Pembinaan dan pembekalan keterampilan anak punk
D. Program pengasuhan anak yang ibunya terinfeksi HIV/AIDS berkerja 

sama dengan LSM red Line
E. Keterlibatan forum anak dalam pencegahan usia anak melalui dewan 

perwakilan anak (DPA) dan Pusat Informasi Konseling remaja (PIKr)
F. Menyediakan lembaga layanan konsultasi, konseling bagi orang tua/

keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak, LK3, PPT yang 
sekarang menjadi P2TP2A, BKB yang terintegrasi dalam gerdu sehati, 
BKr

G. Pembentukan kelompok pencegahan dan penanganan korban Kekerasan 
Dalam rumah Tangga (KDrT) di tingkat kelurahan.

c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
Dalam pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pemerintah 

Kota Kediri berupaya dengan memberikan pelayanan-pelayanan kepada 
masyarakat Kota Kediri guna memenuhi kesehatan dasar dan kesejahteraan 
anak meliputi:
1) Pembentukan satuan tugas HIV/AIDS di sekolah
2) Gerakan Terpadu Menuju Masyarakat Sehat Sejati (GErDU SEHATI)
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3) Klinik seroja untuk pemeriksaan infeksi menular seksual (IMS)
4) Posyandu balita di 340 rW se-Kota Kediri
5) 307 taman posyandu se-Kota Kediri
6) Kerjasama dengan YKI untuk deteksi dini kangker warga Kota Kediri
7) Pembentukan satuan tugas Anti Narkoba tingkat SMA oleh BNN Kota 

Kediri dalam melakukan upaya P4GN di sekolah
8) Eklesia Kediri foundation, lembaga masyarakat yang melayani 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba

9) Pendampingan dan pembinaan anggota PIK-r SMA oleh BNN Kota 
Kediri dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalah gunaan 
narkoba serta pendampingan terhadap pecandu narkoba di kalangan 
remaja sekolah

Selain itu, untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, pemerintah 
Kota Kediri membentuk gerakan menekan angka kematian ibu dan bayi 
(GEMAKIBA) yang dikeluarkan  dengan SK Walikota Kediri nomor: 
188.45/3986/419.16/2015. GEMAKIBA tersebut adalah pengembangan 
program P4K (Program Pencegahan Penanggulangan dan pengendalian 
komplikasi) dengan melakukan pendampingan kepada ibu hamil, ibu nifas 
dan bayinya oleh kader. Gemakiba tersebut melakukan pemantauan secara 
intensif kepada ibu hamil sampai dengan melahirkan dan bayinya oleh kader 
dan bidan sehingga jumlah kematian ibu dan bayi bisa ditekan.

d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
Pemerintah Kota Kediri benar benar berupaya sebagai pusat pendidikan 

dengan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan 
terjangkau. Hal tersebut diwujudkan dengan pemberian subsidi pendidikan 
(Bebas biaya daftar ulang dan seragam gratis pelajar di Kota Kediri mulai dari 
tingkat SD/MI sampai ke jenjang SMA/MA; kurikulum sekolah terintegrasi 
P4GN; beasiswa keberlanjutan pendidikan pelajar dan mahasiswa dengan 
mengeluarkan peraturan daerah Kota Kediri nomor 9 tahun 2017 tentang 
bantuan pendidikan; selain itu Kota Kediri juga mengeluarkan program 
angkot gratis dan bus gratis bagi pelajar dan mahasiswa, hal ini sangat 
diapresiasi oleh masyarakat Kota Kediri karena dengan program angkot 
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gratis dan bus gratis ini menghemat biaya berangkat sekolah dan juga 
meminimalisir kecelakaan pelajar.

Dalam klaster pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pemerintah 
Kota Kediri menyediakan program-program yang meliputi:
a) Taman baca masyarakat dan sanggar kegiatan belajar yang tersebar di 

46 kelurahan
b) Sanggar seni dan tari yanga tersebar di masyarakat
c) Memfasilitasi pertunjukan kreasi siswa pada kegiatan Car free day
d) Gerakan literasi sekolah, dengan mewujudkan pojok baca dan literasi 

di tiap tiap kelas di SD
e) Memfasilitasi kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di Kota 

Kediri diantaranya Taman alun-alun Kota Kediri, Taman Ngronggo, 
Taman Sekartaji, Taman Herbal Tempurejo, Taman Bermain BrIGIF, 
Taman Joyoboyo, Taman Memorial Park, dan lain-lain

f) PrODAMAS (program pemberdayaan masyarakat) bidang sosial 
bantuan perlengkapan sekolah

g) Penyelenggaraan event Kediri car free night secara rutin dan selalu 
mengusung tema baru tiap penyelenggaraan yang melibatkan komunitas 
musik, olahraga, potensi dan karya karya anak Kota Kediri.

h) Pendirian pusat kreativitas anak punk di Kelurahan Pojok dan Kelurahan 
Kaliombo.

i) Penyelenggaraan program keaksaraan fungsional kelompok belajar paket 
A,B, dan C secara gratis.

e. Perlindungan khusus
Pemerintah Kota Kediri untuk menjamin perlindungan khusus diawali 

dengan Peraturan Walikota nomor 59 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Terpadu bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kota 
Kediri. Setelah itu diterbitkan SK Walikota nomor 363 tahun 2011 yang 
berisi tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanggulangan 
tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual anak 
Kota Kediri tahun 2011 dan yang terrahir SK Walikota nomor 452 tahun 
2015 tentang pelaksana kegiatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan 
perempuan dan anak bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 
tahun 2015.
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Dalam klaster ini pemerintah Kota Kediri mengeluarkan dua peraturan 
daerah yaitu dengan penetapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat 
Miskin yang berisi tentang membentuk rumah aman bagi anak yang 
membutuhkan perlindungan khusus di Kota Kediri, sesialisasi pencegahan 
kesehatan seksual pada anak di SD Kota Kediri dan advokasi LPA Kota 
Kediri menggagas adanya naskah kesepakatan tentang peradilan pidana anak. 
Dan penetapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba yang 
berisi penyuluhan P4GN di lingkungan pelajar (pengurus PIKr dan PMr) 
masyarakat (babinkamtibmas) dan ibu PKK; workshop penyusunan program 
P4GN bagi seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Kediri; dan gerakan 
rehabilitasi 100.000 penyalah guna narkoba dengan membentuk tim TAT ( 
Tim assessment Terpadu) yang terdiri dari tim hukum dan tim medis (Kepo
lisian,Kejaksaan,Kemenhumham, BNN, dan dinas kesehatan).

4. Pembinaan
Pemerintah Kota Kediri melakukan fasilitasi, konsultasi & Monitoring 

evaluasi kepada Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak; dan melakukan pembinaan 
kepada Forum Anak / Dewan Perwakilan Anak (DPA) “PAKORI”.

Pemerintah Kota Kediri dalam hal peningkatan kualitas anak, pemerintah 
Kota Kediri membentuk Dewan Perwakilan Anak (DPA) Pakori sebagai upaya 
pemerintah untuk menampung aspirasi anak dari tingkat paling rendah yakni 
tingkat kelurahan, karena dalam Muserbang kelurahaan pesertanya harus 
melibatkan perwakilan forum anak. fungsi DPA Pakori untuk membantu 
pemerintah dalam pembangunan; membantu mensosialisasikan produk 
hukum kepada teman temannya; membantu pemerintah mengevaluasi tentang 
pembangunan di Kota Kediri yang berkaitan dengan anak. Dalam pelaksanaannya 
menurut kepala bidang perlindungan anak, Mutakalim, S.H., M.H. “dalam 
pelaksanaanya DPA Pakori ini belom berhasil mas, karena dipengaruhi dari 
beberapa faktor yang pertama anak masih sekolah, berarti berkaitan dengan 
waktu, lalu anggaran belum cukup, komitmen dari semua pihak masih belum 
maksimal dan sarana dan prasarananya masih kurang mas” (wawancara jumat, 
5  oktober 2018).
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ABSTRACT
Gandhi Mas Dias Sadewa, E0014172, Implementation Of The Rights Of Initiative 
Of The Members Of The Sukoharjo Regional Parliament For The Establishment 
Of Regional Regulations Judging By The Law Number 23 Of 2014 concerning 
The Regional Government
This study aims to find out how the implementation of the rights of initiative byDPRD 
of Sukoharjo Regency and the obstacles encountered and the implementation of the 
rights of initiative and the formation of regional regulations. The kind of research 
used in this research is a normative-empirical and descriptive legal research.The 
type of used data is primary data and secondary data. The source of  primary data  
is direct interview  with related parties of the research. The sources of secondary 
data are literature, regulations, journals, articles and materials from the internet 
and other related sources.Technique of  data collection that be used are field studies 
which directed to the object of research and literature study to obtain theoretical 
basis related to the research.
Based the result of the research and discussion The implementation and use the rights 
of the DPRD initiative of Sukoharjo Regency and the implementation of the regional 
regulations of the initiative were carried out in accordance with the standards in 
force but their use has not been maximized. By exercising its right of initiative for the 
formation of the local supplementation of the initiative, the DPRD of the Sukoharjo 
regency encountered various obstacles.

Keywords: Initiative Rights, DPRD, Regional Government, Regional Regulation
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ABSTRAK
Gandhi Mas Dias Sadewa, E0014172, Penggunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD 
Sukoharjo Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Ditinjau Dari Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan Hak Inisiatif 
Anggota DPrD Sukoharjo Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Ditinjau Dari 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Sertahambatan-
hambatan dalam pelaksanaan Penggunaan Hak Inisiatif oleh Anggota DPrD 
Sukoharjo Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat diskriptif.Jenis 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Sumber primer yang 
digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber 
data sekunder adalah kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan 
bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi lapangan dengan menuju langsung ke objek penelitian dan 
studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa pelaksanaan dan 
penggunaan hak inisiatif DPrD Kabupaten Sukoharjo dalam pembentukan peraturan 
daerah inisiatif telah berjalan sesuai norma yang berlaku akan tetapi pemggunaannya 
belum berjalan maksimal. Dalam melaksanakan hak inisiatif untuk pembentukan per-
aturan daerah inisiatif, DPrD Kabupaten Sukoharjo mengalami berbagai hambatan.

Kata Kunci: Hak Inisiatif, DPrD, Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji tentang Penggunaan Hak Inisiatif Anggota DPrD 
Sukoharjo Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Ditinjau Dari Undang Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat dua hal yang pertama 
pelaksanaan penggunaan hak inisiatif DPrD Kabupaten Sukoharjo dan yang kedua 
hambatan yang dialalmi DPrD Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan hak 
inisiatif.

Pada hakikatnya hak otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah adalah untuk 
mencapai tujuan Negara.Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi 
yang diberikan secara luas berada pada Daerah Kabupaten/Kota.Dengan maksud asas 
desentralisasi yang diberikan secara penuh dapat diterapkan pada Daerah Kabupaten 
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dan Kota, sedangkan Daerah Provinsi diterapkan secara terbatas. Otonomi Daerah Dan 
Daerah Otonomi. Berdasarkan Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 19 ayat (2) menyatakan: Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat 
Daerah (DPrD). Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
dapat diambil suatu makna pemisahan Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan 
Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Legislatif) adalah untuk memberdayakan Dewan 
Perwakilan rakyat Daerah dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintahan 
kepada rakyat (H.A.W.Widjaja. 2002:11).

Secara global, isu mengenai otonomi daerah banyak mengemuka di negara-negara 
utamanya menyangkut persoalan penyebaran kekuasaan kekuasaan (dispersion of 
power) sebagai manifestasi riil dari demokrasi. Dengan kata lain, otonomi daerah 
sebagai manifestasi demokrasi pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori 
“areal division of power” yang membagi kekuasaan secara vertikal suatu negara, 
sehingga menimbulkan adanya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di satu 
sisi oleh pemerintah pusat, sedangkan di sisi lain dilaksanakan oleh pemerintahan 
daerah. Pembilahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan tersebut kembali 
lagi kepada sistem pemerintahan negara yang dianut.Dua premis mengemuka terkait 
pembilahan kewenangan tersebut disesuaikan dengan sistem negara yakni kekuasaan 
yang terpisah (power separation) dalam sistem federalisme dan kekuasaan yang 
terpisah (power sharing) dalam negara kesatuan/unitarianisme (Wasisto Raharjo, 
2012: 747).

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi 
badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi 
legislasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu UU No 23 
tahun 2014  tentang pemerintahan daerah menempatkan otonomi daerah secara utuh 
pada pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota untuk membentuk, 
melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat daerahUndang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (4) kedudukan DPrD sebagai 
penyelenggara pemerintahan daerah kembali dikuatkan. Pergeseran kedudukan DPrD 
dari Badan Legislatif Daerah ke sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
didasarkan atas beberapa perspektif dominan yang dianut oleh para perumus Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014.Hak inisiatif DPrD adalah hak untuk mengajukan ranperda 
merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh DPrD untuk melaksanakan fungsinya 
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dalam pembentukan perda, karena kekuasaan legislasi merupakan inti kedaulatan 
rakyat maka semua badan perwakilan rakyat (DPr rI, DPrD Provinsi dan DPrD 
Kabupaten/Kota) mempunyai hak inisiatif ini. Hak inisiatif DPRD Provinsi tampak 
jelas pada beberapa undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Pasal 149 Ayat (1) huruf a, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai 
fungsi: Pembentukan Perda Kabupaten/Kota, Pasal 150, menjelaskan bahwa fungsi 
pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (1) huruf 
a dilaksanakan dengan cara: mengajukan usul Ranperda Kabupaten/Kota. Beberapa 
acuan Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa DPrD merupakan unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang berfungsi untuk membentuk peraturan 
daerah, fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah provinsi. 
DPrD sebagai wakil rakyat perlu  memperhatikan setiap aspirasi masyarakat 
untuk diperjuangkan melalui regulasi dalam hal ini perda sebagai panduan dalam 
mengimplementasikan program dan kebijakan yang pro rakyat. Selanjutnya Pasal 
21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa usulan raperda dapat berasal dari kepala 
daerah maupunh DPrD.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang 
akan diangkat dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana Pelaksanaan Penggunaan Hak Inisiatif DPrD Kabupaten Sukoharjo?
2. Hambatan Apa Saja yang Dialaami DPrD Kabupaten Sukoharjo Dalam 

Melaksanakan Hak Inisiatif?

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode 
penelitian yuridis empiris, yaitu mencari pengaturan hukum di Indonesia mengenai 
pemanfaatan danda desa ditinjau dari asas-asas pemerintahan yang baik di desa 
wonorejo kecamatan gondangrejo kabupaten karanganyar.Pendekatan perundang-
undangan adalah pendekatan dengan menggunaskan legislasi dan regulasi. Produk 
legislasi dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
pembentukan peraturan perundang-undangan,  Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Penggunaan Undang-undang 
tersebut untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penggunaan hak inisiatif DPrD 
Kabupaten Sukoharjo dalam pembentukan Peraturan Daerah.
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C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penggunaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Sukoharjo

Peranan DPrD dalam konteks demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia 
dapat dipahami bahwa DPrD sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan 
aspirasi rakyat seperti yang dikemukakan oleh Budiardjo (2008:315) “…
Menurut teori yang berlaku rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat 
ini mempunyai suatu “kehendak”….”.Mengenai pengertian fungsi dan peran 
DPrD yang pada umumnya disebut fungsi parlemen atau lembaga legislatif.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dijelaskan 
DPrD mempunyai fungsi dalam pembentukan Perda Provinsi, anggaran, serta 
pengawasan. Sesungguhnya dalam negara kesatuan hanya ada satu lembaga 
legislatif yaitu DPr rI sebagai lembaga tunggal legislatif.

Pelaksanaan Hak Inisiatif DPrD Sukoharjo dilaksanakan melalui beberapa 
tahap yaitu raperda inisiatif haruslah masuk dalam agenda Prolegda.Bapemperda 
berkoordinasi dengan Pimpinan untuk pelaksanaan rapat penyusunan ranperda 
dengan Komisi sesuai Propemperda yang telah ditetapkanBapemperda bersama 
dengan Pimpinan Komisi dan Anggota.Pengusul raperda menyusun pokok 
materi/permasalahan atas Raperda sebagai bahan penyusunan Naskah akademik 
dan Draf Raperda. Dalam menyusun pokok materi/permasalahan atas Raperda 
dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain serta meminta masukan dari 
masyarakat/stakeholder terkait. Kunjungan Kerja ke daerah lain dan konsultasi 
dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan 
setingkat atau lebih tinggi. Bapemperda mengadakan rapat kerja membahas 
jadwal penyusunan dan persiapan pembahasan raperda serta penunjukan 
Tenaga Ahli pelaksana kerjasama penyusunan Naskah Akademik dan raperda.
Pengusul Raperda menyampaikan pokok materi/permasalahan atas Raperda 
sebagai bahan penyusunan Naskah akademik dan Draf ranperda kepada 
Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD menyampaikan pokok materi/permasalahan 
atas ranperda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.Bapemperda 
mengkoordinasikan proses penyusunan ranperda dan meminta persetujuan 
kepala daerah. Bapemperda memerintahkan Sekretaris DPrD untuk prosedur 
pelaksanaan kerjasama dengan akademisi yang telah ditunjuk untuk menyusun 
Naskah Akademik dan ranperda. Sekretaris DPrD melakukan kerjasama dengan 
Akademisi pelaksana pekerjaan Penyusunan ranperda untuk dibahas bersama.
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Jika tidak ada revisi raperda dapat disidangkan di Paripurna.
Menurut data yang penulis peroleh dari Bagian Hukum Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo, penggunaan atau pelaksanaan Hak inisiatif DPrD 
Kabupaten Sukoharjo dalam periode 2015-2017 pasca pelantikan hanya 
melahirkan satu Perda saja yaitu Noomor 8 tahun 2017 yaitu Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah. 
Jika dilihat dari urgensinya Perda ini merupakan Perda yang mengatur mengenai 
persoalan intern DPrD saja.Jadi dapat dikatakan penggunaan hak inisiatif di 
DPrD Sukoharjo sangatlah minim.

Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung 
lainnya.

2. Hambatan-hambatan DPRD Sukoharjo dalam Penggunaan Hak Inisiatif 
DPRD Kabupaten Sukoharjo

Penggunaan Hak inisiatif di DPrD Kabupaten Sukoharjo sangatlah sedikit 
dikarenakan terdapat hambatan-hambatan yang terjai. Diantaranya adalah
a. Faktor Pengaruh Partai Politik

Menurut hasil wawancara salah satu penyebab minimnya penggunaan 
hak inisiatif DPrD Sukoharjo diantaranya adalah faktor dominasi partai 
politik.di Kabupaten Sukoharjo dominasi eksekutif  kepala daerah yang 
merupakan ketua partai pemenang pemilu. Jadi usulan Perda dari eksekutif 
kepala daerah lebih banyak. Dalam kehidupan yang demokrasi seperti di 
Indonesia sekarang ini, partai politik merupakan instrumen yang wajib ada 
disuatu negara yang menjalankan demokrasi.Bahkan pendapat yang ekstrim 
yang mengatakan bahwa tidak ada demokrasi ketika tidak ada partai politik 
didalamnya, karena partai politiklah yang memainkan peranan penting dalam 
sistem demokrasi. Dengan adanya partai politik maka masyarakat akan 
merasakan mempunyai negara/pemerintah, karena ketika tidak ada kekuatan 
penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan 
tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya masyarakatlah disini 
yang akan selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakanya. menurut Carl 
J. Friedrich mendefiniskan partai politik adalah sekompok manusia yang 
terorganisir sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan 
tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan 
bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan 
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kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. 
Sedangkan menurut Sigmund Neumann mengatakan bahwa Partai politik 
adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai 
kekuasaanpemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan 
dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang 
berbeda. Kemudian kalau kita melihat Undang-Undang rI Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Partai politik memberikan definisi sebagai berikut; Partai politik 
adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok 
warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan 
cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 
masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dari definisi-definisi 
yang telah diuraikan diatas dapat kita simpulkan bahwa partai politik 
adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dewasa dengan landasan 
kepercayaan tentang nilai-nilai tertentu tentang masyarakat yang dicita-
citakan (Miriam, 2008 : 404). Partai politik dalam perkembangannya terbagi 
menjadi dua jenis partai yaitu partai massa atau patronage party dan partai 
ideologi. Partai massa lebih mementingkan jumlah dukungan dan massa 
tanpa secara jelas menggambarkan ideologi yang mereka pakai. Partai massa 
ini biasanya berada di poros tengah dimana di dalam partai ini akan ada 
banyak masyarakat dengan berbagai latar belakang ideologi yang bernaung. 
Pada dasarnya, jenis partai ini berusaha meraih suara sebanyak mungkin agar 
bisa memenangi pemilihan umum dan berkuasa di pemerintahan. Sehingga 
aktivitas jenis partai ini akan meningkat tajam ketika mendekati pemilihan 
umum dan setelah pemilu biasanya kurang aktif. Berbeda halnya dengan 
partai ideologi.Partai jenis ini sangat disiplin dalam menjalankan partainya 
agar ideologi mereka tetap terjaga.Partai ideologi sangat jelas menunjukkan 
ideologi yang mereka bawa seperti Sosialisme, Fasisme, Komunisme, 
atau Sosial Demokrat.Namun karena adanya pengkotakan ideologi, maka 
jumlah pendukung jenis partai ini biasanya lebih sedikit dari partai yang 
tidak terlalu menampakkan ideologi yang mereka bawa.Klasifikasi partai 
berdasarkan ideologi juga bisa dilihat pada istilah “Kiri” dan “Kanan”.Partai 
berideologi kekirian digambarkan partai yang menginginkan perubahan dan 
kemajuan serta kesetaraan fungsi dan peran dari semua lapisan masyarakat.
Sedangkan partai berideologi “Kanan” digambarkan partai yang konservatif 
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dengan mendukung kebijakan raja dan struktur tradisional yang sudah ada 
pada negara tersebut. Namun dewasa ini, pengkotakan ideologi pada partai 
sudah mulai terhapus karena partai-partai juga mulai menyadari bahwa 
mereka harus meraup suara sebanyak-sebanyaknya dan pada akhirnya partai-
partai ini mencoba untuk bergeser lebih ke tengah agar bisa meraih suara 
dari median voters (Miriam,2010: 397). Lebih lanjut Budiardjo (2003),ada 
empat fungsi partai politik, yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, 
rekruitmen politik dan pengelolaan konflik. Penjabaran dari keempat fungsi 
tersebut, adalah sebagai berikut:
1) Sarana Komunikasi Politik: Partai politik bertugas menyalurkan 

beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat 
di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan 
aspirasi anggota masyarakat yang senada (interest aggregation) 
agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (interest 
articulation). Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut 
menjadi suatu usulan kebijaksanaan, untuk diajukan kepada pemerintah 
agar menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik bertugas 
membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus 
informasi berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

2) Sarana Sosialisasi Politik: Dalam usahanya untuk memperoleh 
dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan 
diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik 
harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya (dan 
masyarakat luas) untuk sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga 
negara. Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang wujud 
nyatanya dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar 
dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan 
sebagai usaha untuk memasyarakatkan (Jimly Asshiddiqie, 2006) 
ide, visi dan kebijakan strategis partai politik kepada konstituen agar 
mendapatkan feedback berupa dukungan masyarakat luas.

3) Sarana rekruitmen Politik: Partai politik memiliki fungsi untuk mencari 
dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota 
partai politik tersebut (political recruitment). Hal ini merupakan suatu 
usaha untuk memperluas partisipasi politik. Selain itu, rekruitmen 
politik yang di arahkan pada generasi muda potensial menjadi sarana 
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untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai 
politik.

4) Sarana Mengelola Konflik: Partai politik bertugas mengelola konflik 
yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika 
demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 
disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana:
1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi 

warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa 
indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

4) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan 
gender.

Pemilihan umum yang bebas dan tidak memihak sebagai ciri utama 
negara hukum, juga merupakan media dalam pembagian fungsi dan peran 
yang dilakukan.rakyat sebagai subjek berperan penting dalam penentuan dan 
penyelenggaraan kehidupan bernegara.Indonesia sejak dibentuk oleh para 
pendiri, sangat berkepentingan untuk memenuhi syarat tersebut agar dapat 
diakui sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Upaya tersebut justru 
kini bergulir cukup jauh, dimana tidak hanya Presiden bahkan Kepala Daerah 
Tingkat II (kini Walikota dan Bupati) juga dipilih secara langsung melalui 
Pemilihan umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden serta Pemilihan 
Umum Kepala Daerah (Yahya Arwiyah,2012: 1).

Kabupaten Sukoharjo merupakan Kabupaten yang suhu politiknya 
sangat antusias.Dominasi partai pemenang pemilu menghasilkan kursi 
DPrD mencapai 50%. Partai pemenang pemilu diketuai oleh Kepala Daerah 
yang sekarang menjabat, sehingga secara struktural keanggotaan partai, 
setengah dari kursi anggota DPrD Kabupaten Sukoharjo yang berasal dari 
pemenang pemilu adalah anggota partai dari kepala daerah Sukoharjo. Jadi, 
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setiap keputusan ataupun aturan yang dibuat oleh eksekutif secara otomatis 
disetujui oleh anggota DPrD.

b. Faktor Sumber Daya Manusia
Menurut hasil wawancara, faktor SDM menjadi bagian dari hambatan 

minimnya penggunan hak inisiatif DPrD Sukoharjo. Sumber daya manusia 
merupakan kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi atau 
kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau 
kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien 
(Indriasari,2008 : 2). Hullah menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah 
orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha 
pencapaian tujuan organisasional( Hullah , 2012: 9).Setiap anggota DPrD 
memiliki fungsi legislasi dalam membentuk peraturan daerah dituntut harus 
menguasai teknik legal drafting, sehingga diharapkan akan meningkatkan 
produktifitas DPRD dalam membentuk peraturan daerah yang berkualitas 
dan dibutuhkan oleh masyarakat. Menjadi ironi manakala lembaga yang 
bertugas membuat produk hukum namun diisi dengan orang-orang yang 
minim pengalaman mengenai legal drafting (Marianus. 2015 : 17).

Tidak semua anggota Dewan kritis dan aspiratif, jadi hak inisiatif sangat 
minim di implementasikan.Anggota DPrD Kabupaten Sukoharjo terpilih 
berasal dari beberapa kalangan dengan perbedaan segi pendidikan dan 
latar belakang. Artinya tiap-tiap anggota DPrD memiliki pemikiran yang 
bervariasi, sehingga hak inisiatif sangat sulit untuk diimplementasikan karena 
anggota DPrD Sukoharjo yang memiliki sifat kriitis tidak dapat bertindak 
sendiri tanpa peran anggota DPRD yang lain. Sesuai difinisi Sumber Daya 
Manusia yang memiliki fungsi yang mampu memberikan sumbangan dalam 
pencapaian tertentu, dapat disimpulkan bahwa pemikiran dari anggota DPrD 
Kabupaten Sukoharjo sangatlah diperlukan dalam hal pelaksanaan maupun 
penggunaan Hak Inisiatif.

c. Faktor Perbedaan Pendapat
Menurut hasil wawancara, faktor perbedaan pendapat menjadi salah satu 

tidak munculnya hak inisiatif dari anggota dewan, pada saat ada gagasan 
dan ide pemikiran tentang pengusulan perda ada beberapa fraksi yang tidak 
sependapat untuk mengajukan gagasan atau ide tersebut untuk di ajukan 
agar dapat menjadi perda sehingga gagasan atau ide tersebut tidak jadi 
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terwujud.Hal-hal seperti itu juga merupakan hambatan yang sering di alami 
dalam penggunaan Hak Inisiatif.Tugas anggota DPrD sendiri memberikan 
penilaian secara subjektif yang nantinya akan menjadi bahan rekomendasi 
DPrD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Direksi. Dalam pemberian 
penilaian inilah terjadi perbedaan pendapat antara anggota DPrD, karena 
pada hakikatnya seluruh anggota DPrD memiliki hak yang sama dalam 
memberikan penilaian kepada para calon sesuai dengan keinginan mereka 
masing-masing, tetapi pada umumnya semua keputusan yang dibuat di DPrD 
berujung pada keputusan DPrD, bukan berdasarkan individu sebab mereka 
membawa nama institusi yaitu DPrD bukan atas nama individu masing-
masing anggota DPrD.Sementara itu bagi setiap anggota DPrD diberikan 
hak-hak sebagai berikut : (1) Mengajukan rancangan peraturan daerah, (2) 
Mengajukan pertanyaan, (3) Menyampaikan usul dan pendapat, (4) Memilih 
dan dipilih, (5) Membela diri, (6) Imunitas, (7) Mengikuti orientasi dan 
pendalaman tugas, (8) Protokoler, (9) Keuangan dan administratif (Arianty 
Yamin, 2013:71).

d.	 Minimnya	Staff	Ahli
Perkembangan Legislatif dari masa ke masa terlihat adanya tuntutan 

kebutuhan dukungan keahlian dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. 
Kesadaran akan pentingnya peran dukungan keahlian sesungguhnya sudah 
diawali pada masa DPr rI kepemimpinan Kharis Suhud pada tahun 1990-
an. Hadirnya Bidang Pengkajian dan Analisis di bawah Pusat Pengkajian 
dan Pelayanan Informasi (P3I) yang berisikan para peneliti lulusan 
perguruan tinggi dari berbagai macam jurusan merupakan bukti adanya 
tuntutan kebutuhan DPr rI pada masa itu. Para peneliti ini memberikan 
dukungan keahlian kepada para anggota DPr rI melalui hasil riset, analisis, 
kajian, penyusunan naskah akademis, bahkan sampai pada perancangan 
Undang-undang. Dalam perjalanan panjang DPr rI berikutnya, tuntutan 
akan dibutuhkannya dukungan keahlian kembali hadir dengan diaturnya 
mengenai keberadaan Tenaga Ahli (TA) yang semula diperuntukkan untuk 
alat kelengkapan dan fraksi pada tahun 1999. Tuntutan itu kemudian 
berkembang menjadi kebutuhan para anggota DPr rI yang direalisasikan 
dengan menyediakan TA bagi para anggota DPr rI sejak tahun 2004.Semula 
berjumlah 1 (satu) orang dan kemudian bertambah menjadi 2 (dua) orang 
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untuk 1 (satu) anggota DPr rI pada tahun 2014. Dalam Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPr, DPr, DPD, dan DPrD (UU MD3) 
ketentuan mengenai sistem pendukung diatur dalam Bab VII. Dalam Pasal 
413 disebutkan bahwa organisasi sistem pendukung di DPr rI yaitu Setjen 
DPr rI dan Badan Keahlian DPr.Pasal 415 menegaskan bahwa pegawai 
Setjen DPr rI dan Badan Keahlian DPr rI terdiri atas Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dan pegawai tidak tetap. Tidak berhenti sampai di sini, pengaturan 
mengenai sistem pendukung juga mengatur kelompok pakar atau tim ahli 
di dalam Pasal 416 dan TA di dalam Paragraf 5 Pasal 417. Dalam Pasal 
417 disebutkan bahwa TA alat kelengkapan DPr, TA anggota DPr, dan 
TA fraksi adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPr, anggota dan 
fraksi. rekrutmen TA dilakukan oleh alat kelengkapan DPr, anggota, dan 
fraksi yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Jenderal DPr 
(riris Katharina,2014: 1).

Dalam keanggotaan struktural Sekretariat DPrD Kabupaten Sukoharjo 
posisi staff ahli perundang-undangan sangatlah vital utamanya dalam 
pelaksanaan hak inisiatif karena staff ahli perundang-undangan berperan 
untuk mengawal hak inisiatif agar terselesaikan hingga hak inisiatif tersebut 
menjadi sebuah produk Hukum. Keberadaan staff ahli akan memperlancar 
proses hak inisiatif untuk realisasi menjadi sebuah peraturan. Di Sekretariat 
DPrD Kabupaten Sukoharjo khususnya dibagian perundang-undangan 
hanya memiliki lima (5) staff yang masing-masing sudah memiliki tugas 
pokok fungsi masing-masing,  sehingga setiap hak inisiatif DPrD Kabupaten 
Sukoharjo yang sedang di implementasikan staff staff tersebut memiliki 
tugas ganda.

e. Faktor Waktu
Salah satu faktorr hambatan sulitnya hak inisiatif tercapai adalah faktor 

waktu. Masing-masing anggota DPrD Kabupaten Sukohrjo memiliki agenda 
yang padat sehingga untuk pembahasan Perda melalui inisiatif hampir sulit 
terlaksanakan bahkan realitanya anggota DPrD Kabupaten Sukoharjo bisa 
berkumpul secara utuh pada saat rapat paripurna saja atau rapat-rapat yang 
lain, selebihnya para anggota DPrD Kabupaten Sukoharjo menjalankan 
tanggungjawabnya di lapangan.

Penggunaan Hak Inisiatif ...



Res Publica Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2019148

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tentang Penggunaan 
hak inisiatif anggota DPrD Sukoharjo dalam pembentukan peraturan daerah 
ditinjau dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 
daerah, maka dapat disimpulkan bahwa:
a. Pelaksanaan hak inisiatif DPrD Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan sesuai 

Undang-Undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 21 ayat (2), 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 21 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah.Namun untuk penggunaanya masih belum maksimal, 
terbukti bahwa Penggunaan atau pelaksanaan Hak inisiatif DPrD Kabupaten 
Sukoharjo dalam periode 2015-2017 pasca pelantikan hanya melahirkan satu 
Perda saja yaitu Nomor 8 Tahun 2017 yaitu Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah. Jika dilihat dari 
urgensinya Perda ini merupakan perda yang mengatur mengenai persoalan 
intern DPrD saja. Jadi dapat dikatakan penggunaan hak inisiatif di DPrD 
Sukoharjo belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

b. Dalam pelaksanaan penggunaan hak inisiatif DPrD Kabupaten sukoharjo 
sangatlah minim karena terkendala beberapa hambatan dalam pelaksanaanya, 
hambatanya antara lain adalah faktor partai politik, faktor sumberdaya 
manusia dan faktor perbedaan pendapat

a. Kepada anggota DPrD Kabupaten Sukoharjo, Seharusnya kendala kendala yang 
bersifat intern yang muncul karena perbedaan pendapat harus dapat terselesaikan 
dengan lebih mengedepankan kepentingan rakyat dari pada mempertahankan 
pendapat masing masing sehingga tidak menghambat dan mengganggu 
munculnya sebuah inisiatif untuk mengimplementasikan hak inisiatif.

b. Kepada anggota Dewan DPrD Kabupaten Sukoharjo, seharusnua lebih 
memaksimalkan penggunaan hak inisiatif mengingat Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2014 telah memberikan kesempatan kepada anggota DPrD untuk 
berperan dalam pembuatan Perda melalui hak inisiatif.
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IMPLIKASI PEMBATALAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL 
DALAM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI TERHADAP 

PRAKTIK JUDICIAL CORRUPTION

ABSTRACT
This study analyzes and examines the mplications of canceling the authority of the 
judicial commission under the supervision of constitutional judges on the practice 
of judicial corruption in Indonesia. This research is a legal research that is of a 
descriptive analythical, with a legal approach and a conceptual approach. The type 
of data collected consists of primary legal material and secondary legal material. 
The data collection technique used is library research. The technical analysis used is 
a syllogism method that uses a deductive syllogism. The results of the study shows 
that the cancelling the authority of the judicial commission under the supervision 
of constitutional judges which is caused by Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 
and Putusan MK No 1-2/PUU-XII/2014 has caused judicial corruption in the 
Constitutional Court of republic Indonesia because there is no independent external 
organ that that can supervise the Constitutional Court Judges.

Keywords: Judicial Commission, Supervision of Constitutional Judge, Judicial 
Corruption.

ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis dan mengkaji terkait implikasi pembatalan kewenangan 
komisi yudisial dalam pengawasan hakim konstitusi terhadap praktik judicial 
corruption di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat 
deskriptif analitis, dengan pendekatan undang-undangdan penedekatan konseptual. 
Jenis data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. 
Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi silogisme. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa pembatalan kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan 
Hakim Konstitusi yang merupakan akibat dari Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 
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dan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 telah menyebabkan adanya judicial 
corruption pada tubuh Mahkamah Konstitusi republik Indonesia sebab tidak ada 
lembaga pengawas eksternal yang mandiri yang dapat melakukan pengawasan 
terhadap Hakim Konstitusi itu sendiri.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim Konstitusi, Judicial Corruption.

A. PENDAHULUAN

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara independen yang baru dibentuk 
pasca reformasi melalui amandemen ketiga UUD NrI 1945. Kehadiran Komisi 
Yudisial yang dirumuskan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman dimaksudkan sebagai 
supporting system dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai 
pelaksana Kekuasaan Kehakiman.Pembentukan Komisi Yudisial ini pada dasarnya 
ditujukan untuk membangun sistem check and balances di dalam struktur kekuasaan 
termasuk di dalamnya pada sub sistem kekuasaan kehakiman (Mustafa Abdullah, 
2007: 13-17).

Komisi Yudisial diberikan dua kewenangan konstitutif, antara lain adalah 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 
Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 
tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY). Kewenangan Komisi Yudisial 
dalam rangka menjaga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim yang diatur dalam konstitusi dimaknai sebagai kewenangan 
pengawasan sebagaimana yang diatur dalam UU KY. Berdasarkan pasal 1 angka 5 
jo Pasal 20 UU KY, kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial 
mencakup pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, Hakim Agung, dan hakim pada 
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. 

Dalam perkembangannya, kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan 
yang diatur dalam UU KY ini mendapat resistensi dari para Hakim Agung yang 
merasa kebebasan hakim dan hak konstitusionalnya sebagai Hakim Agung terlanggar. 
resistensi dari Hakim Agung ini tercermin dalam permohonan pengujian UU KY 
kepada Mahkamah Konstitusi. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi 
mengeluarkan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan 
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kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim Konstitusi dan membatalkan 
teknis prosedur pengawasan hakim yang diatur dalam UU KY tersebut. 

Dinamika terhadap kewenangan Komisi Yudisial kembali terjadi manakalah 
Komisi Yudisial diberikan kewenangan kembali dalam hal pengawasan Hakim 
Konstitusi melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian 
disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU 
Penetapan Perppu MK).  Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk terlibat 
dalam pembentukan panel ahli dalam rekrutmen Hakim Konstitusi, menyusun 
dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta terlibat bersama 
membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut MKHK) 
yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Namun, UU 
Penetapan Perppu MK ini kembali dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014.  

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yakni 
penelitian hukum yang dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka yang terdiri 
dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 
2014:55-56). Penelitian hukum ini menelaah bahan kepustakaan yang diperoleh 
melalui studi pustaka dengan mengumpulkan serta mempelajari bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur 
yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan dianalisis 
dengan menggunakan teori-teori yang relevan, yaitu teori pengujian undang-undang 
dan teori Kekuasaan Kehakiman.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 merupakan 
putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diajukan 
oleh tiga puluh satu orang Hakim Agung. Dalam Putusan ini, Mahkamah 
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Konstitusi membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim 
Konstitusi dan membatalkan ketentuan yang memuat pengaturan mengenai 
prosedur pengawasan tersebut. Dalam menafsirkan bahwa Hakim Konstitusi 
tidak termasuk objek pengawasan Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi 
menggunakan penafsiran secara sistematika dan penafsiran berdasarkan original 
intent.   Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya juga berpendapat 
bahwa apabila Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial akan 
mengganggu independensi dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus 
sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur dalam Konstitusi.

Selanjutnya Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang membatalkan 
keseluruhan isi UU Penetapan Perppu berarti mebatalkan kewenangan Komisi 
Yudisial untuk terlibat kembali dalam pengawasan, baik preventif maupun represif 
terhadap Hakim Konstitusi. Sebelumnya dalam UU Penetapan Perppu Komisi 
Yudisial diberikan kewenangan untuk terlibat kembali dalam pengawasan Hakim 
Konstitusi. Bentuk keterlibatan tersebut antara lain adalah dalam pembentukan 
panel ahli untuk rekrutmen Hakim Konstitusi, penyusunan dan penetapan 
KEPPH, serta pembentukan MKHK. Mahkamah Konstitusi menggunakan 
penafsiran berdasarkan original intent, tekstual, dan gramatikal. Mahkamah 
Konstitusi juga mendasarkan pendapatnya pada kebebasan dari kekuasaan 
kehakiman yang mana setiap campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dari 
lembaga negara apa pun akan menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan kehakiman 
dalam menjalankan fungsinya dan mengancam prinsip negara hukum. Selain itu, 
UU Penetapan Perppu MK merupakan bentuk penyelundupan hukum karena 
bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 
yang telah menegaskan secara konstitusional bahwa Hakim Konstitusi tidak 
terkait dengan Komisi Yudisial yang mendapatkan kewenangan berdasarkan 
Pasal 24B UUD NrI 1945.

Saldi Isra kemudian menyampaikan kritiknya atas Putusan MK ini dan 
menyatakan bahwa secara sadar atau tidak, Mahkamah Konstitusi telah terjebak 
membangun argumentasi untuk tidak masuk dalam ranah pengawasan Komisi 
Yudisial (Saldi Isra dalam Puguh Windrawan, 2014: 94). Putusan MK telah 
membedakan antara Hakim Konstitusi, Hakim Agung, dan hakim pada badan 
peradilan di bawah Mahkamah Agung. Padahal konstitusi tidak memisahkan 
pengertian hakim berdasarkan ruang lingkup sehingga semua hakim dalam 
ranah kekuasaan negara harus dimaksudkan sebagai hakim, baik ia adalah 
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Hakim Konstitusi, Hakim Agung, ataupun hakim pada badan peradilan di bawah 
Mahkamah Agung (Saldi Isra dalam https://www.saldiisra.web.id/index.php/
buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-
005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html diakses 
pada 20 Mei 2019 pukul22.49 WIB).Selain itu, salah satu tujuan pembentukan 
Komisi Yudisial adalah untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman 
(Idul rishan, 2013: 31). Didik Sukriono (dalam Ismail Hasani dan Dri Utari 
Christina rachmawati, 2013: 402-412) juga menjelaskan bahwa keberadaan 
Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal dari Hakim Konstitusi tidak akan 
mempengaruhi independensi dan imparsialitas Hakim Konstitusi serta tidak 
akan memposisikan Komisi Yudisial memiliki kedudukan yang lebih tinggi 
dari Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi telah 
terjebak membangun argumentasi 

Pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 sangat jelas 
bahwa Komisi Yudisial tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengawasi 
Hakim Konstitusi. Menurut Denny Indrayana, putusan MK yang membatalkan 
kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi ini akan 
berimplikasi pada terjadinya praktik mafia peradilan (judicial corruption) (Denny 
Indrayana dalam Saldi Isra dalam https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-
jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-
iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html diakses pada  20 Mei 
2019 puku 23.09 WIB). Menurut Firmansyah Arifin (dalam Komisi Yudisial, 
2018: 142), Tidak dapat dipungkiri bahwa judicial corruptiontelah terjadi pada 
kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak sebelum reformasi. Judicial Corruption 
ini tentunya merupakan suatu gambaran bahwa telah terjadi penyalahgunaan 
jabatan dan profesi di lembaga peradilan untuk mengambil keuntungan pribadi 
secara tidak wajar dengan mengorbankan hukum dan keadilan (Mahfud MD, 
2010: 113). 

Komisi Yudisial pada dasarnya dibentuk dengan harapan untuk memperbaiki 
sistem peradilan di Indonesia sebab Mahkamah Agung telah gagal dalam 
menciptakan sistem peradilan yang baik dan bersih (Idul rishan, 2013: 49). 
Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak mungkin dibiarkan tanpa kontrol 
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sehingga harus dibarengi adanya akuntabilitas untuk menghindari terjadinya 
abuse of power (tyrani judicial). Oleh karena itu, Komisi Yudisial diberikan 
kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim yang kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah 
Konstitusi dapat dimaknai sebagai kewenangan pengawasan. Kewenangan 
pengawasan ini pada awalnya mencakup Hakim Konstitusi pula, tetapi dibatalkan 
melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 ini. 

Pasca dikeluarkannya Putusan MK ini, praktis pengawasan terhadap 
Hakim Konstitusi hanya dilakukan secara internal oleh Mahkamah Konstitusi 
sendiri, yakni melalui Dewan Etik. Menurut Indonesia Corrution Watch (ICW), 
pengawasan yang dilakukan hanya secara internal oleh Dewan Etik Mahkamah 
Konstitusi tidak efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Etik 
terbatas dan sanksi yang diberikan oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi 
terhadap Hakim Konstitusi yang melanggar KEPPH tergolong ringan dan tidak 
memberikan efek jera. Hal ini semakin didukung dengan adanya kasus suap 
pada tahun 2013 yang melibatkan Akil Mochtar yang saat itu menjabat sebagai 
Ketua Mahkamah Konstitusi. Akil Mochtar terbukti menerima suap sebesar 
rp57,78 milliar dan US$ 500.000 terkait pengurusan 15 sengketa pilkada dan 
divonis dengan hukuman penjara seumur hidup (https://antikorupsi.org/id/news/
korupsi-oknum-hakim-konstitusi diakses pada 21 Mei 2019 pukul 00.27 WIB). 
Kasus suap yang melibatkan Hakim Konstitusi tersebut menurunkan citra positif 
dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri dan menyebabkan krisis kepercayaan 
masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Berdasarkan jajak 
pendapat harian Kompas, citra Mahkamah Konsitusi merosot drastis dari 65,2 
persen menjadi hanya 8,8 persen pasca terjadinya kasus suap yang melibatkan 
Akil Mochtar tersebut (https://nasional.kompas.com/read/2015/05/04/15121611/
Jajak.Pendapat.Kompas.Wajah.Lembaga.yang.Tercoreng.Kasus diakses pada 
tanggal 21 Mei 2019 pukul 00.39 WIB).

Presiden akhirnya mengeluarkan Perppu MK sebagai akibat adanya 
kemrosotan integritas dan kepribadian Hakim Konstitusi yang tercermin dari 
kasus suap Akil Mochtar tersebut (Ni’matul Huda, 2013: 558). Perppu MK 
tersebut memberikan legitimasi kepada Komisi Yudisial untuk kembali terlibat 
dalam pengawasan Hakim Konstitusi, antara lain Komisi Yudisial diberikan 
kewenangan untuk terlibat dalam pembentukan panel ahli dalam rekrutmen 
Hakim Konstitusi, penyusunan dan penetapan KEPPH, dan pembentukan 
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MKHK. Pemberian kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk terlibat dalam 
pengawasan Hakim Konstitusi ini sangatlah penting sebab pengawasan dapat 
menjadi condition sine qua non manakala terjadi krisis kepercayaan terhadap 
hakim maupun lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman 
(Firmansyah Arifin dalam Komisi Yudisial, 2018:142). Selain itu, pemberian 
kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk terlibat dalam proses rekrutmen 
hakim termasuk Hakim Konstitusi merupakan bentuk pengawasan secara 
preventif yang dapat dilakukan dan bertujuan untuk mencegah terbukanya ruang 
penyalahgunaan wewenang sebab proses rekrutmen sangat rawan dengan praktik 
curang. Namun, kewenangan ini kembali diamputasi melalui Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Pada akhirnya, putusan ini juga berimplikasi pada terjadi praktik judicial 
corruption di tubuh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kasus suap terhadap 
Hakim Konstitusi kembali terjadi pada tahun 2017. Patrialis Akbar yang saat itu 
menjabat sebagai Hakim Konstitusi terjaring operasi tangkap tangan KPK dan 
terbukti menerima suap dari importer daging berkaitan dengan perkara pengujian 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan. Kasus suap yang melibatkan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ini 
selain karena tidak adanya pengawasan dari lembaga eksternal terhadap Hakim 
Konstitusi, juga karena perekrutan yang dilakukan kepada Patrialis Akbar tersebut 
tidak diselenggarakan secara obyektif, akuntabel dan partisipatif dan terkadang 
tidak memperhatikan rekam jejak dari calon Hakim Konstitusi yang diajukan 
((https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-oknum-hakim-konstitusi diakses pada 
21 Mei 2019 pukul 01.22 WIB).

Dua kasus suap yang melibatkan Hakim Konstitusi diatas merupakan 
cerminan bahwa pembatalan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan 
Hakim Konstitusi telah menyebabkan terjadinya judicial corruption di tubuh 
Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Hal ini didukung oleh pendapat Denny 
Indrayana yang dikemukakan dalam sidang perkara pengujian undang-undang 
dengan register perkara nomor 005/PUU-IV/2006. Denny Indrayana menjelaskan 
telah menjelaskan bahwa secara constitutional importance, perlu dilaksanakan 
pengawasan secara eksternal terhadap Hakim Konstitusi. Pengawasan diperlukan 
dalam rangka mendukung pelaksanaan kemandirian dan membuka ruang 
transparansi peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi serta memperkuat fungsi 
dan wewenang kekuasaan kehakiman (Firmansyah Arifin dalam Komisi Yudisial, 
2018:142).
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D. SIMPULAN

1. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-
XII/2014 telah membatalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi 
Hakim Konstitusi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah terjebak 
membangun argumentasi untuk tidak masuk dalam ranah pengawasan hakim 
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi telah membedakan 
definisi hakim berdasarkan ruang lingkupnya, padahal Konstitusi tidak pernah 
memisahkan pengertian hakim berdasarkan ruang lingkupnya. Selain itu, 
Mahkamah Konstitusi menggunakan pertimbangan hukum bahwa independensi 
Hakim Konstitusi akan terganggu apabila diawasi oleh Komisi Yudisial. Padahal 
pembentukan Komisi Yudisial dengan kewenangan pengawasan 

 Adalah bertujuan untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman.
2. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-

XII/2014 yang membatalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan 
Hakim Konstitusi telah berimplikasi pada terjadinya praktik judicial corruption 
pada tubuh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan terjadinya 
kasus suap berkaitan dengan perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi yang 
melibatkan Akil Mochtar yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah 
Konstitusi dan Patrialis Akbar yang saat itu menjabat sebagai Hakim Konstitusi. 
Judicial Corruption ini pada dasarnya terjadi karena tidak adanya pengawasan 
baik secara preentif maupun represif dari lembaga eksternal terhadap Hakim 
Mahkamah Konstitusi tersebut. 

E. SARAN

1. Perlu dilakukan perbaikan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, baik 
pengawasan secara preventif maupun secara represif. Hal ini dapat dilakukan 
dengan melibatkan atau memberikan kewenangan pengawasan tersebut kepada 
lembaga eksternal yang mandiri, yakni Komisi Yudisial. Oleh karena itu, 
kewenangan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang sebelumnya dimiliki 
oleh Komisi Yudisial perlu untuk dipulihkan kembali.

2. Melakukan amandemen UUD NrI 1945 dan melakukan revisi terhadap UU 
Komisi Yudisial, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Mahkamah Konstitusi 
serta melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait.
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ANALISIS LARANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
DAERAH MERANGKAP PENGURUS PARTAI POLITIK TERKAIT 

SISTEM POLITIK DEMOKRASI

ABSTRACT
This study analyzes and examines the prohibition of members of the Regional 
Representative Council (DPD) concurrently administrators of political parties and 
formulates ideal arrangements for the requirements of DPD member candidates 
regarding the political system of democracy. This research is a legal research that is 
of a nature perspective, with a legal approach and a conceptual approach. The type 
of data collected consists of primary legal material and secondary legal material. 
The data collection technique used is library research. The technical analysis used 
is a syllogism method that uses a deductive mindset. The results of the study indicate 
that the prohibition of DPD members and administrators of political parties is right 
based on (1) a historical analysis of the formation of the DPD; (2) differences in 
the nature of representatives; and (3) potential conflicts of interest that may arise. 
The ideal arrangement for the requirements of DPD member candidates is (a) not 
a political party administrator at least 5 years before nomination (b) domicile 
requirements for a certain period of time; and (c) organizational / community regional 
leadership requirements.

ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis dan mengkaji terkait larangan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) merangkap pengurus partai politik dan merumuskan pengaturan yang 
ideal syarat calon anggota DPD terkait sistem politik demokrasi. Penelitian ini adalah 
penelitian hukum yang bersifat perspektif, dengan pendekatan perundang-undangan 
dan pendekatan konseptual. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
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studi kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang 
menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan 
anggota DPD merangkap pengurus partai politik adalah tepat berdasarkan (1) analisis 
historis pembentukan DPD; (2) perbedaan hakikat perwakilan; dan (3) potensi konflik 
kepentingan yang mungkin timbul. Pengaturan yang ideal syarat calon anggota 
DPD yakni (a) bukan pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum 
pencalonan (b) syarat domisili dengan waktu tertentu; dan (c) syarat kepemimpinan 
organisasi/komunitas daerah.
Kata Kunci: Anggota DPD, Pengurus Partai Politik, Sitem Politik Demokrasi

A. PENDAHULUAN

Konstitusi hasil perubahan telah melahirkan beberapa lembaga-lembaga negara 
baik dalam cabang kekuasaan legislatif maupun yudikatif. Cabang kekuasaan legislatif 
misalnya, konstitusi hasil perubahan tersebut telah melahirkan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) sebagai lembaga baru yang akan menjamin terwujudnya hubungan 
pusat dan daerah yang lebih baik dan bertanggungjawab. realitas ketidakadilan 
dan kurang meratanya pembangunan di tingkat pusat dan daerah selama Orde Baru 
telah memicu keinginan perlunya melembagakan aspirasi daerah dari yang dulunya 
berwujud Utusan Daerah menjadi Perwakilan Daerah (Masnur Marzuki, 2008: 82). 
Landasan terbentuknya DPD adalah untuk menciptakan check and balances di tubuh 
parlemen itu sendiri, agar produk perundang-undangan yang dibuat lebih bersifat 
aspiratif (Adrian Fisky Oday, 2013: 6). DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga 
yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antar pusat dan 
daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan 
jaminan keutuhan integritas wilayah negara (Jimly Asshidiqie, 2005: 172).

Keberadaan DPD sebagai lembaga baru diatur dalam Bab VIIA tentang DPD 
yang berisi dua pasal yakni Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NrI 1945. Pasal 22C 
UUD NrI 1945 mengatur terkait keanggotaan dan susunan DPD, sementara Pasal 
22D UUD NrI 1945 mengatur terkait kewenangan DPD. Hal menarik yang kemudian 
perlu dikaji adalah terkait keanggotaan DPD itu sendiri. Permasalahan yang kemudian 
muncul adalah ketika realita saat ini menunjukan lebih dari 50% anggota DPD 
bergabung dengan partai politik. Data menunjukan hingga akhir 2017, terdapat 78 
dari 132 anggota DPD yang menjadi pengurus partai politik (http://ipc.or.id/katastrofi-
dewan-perwakilan-daerah-parpolisasi-korupsi-dan-kemelut-konflik/ diakses pada 10 

Analisis Larangan Anggota ...



Res Publica Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2019162

Oktober 2018 pukul 20.10). Banyaknya anggota DPD yang merupakan pengurus 
partai politik menjadi polemik tersendiri, apakah hal tersebut telah mengakomodir 
maksud kelembagaan DPD yang sebenarnya sebagai perwakilan daerah, mengingat 
perwakilan partai politik telah diakomodir melalui kelembagaan DPr. Berdasarkan 
uraian di atas masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis 
larangan anggota DPD merangkap pengurus partai politik dan bagaimana pengaturan 
yang ideal syarat calon anggota DPD bukan dari pengurus partai politik terkait dengan 
sistem politik demokrasi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
non hukum (Peter Mahmud Marzuki. 2014: 55-56). Penelitian hukum ini menelaah 
bahan kepustakaan yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan serta 
mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa peraturan 
perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Hasil 
penelitian dan pembahasan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan, 
yaitu sistem politik demokrasi, suprastruktur politik, dan lembaga perwakilan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Larangan Anggota DPD merangkap Pengurus Partai Politik

Larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD berawal dengan 
dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang 
mengabulkan uji materiil Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD NrI 1945.Putusan tersebut 
menyatakan frasa “pekerjaan lain” bertentangan terhadap Pasal 28D Ayat (1) 
UUD NrI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 
sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.
Analisis ketentuan larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD perlu 
dipahami berdasarkan awal mula pembentukan DPD. Tujuan pembentukan DPD 
secara teoritis untuk membangun sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan 
(checks and balances) antara cabang kekuasaan negara dan dalam lembaga 
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legislatif (Abd Thalib dan Mukhlisin, 2017: 53). Tujuan pembentukan DPD 
secara filosofis didorong oleh kepentingan mewarnai kebijakan pemerintah 
nasional dengan memberikan ruang baru bagi kepentingan masyarakat daerah. 
Pengertian daerah yang dimaksud bukanlah daerah perdaerah, melainkan wilayah 
geokultural dalam bingkai yang majemuk (Indra J. Piliang dan Bivitri Susanti, 
2007: 3-8). ruang tersebut diberikan melalui keterlibatandan keikutsertaan daerah 
dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional, terutama 
yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Hal ini dipandang penting karena 
sebelum perubahan UUD NrI 1945, aspirasi daerah dapat dikatakan hampir tidak 
terakomodasi. Pentingnya mendengar aspirasi daerah dan melibatkannya dalam 
pengambilan keputusan politik untuk hal-hal tertentu juga dimaksudkan sebagai 
bagian dari constitutional engineering untuk mengatasi dan mencegah timbulnya 
ketidakpuasan daerah yang disebabkan oleh pengambilan keputusan politik yang 
bersifat sentralistik yang diberlakukan berdasarkan sistem ketatanegaraan yang 
lama (sebelum dilakukan perubahan UUD 1945) (Lihat Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018). 

Kemudian, analisis terkait lembaga perwakilan yang dianut Indonesia. Ada 
tiga karakter perwakilan yang dapat secara penuh mewujudkan perwakilan 
rakyat, yaitu: (1) Perwakilan Politik (political representation); (2) Perwakilan 
Daerah (regional/teritorial representation); dan (3) Perwakilan Golongan 
(functional representation). Perwakilan Politik menghasilkan wakil-wakil politik 
(political representation), perwakilan daerah menghasilkan wakil-wakil daerah 
(regonal/teritorial representration), dan perwakilan golongan menghasilkan 
wakil-wakil golongan fungsional (functional representation). Dalam hal negara 
yang bersangkutan menganut salah satu dari ketiganya, maka pelembagaanya 
tercermin dalam struktur parlemen satu kamar (unicameral parliament). Jika 
sistem yang dianut itu mencakup dua fungsi, maka kedua fungsi tersebut 
dilembagakan dalam struktur parlemen dua kamar (bicameral parliament), dan 
jika sistem yang dianut itu mencakup tiga fungsi, maka ketiga fungsi tersebut 
dilembagakan dalam struktur parlemen tiga kamar (tricameral parliament)(Jimly 
Asshiddiqie, 2006: 40-42). Karakter perwakilan yang digunakan Indonesia 
dalam UUD NrI 1945 adalah perwakilan politik melalui DPr dan perwakilan 
teritorial/daerah melalui DPR. Artinya, secara teori, Indonesia dapat dikatakan 
menganut sistem bikameral, meskipun fungsi, tugas, dan kewenangan DPr dan 
DPD tidak seimbang.
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Sistem parlemen bikameral merupakan sistem parlemen yang terdiri dari 
dua kamar atau dua badan, biasanya terdiri dari majelis tinggi (upper house) 
dan majelis rendah (lower house). Anggota majelis tinggi dipilih atau diangkat 
dengan dasar pertimbangan selain proporsi politik penduduk. Anggota majelis 
rendah dipilih dan/atau mewakili rakyat berdasarkan jumlah atau proporsi politik 
penduduk. Sistem parlemen dua kamar ini dimaksudkan untuk dapat saling 
mengawasi (checks and balances). Beberapa alasan sebuah negara menerapkan 
sistem parlemen bikameral (Jadmiko Anom Husodo, 2008: 250):
a. Kegagalan partai politik untuk menangkap dan mengagregasikan seluruh 

aspirasi dan kepentingan politik pada suatu negara. realitas politik yang 
ditandai dengan berbagai kekuatan dan kepentingan politik, tidak mungkin 
tertampung semuanya dalam sistem politik hanya melalui partai politik. 
Dalam sistem politik ada komponen lain yang harus mendapatkan saluran 
politiknya, yaitu golongan penekan dan golongan kepentingan. Selain itu, 
patriarkisme dalam partai politik telah menempatkan anggota parlemen lebih 
loyal kepada partai politik (pengurus partai) dari pada konstituen pemilihnya.

b. Pada dasarnya sebuah lembaga perwakilan harus dapat mencerminkan tiga 
keterwakilan, yaitu keterwakilan penduduk, keterwakilan wilayah, dan 
keterwakilan terhadap deskripsi politik tertentu. 

c. Tidak relevan lagi jika bikameralisme hanya dikaitkan dengan bentuk negara 
federasi. Dalam perkembangan negara demokrasi modern, bikameralisme 
sering dikaitkan dengan negara-negara yang wilayahnya sangat luas dengan 
jumlah penduduknya sangat besar dan heterogen. Wilayah negara yang 
sangat luas dan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai macam dan 
jenis tradisi kebudayaan, menuntut kualitas koordinasi dan kesetaraan dalam 
perlakuan politik wilayah yang terkontrol.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia 
dan masyarakatnya yang begitu heteregon tidak mungkin mampu mengagregasi 
seluruh kepentingan dan kehendak rakyatnya hanya melalui saluran partai politik. 
Artinya, diperlukan saluran lain untuk menyuarakan keinginan rakyat yang juga 
dapat mengisi jabatan dalam suprastruktur politik. Maka, selain keberadaan DPr 
yang diisi oleh wakil-wakil rakyat yang berasal dari partai politik, keberadaan 
DPD dianggap penting sebagai perwakilan daerah. DPr sebagai keterwakilan 
politik dan penduduk perlu diimbangi DPD sebagai keterwakilan wilayah.
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Dalam konteks parlemen di Indonesia yang menghadirkan DPr dan DPD, 
hakikat perwakilan yang dibawa kedua lembaga harus berbeda. Maka, pengisian 
jabatan kedua lembaga tersebut juga berbeda. Hakikat perwakilan DPr yang 
mencerminkan keterwakilan penduduk dengan pengisiannya yang melalui 
partai politik. Hakikat perwakilan DPD sebagai keterwakilan wilayah dengan 
pengisiannya yang melalui perseorangan. Apabila keterwakilan DPr dan DPD 
sama-sama berasal dari partai politik, maka menjadi bias konsep perwakilan 
bikameral.

Lalu potensi konflik kepentingan yang timbul. Banyak definisi yang 
dapat diambil mengenai konflik kepentingan. Namun, konflik kepentingan 
sesungguhnya jauh lebih luas daripada itu. Konflik kepentingan berkaitan erat 
dengan etik dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Situasi apapun 
di mana kepentingan pribadi maupun organisasi yang dibawa oleh seseorang 
akan mempengaruhi pekerjaan ataupun penilaian professional seseorang, maka 
konflik kepentingan telah terjadi (Lihat Purutan Mahkamah Konstitusi Nomor 
30/PUU-XVI/2018). Potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi apabila 
anggota DPD merangkap pengurus partai politik yakni penggunaan jabatan/
instansi untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan; 2) Perangkapan jabatan 
di tempat yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau 
tidak sejenis (dalam hal ini dapat diartikan DPD dan Partai Politik), sehingga 
menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; 
dan 3) situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur 
karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi (dalam hal ini 
dapat diartikan terganggunya prinsip check and balances antara DPr dengan 
DPD, karena anggota DPD yang mengawasi anggota DPr terkait usulan rUU 
yang menjadi kewenangan DPD terhambat karena kedua anggota tersebut sama-
sama merupakan pengurus partai politik, padahal semestinya ada keseimbangan 
apabila anggota DPD murni perwakilan daerah).

2. Pengaturan Ideal Syarat Calon Anggota DPD bukan dari Pengurus Partai 
Politik terkait dengan Sistem Politik Demokrasi.

Pemilihan anggota MPr, yakni DPr dan DPD melalui pemilihan umum 
salah satunya juga bertujuan agar tidak lagi memunculkan kekuasaan yang 
otoriter seperti pada masa orde baru. Pada masa orde baru, cara pengisian 
keanggotaan MPr dilakukan melalui tiga cara, yaitu melalui pemilihan umum, 
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pemilihan bertingkat, dan melalui pengangkatan atau penunjukan (Eddy Purnama, 
2007: 186). Pemilihan melalui pengangkatan atau penunjukan menimbulkan 
kesewenang-wenangan penguasa, yang pada akhirnya menyebabkan dwi fungsi 
ABrI.Pengaturan keanggotaan DPD secara normatif dirumuskan dalam Pasal 
22C Ayat (1) UUD NrI 1945 yang menyatakan bahwa “Anggota DPD dipilih 
dari setiap provinsi melalui pemilihan umum”. Kemudian, Pasal 22E Ayat (4) 
UUD NrI 1945 menyatakan bahwa “peserta pemilihan umum untuk memilih 
anggota DPD adalah perseorangan”. Lebih lanjut, Pasal 22E Ayat (6) UUD NrI 
1945 menyatakan bahwa Peraturan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan 
Undang-Undang. 

Persyaratan calon anggota DPD dalam Undang-Undang telah mengalami 
beberapa kali perubahan. Ada beberapa perbedaan persyaratan calon anggota 
DPD yang saat ini berlaku dengan pengaturan terdahulu. Ketika awal mula 
lembaga DPD terbentuk dan dipilih oleh rakyat melalui Pemilu 2004, 
pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Pemilu Anggota DPr, DPD, dan DPrD. Kemudian, pada saat Pemilu 2009, 
pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilu Anggota DPr, DPD, dan DPrD. Lalu, pada Pemilu 2014, pengaturannya 
menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota 
DPr, DPD, dan DPrD. Pemilu 2019 saat ini, menggunakan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu. Hal menarik berdasarkan ketentuan tiga 
undang-undang terakhir yang pernah berlaku ialah tidak adanya persyaratan 
larangan menjadi pengurus partai politik. Persyaratan tersebut hanya tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003. Larangan calon anggota DPD 
tidak menjadi pengurus partai politik ternyata pernah diundangkan, namun 
kemudian dihilangkan. Artinya, ketentuan mengenai keanggotaan DPD 
merangkap pengurus partai politik dapat dicantumkan atau tidak dicantumkan 
dalam undang-undang. Hal ini merupakan politik hukum maupun pilihan hukum 
atau kebijakanpembuat undang-undang (open legal policy).

Pembagian kekuasaan negara yang seimbang dan saling mengawasi (check 
and balances) antara DPr dan DPD tidak boleh terciderai dengan keanggotaan 
DPr dan DPD yang bias apabila sama-sama berasal dari pengurus partai politik. 
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya, pernah menyatakan bahwa desain 
konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah sebagai berikut (Lihat 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- VI/2008): 
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a. DPD merupakan representasi daerah (territorial representation) yang 
membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam 
kerangka kepentingan nasional, sebagai imbangan atas dasar prinsip “checks 
and balances” terhadap DPr yang merupakan representasi politik (political 
representation) dari aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik 
dalam kerangka kepentingan nasional;

b. Keberadaan DPr dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang 
seluruh anggotanya menjadi anggota MPr bukanlah berarti bahwa sistem 
perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral, melainkan 
sebagai gambaran tentang sistem perwakilan yang khas Indonesia;

c. Meskipun kewenangan konstitusional DPD terbatas, namun dari seluruh 
kewenangannya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, kesemuanya terkait dan 
berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara 
nasional berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional 
dan kepentingan daerah;

d. Bahwa sebagai representasi daerah dari setiap provinsi, anggota DPD dipilih 
melalui Pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, berdasarkan 
pencalonan secara perseorangan, bukan melalui Partai, sebagai peserta 
Pemilu.

Kehadiran DPD adalah bagian tak terpisahkan dari desain konstitusional 
untuk memperkuat keberadaan Negara Kesatuan republik Indonesia. Mahkamah 
Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 telah kembali menegaskan kedudukan 
DPD yang sesuai amanah konstitusi dengan melarang pengurus partai politik 
menjadi calon anggota DPD. Maka, untuk mendukung keberadaan DPD agar 
tetap sesuai koridir konstitusi, persyaratan calon anggota DPD tidak boleh 
menegasikan peran dan fungsi kelembagaan DPD.

Pengaturan syarat calon anggota DPD menjadi penting untuk diperhatikan 
demi mewujudkan kelembagaan DPD yang sesuai maksud pembentukannya. 
pengaturan ideal syarat calon anggota DPD harus dirumuskan dengan 
mempertimbangkan beberapa hal, yakni sejarah pembentukan DPD dan hakikat 
yang diwakili. Berdasarkan sejarah pembentukan DPD yakni DPD hadir untuk 
meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik 
penyelenggaraan negara dengan harapan agar tercipta integrasi bangsa yang 
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kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan republik Indonesia (Khamami Zada, 
2015: 27). Sementara, berdasarkan hakikat yang diwakili, DPD mewakili rakyat 
dalam konteks kedaerahan dan dengan orientasi kepentingan daerah. Sedangkan, 
DPr mewakili rakyat pada umumnya dengan orientasi kepentingan nasional 
(Ni’matul Huda, 2008: 382-383).

Larangan anggota DPD merangkap pengurus partai politik dirasa tidak 
cukup apabila syarat pencalonan hanya dengan menyertakan surat pernyataan 
tertulis bernilai hukum yang menyatakan bakal calon telah mengundurkan diri 
dari pengurus partai politik ketika hendak mencalonkan diri sebagai anggota 
DPD. Jika ingin membuat kelembagaan DPD yang bebas pengaruh partai 
politik untuk mengembalikan maksud pembentukan DPD sebagai cerminan 
aspirasi masyarakat daerah, maka harus ada pengaturan lebih lanjut terkait 
larangan anggota DPD merangkap pengurus partai politik. Untuk mewujudkan 
kelembagaan DPD yang independen dan bebas dari pengaruh partai politik, 
calon anggota DPD harus tidak menjadi pengurus partai politik minimal 5 tahun 
sebelum masa pencalonan. Angka 5 tahun dirasa tepat karena sesuai dengan 
rezim pemilu di Indonesia. Apabila pengurus partai politik baru mengundurkan 
diri ketika hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPD, meskipun secara 
kelembagaan sudah terlepas dari partai politik, namun secara personal dalam 
hal cara berpikir ataupun ideologi bisa saja masih berorientasi partai politik 
asalnya. Artinya, calon anggota DPD tersebut belum tentu sepenuhnya akan 
berfokus dalam memperjuangkan kepentingan daerah karena masih ada pengaruh 
pemikiran atau kedekatan emosional dari partai politik asal.

Syarat calon anggota DPD, selain bukan berasal pengurus partai politik, 
beberapa syarat yang dapat digunakan, yakni (Yuniati Setiyaningsih, 2017: 13):
a. Syarat domisili. Calon anggota DPD yang menjadi wakil dari daerah harus 

merupakan putra/putri daerah asli atau minimal telah menjadi warga daerah 
tersebut dengan bukti berdomisili di daerah tersebut dalam jangka waktu 
tertentu. 

b. Syarat kepemimpinan organisasi/komunitas daerah. Sebelum mencalonkan 
diri sebagai anggota DPD bakal calon harus pernah memiliki jabatan 
struktural di dalam komunitas daerah maupun organisasi di daerah di mana 
bakal calon akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD yang akan mewakili 
daerah tersebut.
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Esensi ideal adanya syarat domisili adalah bahwa seorang calon anggota 
DPD mesti memahami daerah yang diwakilinya sehingga bisa lebih efektif 
menyalurkan aspirasi warga di provinsi yang diwakilinya. Karena itu, mestinya 
tetap ada batas waktu minimal bagi seseorang untuk dapat mewakili provinsi 
tertentu sebagai anggota DPD (Lili Romli, diakses dari http://lipi.go.id/berita/
anggota-dpd-:-tanpa-batas-waktu-syarat-domisili-kehilangan-makna/2481 pada 
tanggal 15 Maret 2018 pukul 23.00 WIB). Domisili adalah hakikat terpenting 
dari sistem politik.  Domisili bisa diartikan juga sebagai asas kelahiran (ius 
solli). Tidak bisa semua orang bisa mewakili daerah lain, sebagaimana sistem 
politik Orde Baru, karena akan menegasikan asas kelahiran. Jika anggota DPr 
hanya berdasarkan representasi penduduk, maka domisili sekaligus legalitas 
untuk representasi wilayah (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/
PUU-VI/2008).  Jangka waktu domisili untuk calon anggota DPD dirasa sesuai 
apabila menggunakan jangka waktu minimal 3 tahun berturut-turut atau pernah 
berdomisili selama 5 tahun sejak usia 17 tahun. Waktu 3 tahun berturut-turut 
melebihi setengah waktu rezim Pemilu dan pergantian kepela daerah yang 
selama 5 tahun, hal ini untuk tidak terlalu menyulitkan calon dan berguna agar 
calon anggota DPD memahami permasalahan yang terjadi di daerahnya. Jangka 
waktu pernah berdomisili selama 5 tahun sejak usia 17 tahun, bertujuan untuk 
membuktikan bahwa calon anggota DPD memang lama mengenal daerahnya dan 
mengerti kondisi daerah tersebut. Kemudian, syarat kepemimpinan organisasi/
komunitas daerah diperlukan agar kemampuan calon anggota DPD dalam hal 
lobbying, koordinasi, komunikasi politik, manajemen organisasi, dan persuasif 
untuk daerah yang diwakili lebih terjamin. Artinya, calon anggota DPD tersebut 
memang terbukti merupakan tokoh daerah yang sehari-harinya concern terkait 
permasalahan daerah. Jadi, tidak ada lagi calon dari luar daerah yang hanya 
bermodalkan Kartu Tanda Penduduk daerah tersebut sebagai bukti domisili, 
yang bisa jadi dibuat beberapa saat sebelum masa pencalonan anggota DPD.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Larangan anggota DPD merangkap pengurus partai politik adalah hal yang 
tepat berdasarkan alasan-alasan berikut. Pertama secara historis, pada saat 
pembentukan dua kamar parlemen Indonesia, yaitu: DPD merupakan representasi 
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daerah (territorial representation) dan DPr merupakan representasi politik 
(political representation). Kedua, perbedaan hakikat perwakilan yang penting 
untuk menghindari keterwakilan ganda fungsi parlemen yang dijalankan kedua 
dewan tersebut. Ketiga, mengenai konflik kepentingan yang berpotensi muncul 
mengenai penggunaan jabatan sebagai anggota DPD atau kelembagaan DPD 
untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan (dalam hal ini terkait partai 
politik), pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya, dan 
terganggunya prinsip check and balances antara DPr dengan DPD karena 
anggota DPD yang mengawasi anggota DPr terkait usulan rUU yang menjadi 
kewenangan DPD terhambat serta perbedaan kepentingan sebagai anggota DPD 
dengan pengurus partai politik yang dapat menyebabkan konflik terkait kebijakan 
lembaga dan kebijakan partai politik.

2. Persyaratan calon anggota DPD yang ideal terkait sistem politik demokrasi. 
Pertama, calon anggota DPD bukan pengurus partai politik, sekurang-kurangnya 
selama lima tahun sebelum pencalonan diri. Kedua, calon anggota DPD 
memerlukan ketentuan domisili daerah yang diwakili minimal 3 tahun berturut-
turut atau minimal 5 tahun sejak usia 17 tahun. Ketiga, calon anggota DPD pernah 
memiliki jabatan struktural organisasi/komunitas daerah.

Saran

1. Pembuat undang-undang atau lembaga-lembaga pembuat kebijakan harus 
mematuhi dan mentaati putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan 
peraturan dan/atau putusan yang memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. 
Perlu ada konsistensi untuk menjaga kelembagaan DPD yang sesuai original 
intent dan maksud awal tujuan pembentukannya.

2. Merevisi Undang-Undang Pemilu dan peraturan perundang-undangan terkait 
persyaratan calon anggota DPD dengan menambah klausul syarat calon anggota 
DPD bukan pengurus partai politik minimal 5 tahun sebelum pencalonan, syarat 
domisili daerah yang diwakili minimal 5 tahun berturut-turut atau minimal 10 
tahun sejak usia 17 tahun, dan pernah memiliki jabatan struktural organisasi/
komunitas daerah.
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ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 97/PUU-
XIV/2016 TERKAIT PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN 

ABSTRACT
This study aims to find out whether the judicial panel’s judgment on the decision of 
the Constitutional Court No.97 / PUU-XIV / 2016 has been in accordance with the 
principles of the laws and regulations in force in Indonesia. At the dogmatic level of 
law, something is a legal issue if the matter relates to the relevant legal provisions 
and facts faced. reviewed from the legal facts of the inclusion of the traditional belief 
in the religious columns of the Civil Identity Cards and Civil Family Cards in the 
demographic administration law; and the arrangement of religion and the flow of 
trust in the laws and regulations.
This research is prescriptive where in view of its purpose, this research includes 
normative or doctrinal law research. The sources of legal materials used in this study 
are primary legal materials, secondary law materials and non-law materials. Technique 
of collecting data used is study of document or book material and interview. Data 
analysis technique used is deductive.
The results of the study show that the verdict of the Constitutional Court No.97 / 
PUU-XIV / 2016 relating to the traditional beliefs in the columns of religious civil 
identity cards and civil family cards has not been in accordance with the principles 
of the 1945 Constitution and existing legislation.

Keywords: religion, traditional belief, demographic administration

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan majelis hakim 
dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 telah sesuai dengan 
prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Analisa Putusan Mahkamah ...

Maria Madalina
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

PADA KOLOM AGAMA KARTU TANDA PENDUDUK 
DAN KARTU KELUARGA

Faiz Ridho Nugroho
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 



Res Publica Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2019174

Dalam tataran dogmatik hukum, sesuatu merupakan isu hukum apabila masalah itu 
berkaitan dengan ketentuan hukum yang relevan dan fakta yang dihadapi. ditinjau dari 
fakta hukum yaitu tentang pencantuman aliran kepercayaan dalam kolom agama kartu 
tanda penduduk dan kartu keluarga di undang-undang administrasi kependudukan; 
dan pengaturan agama dan aliran kepercayaan dalam peraturan perundang-undangan. 
Penelitian ini bersifat preskriptif dimana apabila dilihat dari tujuannya penelitian 
ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sumber bahan hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 
dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-
XIV/2016  terkait pencantuman aliran kepercayaan didalam kolom agama kartu 
tanda penduduk dan kartu keluarga belum sesuai dengan prinsip Undang-Undang 
Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci: agama, aliran kepercayaan, administrasi kependudukan

A. PENDAHULUAN

Uji materi dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 terhadap undang-undang 
administrasi kependudukan. Para pemohon mengajukan judicial reviewterhadap 
Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5)Undang-Undang No. 24 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan. Para pemohon berpendapat bahwa kata “agama” dalam 
Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) bertentangan dengan UUD NrI 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 
penganut aliran kepercayaan. Isi dari pasal yang para Pemohon uji adalah bahwa 
kolom agama di dalam KK dan KTP elektronik bagi para penganut kepercayaan 
atau bagi penganut agama yang belum diakui oleh perundang-undangan Indonesia, 
agar dikosongkan. Namun tetap dicatat dalam database kependudukan. Menurut 
para pemohon, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama 
dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak 
terkait administrasi kependudukan.Para pemohon mengatakan bahwa dengan tidak 
dicantumkannya aliran kepercayaan di KTP elektronik mengakibatkan Pemohon 
sebagai warga negara tidak bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak dasar lainnya 
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seperti, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas jaminan jaminan sosial, 
beserta dengan seluruh layanannya.

Apabila mengkaji mengenai pelanggaran-pelanggaran administratif yang 
diakibatkan norma didalam undang-undang administrasi kependudukan yang 
membedakan antara agama dan aliran kepercayaan. Permasalahan yang terkait dengan 
pencantuman identitas sebagai penghayat Kepercayaan di dokumen kependudukan, 
semisal KTP dan KK, maka terdapat dua kelompok. Kelompok pertama adalah 
mereka yang mengisi kolom agama dengan salah satu agama resmi yang diakui oleh 
pemerintah (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu). Alasan kelompok 
ini adalah ketika harus berhadapan dengan keperluan-keperluan administrasi atau 
berhubungan dengan status mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS), meskipun 
pemerintah sebenarnya juga telah memberikan kebebasan bagi mereka untuk tidak 
harus mengisi kolom agama di dokumen kependudukan mereka. Selain itu, kelompok 
ini berpandangan bahwa pelaksanaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
sebenarnya dapat disandingkan dengan agama resmi yang mereka anut(Rofiq, 2014: 
18).kelompok kedua cenderung menunjukkan identitas mereka sebagai penghayat 
Kepercayaan dengan tidak mengisi kolom agama di dokumen kependudukan. Mereka 
memilih sikap demikian disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memberikan 
kebebasan kepada penghayat Kepercayaan untuk tidak mengisi kolom agama. Dalam 
pelaksanaan di lapangan, sebenarnya tidak ditemui masalah administratif sedikit 
pun setelah mereka tidak mengisi kolom agama di kartu identitas mereka. Hal itu 
disebabkan semakin banyak aparat pemerintah yang sudah mengetahui kebijakan 
pemerintah yang mengizinkan penghayat Kepercayaan untuk tidak mengisi kolom 
agama (Rofiq, 2014: 19).

Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 
Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
bertentangan dengan UUD NrI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk aliran kepercayaan.Muncul 
pertentangan dari kalangan masyarakat dan tokoh agama. Diantaranya tokoh yang 
kontra terhadap putusan ini adalah ketua Majelis Ulama Indonesia KH. Ma’ruf 
Amin menyebut, “putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghayat kepercayaan 
tak mempertimbangkan kesepakatan di masyarakat. MK membuat keputusan yang 
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hanya semata-mata berpegang kepada prinsip perundang-undangan, tanpa dia 
memperhatikan kesepakatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang 
mengandung masalah.” (Kuwado, 2017). Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim 
Saifuddin. beliau menuturkan “putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengisian 
kolom agama dengan “kepercayaan” adalah sesuatu yang memuaskan sebagian 
kalangan tapi di sisi lain juga mengecewakan dan meresahkan sebagian masyarakaf 
yang lain”. (ramadhan, 2017) Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, 
Prof Syaiful Bakhri mengatakan, “putusan MK tersebut dilakukan dengan sangat 
senyap. Menurut dia, hal ini berbeda dengan putusan-putusan MK sebelumnya yang 
selalu melibatkan MUI atau ormas Islam, khususnya yang terkait dengan agama” 
(Muhyiddin, 2017).

Pokok persoalan dari putusan tersebut adalah penafsiran kata agama dan 
kepercayaan didalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada Pasal 28E Ayat (1) dan 
(2) serta Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut 
agamanya dan kepercayaannya”. Disamping permasalahan mengenai penafsiran 
dua frasa tersebut, persoalan yang timbul dari Pasal a quo tersebut adalah bentuk 
perlakuan diskriminasi berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara 
terutama dibidang pelayanan administrasi kependudukan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan 
hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusanNo. 97/PUU-XIV/2016. 
Serta menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 terhadap 
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum dan Undang-Undang Dasar Negara 
republik Indonesia 1945.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian 
doktrinal. Suatu penelitian hukum (legal research) adalah suatu proses untuk 
menentukan kebenaran koherensi, yaitu menentukan apakah aturan hukum yang ada 
sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma hukum yang berupa perintah atau 
larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai 
dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki P. P., 2014 : 47). Oleh karena 
itu penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah dasar-dasar perumusan putusan 
Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 telah sesuai dengan prinsip-prinsip 
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hukum dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945.Sifat penelitian 
yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah bersifat preskriptif. Ilmu 
hukum bukan termasuk ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh 
karena itu, penelitian hukum tidak dimulai dari hipotesis (Marzuki P. P., 2014 : 59). 
Penelitian ini mengkaji dalil-dalil yang digunakan hakim dalam putusan No.97/PUU-
XIV/2016. Oleh karena itupenelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan 
kepadapendekatan historis (historical approach) untuk mengetahui penafsiran 
terhadap pasal-pasal di UUD NrI 1945.Serta menggunakan pendekatan Konseptual 
(conseptual approach). Pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip 
hukum. Prinsip-prinsip hukum ini dapat diiketemukan dalam pandangan-pandangan 
sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. (Marzuki P. P., 2014: 138)

C. PEMBAHASAN

1.	 Pemaknaan	Agama	dan	Kepercayaan	Secara	Definitif	dan	Normatif

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 diawali dengan 
pendirian terhadap pemaknaan agama dan aliran kepercayaan yang secara 
konstitusional merupakan hak dasar warga negara yang tidak boleh diperlakukan 
secara diskriminatif. Untuk itu perlu dikaji terlebih dahulu pengertian agama dan 
aliran kepercayaan secara definitif maupun secara normatif. Pengertian agama 
didefinisikan sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Tuhan atas keterangan 
Nabi-nabi PesuruhNya, berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-
petunjuk untuk kemaslahatan seluruh manusia baik dalam urusan dunia maupun 
urusan akhirat (Hafidy,1982: 88). Agama adalah kepercayaan akan adanya 
Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusanNya 
untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ciri-ciri agama itu adalah (Ali, 
1969: 9): Mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa; Mempercayai kitab suci 
Tuhan Yang Maha Esa; Mempunyai rasul atau utusan dari Tuhan Yang Maha 
Esa; Mempunyai hukum sendiri bagi kehidupan; Mempunyai hukum sendiri 
bagi kehidupan penganutnya berupa perintah dan petunjuk. Sedangkan aliran 
kepercayaan adalah suatu paham dogmatis, terjalin dengan adat-istiadat hidup 
dari berbagai macam suku bangsa, lebih-lebih pada suku bangsa yang masih 
terbelakang. Pokok kepercayaannya, apa saja adat hidup nenek moyangnya 
di sepanjang masa (Hafidy, 1982: 89). Aliran kepercayaan dapat digolongkan 
menjadi dua golongan besar yaitu: pertama, golongan kepercayaan yang 

Analisa Putusan Mahkamah ...



Res Publica Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2019178

animistis tradisional tidak terdapat filosofinya dan tidak ada mistiknya, misalnya: 
kahariang, kepercayaaan suku Dayak di Kalimantan, dan lain-lain. Kedua, 
golongan kepercayaan masyarakat yang ada filosofinya disertai ajaran mistik 
yang memuat ajaran-ajaran bagaimana caranya agar manusia bisa mendekatkan 
diri atau bahkan bisa bersatu dengan Tuhan. Ajarannya selalu membicarakan 
yang ada sangkut pautnya dengan batin atau hal-hal yang gaib. Karena itu, 
golongan ini sering disebut dengan golongan kebatinan (Subagya, 1976: 66).
Secara definisi agama dan aliran kepercayaan memiliki pengertian yang berbeda, 
dimana untuk dapat didefinisikan sebagai agama harus memenuhi unsur-unsur 
yang telah disebutkan diatas sedangkan aliran kepercayaan lebih memusatkan 
definisinya kepada ajaran-ajaran atau petunjuk dalam menjalankan kehidupan.

Secara normatif dalam UUD NrI 1945 Pasal 28E Ayat (1) dan (2), serta pada 
Pasal 29 Ayat (2) UUD NrI 1945 yang didalamnya mengandung frasa agama dan 
kepercayaan. Untuk mengetahui arti frasa agama dan kepercayaan padaPasal 28E 
Ayat (1) dan (2),serta Pasal 29 Ayat (2) tersebut dapat ditafsirkanmenggunakan 
metode interpretasi historis yaitu dengan cara mengetahui kehendak pembentuk 
undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang (Konstitusi, 2010: 
73). Menukil dari naskah risalah pada rapat komisi A ke-4 sidang tahunan MPr 
rI dibahas mengenai perumusan pasal 28E UUD 1945, Dapat diketahui bahwa 
dalam sejarah perumusan pasal 28E pada sidang perumusannyaterdapatdua 
opsirumusan pasal dimana kata agama dan kepercayaan diartikan satu kesatuan 
yang terpisah atau kata agama dan kepercayaan itu diartikan secara sendiri-
sendiri. dimana pada saat itu ketua rapat yaitu Harun Kamil berpendapat 
“... Maaf, jadi semua ini satu pembahasan bisa disepakati kecuali mengenai 
masalah Pasal 28E dihalaman 85, ayat (1) tentang alternatif pertama : “Setiap 
Orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaan agamanya 
masing-masing”. Dan alternatif kedua : “setiap orang bebas memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, dan kepercayaannya 
itu”. Jadi berbeda tentang masalah ada kalimat, ada kata-kata kepercayaannya 
itu. Apakah kita bisa menyelesaikan dengan memisahkan agama dan kepercayaan 
misalnya kan begitu, sehingga pecah menjadi dua ayat.” (rakyat, 2010 : 244).  
Oleh karena ada pihak yang berpendapat kata agama dan kepercayaan bukan 
lah hal yang memiliki arti masing-masing sehingga memilih opsi pertama. 
Namun ada pula pihak yang berpendapat bahwa agama dan kepercayaan dapat 
diartikan berbeda, dimana kepercayaan dapat diartikan untuk memberikan hak 
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bagi para penganut kepercayaan/kebathinan yang ada di Indonesia, maka dari 
itu pihak tersebut memilih opsi yang kedua.  Pada akhirnyadidalam keputusan 
rapat paripurna tersebut diambil jalan tengah dimana kata agama dirumuskan 
dalam Ayat (1) dan kata kepercayaan dirumuskan dalam Ayat (2). Dengan hal 
ini agama dan kepercayaan memang memiliki arti yang berbeda atau sendiri-
sendiri, namun dirumuskan dalam ayat yang terpisah. Perumusan norma didalam 
ayat yang terpisah tersebut menunjukan bahwa agama dan aliran kepercayaan 
merupakan bentuk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa namun agama 
dan aliran kepercayaan merupakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa yang memiliki bentuk dan definisi berbeda atau tidak setara. Sedangkan 
pasal 29 Ayat (2) dapat diketahui secara historis makna kata kepercayaan yang 
terkandung dalam pasal 29 Ayat (2) tidak mengartikan bahwa kata tersebut 
mengacu pada aliran kepercayaan. Ayat kedua berisikan ketentuan bahwa negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan 
untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. karena pada waktu itu 
mungkin diartikan, bahwa negara boleh memaksa orang islam untuk menjalankan 
syariat agama. Maka Wongsonegoro menyarankan supaya pasal 29 ayat (2) 
ditambah dengan kata-kata “dan kepercayaannya” antara kata-kata “agama” dan 
“masing-masing”. Sehingga berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya masing-masing.(Setiardja A. G., 1993: 108). Oleh karena 
itu didalam pasal 29 Ayat (2) agama dan kepercayaan merupakan satu kesatuan 
makna. Hanya saja supaya memberikan perlindungan bagi pemeluk agama lain 
selain agama Islam untuk memeluk dan menjalankan agamanya seusai dengan 
kepercayaannya masing-masing.

 Penyelenggaraan pemerintahan dalam pemenuhan hak beragama sejak 
dahulu dilaksanakan secara terpisah antara penganut agama dengan penganut 
aliran kepercayaan. Dalam sidang tahunan MPr tahun 1973 mengeluarkan 
hasil Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat republik Indonesia nomor: 
IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam ketetapan 
MPrtersebut dinyatakan bahwa di antara modal dasar pembangunan nasional 
ialah modal rohaniah dan mental, yaitu kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, maka kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan 
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Yang Maha Esa sesuai dengan falsafah Pancasila(Rofiq, 2014: 11).Pada tahun 
1978 terdapat polemik yang mengganjal di tata kehidupan bernegara bangsa 
Indonesia, yaitu masalah aliran kepercayaan yang masih dianggap mengganjal 
bagi seluruh golongan Agama yang ada di Indonesia. Kemudian di dalam GBHN 
Bab IV/D tentang “agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa” 
huruf 1 ayat f, menyatakan : “Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tidak 
merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha 
Esa dilakukan : Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru”. Pada 
waktu itu kabinet pembangunan III memalui menteri Agama rI telah mengambil 
langkah kebijaksanaan pokok yang menyangkut masalah aliran kepercayaan 
dengan mengeluarkan Intruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1978 tertanggal 11 
April 1978 menyebutkan bahwa kepada semua pejabat Departemen tingkat pusat 
dan daerah ditegaskan bahwa departemen agama yang berada di pusat maupun 
daerah tidak mengurusi persoalan-persoalan aliran kepercayaan yang bukan 
merupakan agama tersebut(Hafidy, 1982: 99). Kemudian didalam Peraturan 
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata no: 43/41 
tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, pasal 1 ayat (1) menyebutkan “Pelayanan adalah 
layanan diberikan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Penghayat 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkaitan dengan administrasi 
organisasi, pemakaman, dan sasana sarasehan atau sebutan lain”. Dan pada 
Ayat (2) menyebutkan “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah 
pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha 
Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan 
peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang 
ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.”Sehingga dapat 
dikatakan bahwasanya pelaksanaan administrasi mengenai aliran kepercayaan 
dilakukan oleh pemerintah daerah yang dinaungi oleh menteri dalam negeri dan 
menteri kebudayaan dan pariwisata.

2. Analisa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Kosntitusi 
No. 97/PUU-XIV/2016

Pengujian konstitusional undang-undang adalah pengujian mengenai nilai 
konstitusionalitas undang-undang itu, baik dari segi formil ataupun materiil. 
Oleh karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstitusionalitas itu haruslah 

Analisa Putusan Mahkamah ...



181Res Publica Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2019

dibedakan dari pengujian legalitas (Asshiddiqie, 2010: 4).Judicial review terkait 
Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang No. 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah 
Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 
Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) bertentangan dengan nilai konstitusionalitas UUD 
NrI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 
sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Menurut pendirian Mahkamah Konstitusi hak dasar untuk menganut agama, 
yang di dalamnya mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa, adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-
hak sipil dan politik. Sebagai hak asasi yang bersumber pada hak alamiah, 
hak ini melekat pada setiap orang karena ia adalah manusia, bukan pemberian 
negara. Dalam konteks Indonesia, pernyataan ini, bukan lagi sekadar sesuatu 
yang bernilai doktriner melainkan telah menjadi norma dalam hukum dasar 
(konstitusi) dan oleh karena itu mengikat seluruh cabang kekuasaan negara dan 
warga negara, sebab hal itu dituangkan secara normatif penafsiran agama dan 
aliran kepercayaan adalah memiliki hak yang sama dalam Pasal 28E ayat (1) 
dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Sedangkan mengenai makna agama dan kepercayaan secara defintif dan 
normatif di dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 
1945. Apabila penafsiran hukum dilakukan secara gramatikal Pasal 29 Ayat (2) 
UUD 1945 mengatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agamanya dan 
kepercayaannya masing-masing”. Terdapat kerancuan apabila dipahami frasa 
“Agamanya dan Kepercayaannya” adalah dua kata yang bersifat kumulatif. 
Karena pada awal kalimat berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya” hanya terdapat kata agama saja tidak 
terdapat kata kepercayaan, namun ketika diakhir kalimat berbunyi “...untuk 
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Kurang 
tepat logika yang digunakan apabila negara memberikan kemerdekaaan tiap-tiap 
penduduk untuk beribadah menurut kepercayaannya tetapi tidak memberikan 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk kepercayaannya yang 
dimaksud. Karena apabila frasa “kepercayaannya” dimaknakan tersendiri maka 
akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap norma pada pasal 29 tersebut.
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rumusan-rumusan norma terkait hak beragama dan kepercayaan dalam 
Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 oleh hakim 
memiliki rumusan norma yang samadengan Piagam DUHAM dan Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik penggunaan kata “agama” yang 
selalu berdampingan dengan kata “kepercayaan” baik dengan kata penghubung 
yang bersifat kumulatif “dan”, maupun dengan kata penghubung yang bersifat 
alternatif “atau”. Hal tersebut merupakan metode interpretasi komparatif atau 
perbandingan. Namun untuk membandingkan suatu peraturan terhadap peraturan 
yang lain, selain membandingkan aturan hukumnya (rechtsregel), perlu juga 
diperhatikan mengenai penerapan asas-asas hukumnya (rechtsbeginselen), latar 
belakang atau sejarah pembentukan dari perbandingan hukumnya (Konstitusi, 
2010, hlm. 73). jika ditinjau dari usia keduanya maka dapat diketahui bahwasanya 
Pasal 29 UUD NrI 1945 terlahir lebih dahulu dibandingkan dengan DUHAM 
yang lahir pada tahun 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil 
dan Politik yang lahir pada tahun 1966. Oleh karena itu menurut penulis kurang 
tepat apabila mengartikan Pasal 29 UUD 1945 dengan membandingkan terhadap 
pasal didalam Duham dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 
Politik. Karena latar belakang dan sejarah hukum dari masing-masing peraturan 
internasional tersebut diatas pasti berbeda dengan latar belakang dan sejarah 
hukum dari pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 tersebut.

Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 mendalilkan 
bahwa Pasal 61 Ayat (1) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) bertentangan dengan 
prinsip atau gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(3) UUD NrI 1945 dikarenakan pengertian agama hanyalah pengertian agama 
yang diakui negara saja. Pasal 29 UUD NrI 1945 menyatakan bahwanegara 
Indonesia adalah berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa maka dari itu sebagai 
warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang 
Maha Esa dengan cara memeluk agama yang diyakininya dan beribadah sesuai 
dengan keyakinannya. Agama merupakan identitas yang wajib dimiliki oleh 
setiap warga negara dimana warga negara Indonesia tidak boleh menganut 
paham tidak beragama / atheisme atau tidak meyakini adanya Tuhan Yang Maha 
Esa sehingga tidak memiliki identitas agama. Identitas agama warga negara 
dicantumkan kedalam kolom KTP dan Kartu Keluarga, hal ini juga semakin 
mempertegas bahwa warga negara Indonesia benar-benar merupakan warga 
negara religius yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan 
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menolak dengan sunguh-sungguh segala bentuk sekularisme dan atheisme. 
Kaitannya dengan identitas agama maka negara menentukan agama yang resmi 
atau diakui keberadaanya. Agama resmi atau agama dalam pengertian politik-
administratif pemerintah republik Indonesia adalah agama resmi yang diakui 
oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, 
dan pada masa akhir-akhirnya ini juga dimasukan agama Konghucu (Saifudin, 
2000:) Diaturnya agama-agama resmi tersebut tertuang dalam penjelasan 
pasal 1  Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Yang dimaksudkan sebagai upaya 
pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama.  Hal tersebut 
merupakan bentuk pengaturan yang dimaksudkan agar menjamin keamanan, 
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. meskipun hak 
kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi 
dalam kondisi apapun. Namun seperti yang tertuang didalam pasal 28J Ayat (2) 
yang berbunyi; “Dalammenjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepadapembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 
maksudsemata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atashak 
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yangadil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis”.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 juga mendalilkan 
bahwa Pasal 61 Ayat (1) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) undang-undang 
administrasi kependudukan bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan 
yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) 
UUD NrI 1945 serta melanggar jaminan kesamaan warga negara di hadapan 
hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NrI 1945.  UUD 
NrI 1945 mengatur secara terpisah antara agama dan kepercayaan, dimana 
pasal 28E Ayat (1) mengatur tentang hak memeluk agama dan Pasal 28E Ayat 
(2) mengatur tentang meyakini kepercayaan. Secara normatif dua hal tersebut 
diberlakukan secara terpisah sehingga agama dan aliran kepercayaan merupakan 
dua hal yang berbeda. Seperti halnya ketika diartikan secara definitif, agama 
dan kepercayaan memiliki arti yang berbeda.Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 
64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan kata agama memang 
didalamnya tidak diartikan juga untuk aliran kepercayaan karena memang kedua 
hal tersebut berbeda kedudukannya baik secara normatif maupun definitif. 
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Namun apabila dikaitkan dengan identitas keagamaan didalam administrasi 
kependudukan maka norma tersebut kurang sesuai dengan prinsip pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama dihadapan hukum. Karenadidalam pasal a quo hanya agama saja yang 
dicantumkan sebagai identitas di KTP dan KK, sedangankan aliran kepercayaan 
tidak dicantumkan. Apabila bagi penganut aliran kepercayaan didalam KTP 
dan KK tidak dicantumkan identitas keagamaannya, maka akan banyak orang 
menyangka bahwa pemilik KTP atau KK tidak memiliki agama. Dari penjelasan 
tersebut juga membenarkan pendapat hakim yang mendalilkan Pasal 61 ayat (1) 
dan dalam Pasal 64 ayat (1) melanggar hak warga negara untuk tidak diperlakukan 
secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD NrI 1945. 
Untuk dapat dikatakan adanya perlakuan diskriminatif, bukanlah karena agama 
yang dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-
Undang Administrasi Kependudukan tidak termasuk aliran kepercayaan. namun 
karena hanya agama saja yang dicantumkan didalam KTP dan KK sedangkan 
aliran kepercayaan tidak dicantumkan tetapi hanya dicatatkan dalam database 
kependudukan.

D. KESIMPULAN

Agama dan aliran kepercayaan memiliki pengertian yang berbeda, dimana 
untuk dapat didefinisikan sebagai agama harus memenuhi unsur-unsur yang telah 
disebutkan diatas sedangkan aliran kepercayaan lebih memusatkan definisinya kepada 
ajaran-ajaran atau petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Secara normatif agama 
dan kepercayaan merupakan hak konstitusionalitas yang tertuang didalam Pasal 
28E namun secara terpisah agama tertuang dialam Ayat (1) sedangkan kepercayaan 
tertuang didalam Ayat (2). Sedangkan Pasal 29 Ayat 2apabila ditafsirkanfrasa “dan 
kepercayaannya” antara kata-kata “agama” dan “masing-masing” hanya memberikan 
perlindungan bagi pemeluk agama lain selain agama Islam untuk memeluk dan 
menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.Dalam 
pemenuhan hak-hak warga negara, penyelenggaraan pemerintah di bidang agama 
dan kepercayaan dilaksanakan secara terpisah sejak ditetapkannya Ketetapan MPr 
RI melalui GBHN tahun 1978 Bab IV/D tentang “agama dan kepercayaan terhadap 
tuhan yang maha esa” huruf 1 ayat f, menyatakan : “Kepercayaan terhadap Tuhan yang 
Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan 
yang Maha Esa dilakukan : Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru”.
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Pasal 61 Ayat (1) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) undang-undang administrasi 
kependudukan bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di 
hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NrI 1945 adalah 
dalil yang kurang tepat untuk diterapkan, dikarenakan penafsiran terhadap frasa 
agama dan kepercayaan di dalam Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 29 Ayat 
(2). Dalil melanggar hak warga negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif 
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD NrI 1945 bukanlah karena agama 
yang dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang 
Administrasi Kependudukan tidak termasuk aliran kepercayaan. namun karena hanya 
agama saja yang dicantumkan didalam KTP dan KK sedangkan aliran kepercayaan 
tidak dicantumkan tetapi hanya dicatatkan dalam database kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

Marzuki, P. P. (2014). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Predana 
Media Group.

Ali, M. (1969). Agama Dalam Pembentukan Kepribadian Nasional. Yogyakarta: 
Yayasan An-Nida’.

Hafidy, H. A. (1982). aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia. Jakarta: 
Ghalila Indonesia.

Subagya, r. (1976). Kepercayaan (kebatinan, kerohanian, kejiwaan) dan Agama. 
Yogyakarta: Kanisius.

Konstitusi, M. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekertariat 
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

rakyat, M. P. (2010). Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Tahun Sidang 2000, Buku Tujuh. Jakarta: Sekretariat 
Jenderal MPr rI.

Setiardja, A. G. (1993). Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. 
yogyakarta: kanisius.

Asshiddiqie, Jimly (2010). Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sinar 
Grafika.

Rofiq, A. C. (2014). Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan 
Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan Di 
Ponorogo. Kodifikasia Vol.8 No.1, Jurusan Ushuluddin Sekolah Tnggi Agama 
Islam (STAIN) Ponorogo .

Analisa Putusan Mahkamah ...



Res Publica Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2019186

Kuwado, F. J. (2017, 11 15). “Ketum MUI Kritik Putusan MK soal Penghayat 
Kepercayaan”. Diakses pada 03 15, 2018, dari https://nasional.kompas.com/
read/2017/11/15/16000091/ketum-mui-kritik putusan-mk-soal-penghayat-
kepercayaan

Muhyiddin. (2017, 12 09). “MK Dinilai Sangat Senyap Soal Kolom Penghayat 
Kepercayaan”. Diakses pada 15 03, 2018, darihttp://nasional.republika.co.id/
berita/nasional/politik/17/12/09/p0ot24330-mk-dinilai-sangat-senyap-soal-
kolom-penghayat-kepercayaan

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor: IV/
MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 
Dan/Atau Penodaan Agama;

Intruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1978;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata no: 
43/41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Analisa Putusan Mahkamah ...



187Res Publica Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2019

PERAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH 
DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI 
KLATEN DALAM PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA DESA 

ABSTRACT
The purpose of this legal research is to find out how the role of the team escort and 
security of government and regional development (TP4D) of Klaten State Attorney’s 
in impementation of using village fund and the obstacle faced by the team escort and 
security of government and regional development (TP4D) of Klaten State Attorney’s. 
This legal research is empirical legal research or non-doctrinal research to find out 
the real state of affairs that occurs in the field. The type of the data being used is 
primary data in the form of observation and interview, as well as secondary data in 
the form of legislation. The technique of data collection is done by collecting study 
materials from the libraries of the law relating to research as well as data obtained 
from field observations and interviews.
The result of this research show the role of TP4D effort in the implementation of the 
use of the village fund in klaten regency, in standard oprational procedure (SOP) 
can passive or active. Passive in terms of when in a national development project 
in practice no problem and normally as expected. Active in the sense that if found 
any indication of irregularities, doubt, or abuses in the management of a budget. In 
preventing deviations in the implementation of the village fund themselves, TP4D 
has a number of ways such as monitoring and evaluation, jaksa bina desa progams, 
and village employee school progams.

ABSTRAK
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawalan 
dan pengamanan dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan 
Daerah (TP4D) kejaksaan Negeri Klaten dalam pelaksanaan penggunaan dana 
desa klaten. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris atau non-
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doctrinal research untuk mengetahui keadaan nyata yang terjadi di lapangan.Jenis 
data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, serta data 
sekunder berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengumpulkan studi kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian 
serta data-data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara .
Hasil penelitian ini menunjukan peran TP4D Kejaksaan Negeri Klaten dalam 
pelaksanaan penggunaan dana desa kabupaten Klaten, secara Standard Oprational 
Procedure (SOP) dapat bersifat pasif ataupun aktif. Pasif dalam artian apabila dalam 
suatu  proyek pembangunan nasional dalam pelaksanaannya tidak ada masalah 
dan berjalan normal seperti yang diharapkan. Aktif dalam artian jika ditemukan 
ada indikasi-indikasi penyimpangan, keraguan, atau pelanggaran yang terjadi 
dalam pengelolaan anggaran. Dalam mencegah penyimpangan-penyimpangan 
dalam pelaksanaan penggunaan dana desa sendiri, TP4D kejaksaan Negeri Klaten 
mempunyai beberapa cara seperti melakukan monitorinhg dan evaluasi, Progam 
jaksa bina desa, dan progam sekolah perangkat desa.
Kata Kunci: Dana Desa, TP4D, Kejaksaan

A. PENDAHULUAN
Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan 
dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna 
meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat 
telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. 
Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar rp20,7 triliun, dengan rata-rata 
setiap desa mendapatkan alokasi sebesar rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa 
meningkat menjadi rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar rp628 juta 
dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap 
desa sebesar rp800 juta. Kebijakan pengalokasian Dana Desa TA 2018 dilakukan 
dengan menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa, melalui:
a. penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi 

berdasarkan formula (Alokasi Formula);
b. memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai 

jumlah penduduk miskin tinggi; dan
c. memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan 

ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah 
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penduduk miskin dan luas wilayah (http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800 
diakses pada 5 april 2018 pukul 14.00 WIB).

Namun dengan dana desa yang dianggarkan sebesar itu, rawan sekali terjadi 
penyelewengan terhadap penggunaannya. Misalnya saja seperti kasus di klaten, masih 
banyak ditemukan temuan penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa. 
Selain itu, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, para kepala desa seringkali takut 
menggunakan dana yang dianggarkan kepada pemerintah desa, karena apabila dalam 
mengelolanya tidak transparan atau tidak sesuai prosedur, maka kepala desa tersebut 
akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Padahal, dalam pelaksanaannya 
para kepala desa tadi tidak ada maksud sedikit pun untuk mengambil keuntungan 
dari dana yang dianggarkan kepada desa. Hanya saja, mereka belum tahu bagaimana 
cara dan prosedur pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Akibatnya, penyerapan dana desa yang sudah dianggarkan menjadi menurun karena 
kekhawatiran para kepala desa tersebut dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.

Untuk itulah, dalam penggunaan dana desa diperlukan aparatur penunjang 
pemerintahan yang handal, yang mampu menggali potensi-potensi keuangan desa 
serta mampu memberikan pengayoman, pengawasan, dan pengawalan dana desa 
yang optimal kepada perangkat desa sehingga dana desa yang dianggarkan dapat 
terserap untuk pembangunan dan kesejahteraan desa tersebut. Salah satu lembaga 
yang bertugas dalam pelaksanaan penggunaan dana desa adalah Kejaksaan Negeri  
melalui Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). 

Terbentuknya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 
(TP4D) berawal dari semangat untuk memberantas korupsi yang direncanakan 
presiden Joko Widodo dalam Nawa Cita Presidendengan sembilan program prioritas 
utama. Sebagai langkah kongkrit dalam pelaksanaan point nomor 4 Nawa Cita 
Presiden yang berbunyi “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi 
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”, 
Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dimana maksud dari inpres 
ini adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi 
di lingkungan Pemerintah Pusat/Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/
BUMD yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan komprehensif 
sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan dapat berlangsung secara 
efektif dan optimal.
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Dalam pasal 30 ayat 3 undang-undang nomor 2004 tentang kejaksaan juga 
dijelaskan bahwa kejaksaan mempunyai fungsi sebagai institusi yang meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat dan pengaman kebijakan penegakan hukum. Dalam 
hal pengaman kebijakan penegakan hokum, kejaksaan mempunyaiTanggung jawab 
moral dalam rangka mengawal dan mengamankan pemerintahan dan keuangan 
negara. Kemudian dalam hal peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kejaksaan  
juga berperan dalam peningkatan kesadaran hukum pengeloaan keuangan Negara.

Berdasarkan alasan-alasan diatas dan juga adanya Instruksi Presiden Nomor 7 
Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka Kejaksaan 
republik Indonesia memandang perlu memberikan pendampingan kepada 
pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-
program strategis pembangunan nasional. Sebagai langkah kongkrit, Jaksa Agung 
mengeluarkan instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/
JA/10/2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Dan 
Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah. 

Setelah dibentuknya TP4D, diharapkan penyerapan dana desa menjadi lebih 
maksimal untuk pembangunan desa itu sendiri. Karena sudah menjadi tugas TP4D 
yaitu memberikan edukasi, penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang berupa 
bimbingan kepada para kepala desa agar dalam merencanakan, melaksanakan, dan 
mengawasi penggunaan dana desa agar tidak berpotensi terjadinya KKN. Sehingga 
dalam setiap penggunaan dana desa, para kepala desa tidak perlu khawatir akibat 
hukum dari suatu pekerjaaan yang dilakukan karena Jaksa Negara akan hadir apabila 
diketahui ada potensi pelanggaran hukum yang akan terjadi.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk 
pengawalan dan pengamanan serta pendampingan dari TP4D Kejaksaan Negeri 
Klaten terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa serta hambatan-hambatan apa 
saja yang dihadapi TP4D Kejaksaan Negeri Klaten dalam pelaksanaan penggunan 
dana desa. 

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
empiris atau non doctrinal research untuk mengetahui keadaan yang sebagaimana 
terjadi di lapangan kemudian mengidentifikasikan hukum yang terdapat dalam 
masyarakat berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan (Soerjono Soekanto, 
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2010 : 52). Penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 
yaitu suatu tata cara penelitian gunamenghasilkan data deskriptif yaitu apa yang 
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. 

C. PEMBAHASAN

Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah 
(TP4D) dalam pengelolaan penggunaan dana desa Kabupaten Klatensecara Standard 
operational Procedure (SOP) dapat bersifat pasif maupun aktif. Pasif dalam artian 
apabila dalam suatu proyek pembangunan nasional dalam pelaksanaannya tidak ada 
masalah dan berjalan normal seperti yang diharapkan dan sesuai dengan administrasi 
dan peraturan yang berlaku, Walaupun bersifat pasif, namun TP4D tetap melakukan 
monitoring terhadap seluruh kegiatan pembangunan atau pengadaan barang dan 
jasa.  Aktif dalam artian apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, baik 
disengaja maupun tidak. Aktif disini bisa berarti secara aktif mendampingi ataupun 
menindak jika terbukti melanggar atau menyimpang dari peraturan yang berlaku. 
Untuk lebih jelasnya, berikut adalah peran TP4D dalam pelaksanaan penggunaan 
dana desa klaten:
1. Pencegahan/preventif dan persuasif;

Bentuk dari tim TP4D kejaksaan Negeri Klaten melakukan upaya pencegahan/
preventif dan persuasif dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung 
keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan dilakukan dengan cara:
a. Memberikan Penerangan Hukum di lingkungan Pemerintah Desa terkait 

materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan 
pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib 
administrasi dan tertib pengelolaan Dana Desa;

b. Melakukan Diskusi atau pembahasan bersama camat, Dispermasdes, dan 
inspektorat untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam 
penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

c. Memberikan Penyuluhan Hukum melalui sosialisasi penggunaan dana desa 
kepada seluruh kepala desa di Klaten terkait pelaksanaan penggunaan dana 
desa yang rutin diadakan setiap tahun. TP4D kejaksaan Negeri Klaten rutin 
mengadakan sosialisasi terkait penggunaan dana desa setiap tahunnya di awal 
periode agar para kepala desa memahami cara mengelola dan melaksanakan 
penggunaan dana desa.
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d. TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, 
kompetensi dan relevan dengan materi Penerangan Hukum dan Penyuluhan 
Hukum yang akan disampaikan kepada Pemerintah Desa, dalam hal ini TP4D 
kejaksaan negeri klaten melibatkan Dinas  Pemberdayan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Klaten dalam setiap sosialisasi penggunaan dana desa(Hasil 
wawancara dengan Bapak Ginanjar Damar P, S.H., anggota TP4D Kejaksaan 
Negeri Klaten pada tanggal 11 Desember 2018).

2. Pendampingan Hukum
Dalam konteks dana desa Kabupaten Klaten, Pendampingan hukum yang 

dilakukan tim TP4D kepada setiap kepala desa yang secara aktif hanya terbatas 
pada desa yang dibina dalam progam Jaksa Bina Desa yaitu 30 desa saja, 
sedangkan untuk desa yang tidak dibina, pendampingannya bersifat pasif dalam 
artian hanya jika ada masalah yang mendesak saja baru didampingi.Jaksa bina 
desa dibentuk untuk mendampingi Pemerintah Desa dalam menciptakan asas 
pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kepala Kejaksaan Negeri Klaten telah menerbitkan Keputusan Kepala 
Kejaksaan Negeri Klaten tentang pembentukan Tim Jaksa Bina Desa Kejaksaan 
Negeri Klaten NOMOR :KEP-54 /O.3.19/02/2018 dimana tujuannya adalah 
pembinaan dan pendampingan terhadap desa binaan yang ditetapkan oleh 
kejaksaan negeri Klaten itu sendiri melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan 
Negeri Klaten Nomor :KEP-55 /O.3.19/02/2018 tentang Penetapan Desa Binaan. 
Berdasarkan SK tersebut,Tim Jaksa Bina Desa memiliki tugas:
a. Memberikan pendampingan / asistensi dan pembinaan kepada Desa Binaan 

dalam setiap program pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dari 
awal sampai akhir;

b. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah 
untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, 
menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara;

c. Bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.

TP4D dalam sebulan sekali rutin melakukan pertemuan dengan para 
kepala desa binaan  (atau yang mewakilinya) untuk membahas perkembangan 
pengelolaan dana desa atau mencari penyelesaian masalah terkait dengan 
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progam-progam desa maupun pelaksanaan penggunaan dana desa, baik itu teknis 
maupun administrasinya. Jadi pendampingan terhadap desa binaan ini bersifat 
aktif, berbeda dengan desa yang tidak masuk menjadi desa binaan yang dimana 
bentuk pendampingannya pasif.

Dalam progam bina desa ini, penulis mengambil sample dua desa dari total 
30 desa binaan di Klaten, yaitu desa jimbung dan desa Basin dimana tujuan dari 
pengambilan sample ini adalah mengetahui sejauh mana peran TP4D kejaksaan 
Negeri Klaten dalam progam jaksa bina desa. Pengambilan sample di dengan 
melakukan wawancara dan pengambilan data yang diperlukan. 
a. Desa Jimbung

Di Desa Jimbung, menurut bapak Slamet selaku sekretaris desa dan 
bapak wawan selaku TPK,  Bentuk pembinaan yang diberikan TP4D adalah 
melatih cara beradministrasi dan melaksanakan penggunaan dana desa sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Perkembangan pengelolaan administrasi dana 
desa dan kendala kendala dalam pengelolaan dana desa selalu di dampingi 
oleh TP4D dalam rapat bersama 30 kepala desa binaan yang diadakan 
sebulan sekali.

Untuk Desa Jimbung sendiri, masalah utama yang dihadapi adalah 
masalah penginputan dana desa, baik itu mulai perencanaan sampai 
pertanggung jawaban, semua nya sudah online, dimana semuanya bersifat 
online, sedangkan pemerintah desa sendiri belum siap untuk sistem online 
tersebut karena terbatasnya Sumber Daya Manusia. TP4D secara rutin 
mendampingi pemerintah desa jimbung dalam hal perencanaan sampai 
dengan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang kesemuanya itu 
berbasis online.

Pemerintah Desa Jimbung merasakan perubahan yang signifikan 
terkait pelaksanaan penggunaan dana desa berkat progam jaksa bina desa 
TP4D kejaksaan negeri Klaten ini, kegiatan pembangunan di desa menjadi 
terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan desa (Hasil wawancara dengan 
Bapak wawan, selaku Tim Pelaksana Tugas(TPK) Desa Jimbung pada 
tanggal 23 Oktober 2018)

b. Desa Basin
Menurut Bapak H. Mustofa, Kepala Desa Basin, peran TP4D Kejaksaan 

Negeri Klaten pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Basin sendiri 
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meliputi pembinaan bidang administrasi mulai dari perencanaan, ajuan 
pencairan dana desa, pelaksanaan penggunaan dana desa, sekaligus 
pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana desa. Pendampingan 
yang dilakukan memang tidak begitu intens dalam artian 100% didampingi, 
namun tetap ada arahan dari TP4D setiap bulannya terhadap pemerintah 
Desa Basin.

Desa Basin sudah menjadi Desa Binaan TP4D selama kurang lebih dua 
tahun. Dalam desa binaan sendiri, desa basin tiap bulan rutin mengadakan 
pertemuan dengan TP4D dalam rangka pembinaan terkait pelaksanaan 
penggunaan dana desa bersama ke 30 desa di Klaten lainnya.

Dengan adanya progam desa binaan TP4D ini, pemerintah desa basin 
merasa sangat terbantu, sebab desa sendiri dalam merealisasikan penggunaan 
dana desa tentunya menjadi sangat berhati-hati dalam mengelolanya karena 
ada pembinaan dan pendampingan dari TP4D, kedepannya desa basin akan 
menyebarluaskan segala ilmu yang didapatkan dari progam desa binaan 
ini ke desa-desa disekitarnya (Hasil wawancara dengan Bapak H. Mustofa, 
Kepala Desa Basin pada tanggal 24 Oktober 2018).

Dibandingkan dengan jumlah desa di klaten yang berjumlah 391 desa 
yang di dampingi oleh TP4D dalam pengelolaan keuangan, tentunya tidak bisa 
dijadikan parameter keberhasilan pengelolaan keuangan desa tersebut akan lebih 
baik. Akan tetapi, minimal 30 desa binaan yang dibina oleh Kejaksaan Negeri 
Klaten dalam progam Jaksa bina desa harapannya akan menjadi pioner untuk 
desa-desa lainnya di kecamatan tersebut dan ilmu yang TP4D berikan secara 
cepat akan diteruskan ke desa-desa di sekitarnya, minimal di kecamatan desa 
tersebut, karena pemilihan desa binaan tersebut juga tidak asal pilih, akan tetapi 
di tetapkan dan ditetapkan oleh tim bina desa yang beranggotakan Kejaksaan, 
Inspektorat, Dispermasdes, Camat berdasarkan pertimbangan yang matang.

3. Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/
atau instansi terkait

Berdasarkan nota kesepahaman antara Kejaksaan republik Indonesia, 
Kepolisian republik Indonesia, Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan 
Pembangunan tentang kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan 
pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, sudah 
dijelaskan secara detai bagaimana mekanisme koordinasi dari ke tiga instansi 
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tersebut. Intinya jika dalam pengelolaan keuangan negara yang dalam hal ini 
adalah dana desa, terjadi perbuatan melawan hukum, maka harus diserahkan ke 
Kejaksaan ataupun Polri setelah ditemukan bukti-bukti yang kuat. Akan tetapi 
jika dalam penyidikan polri atau kejaksaan ditemukan bukti penyimpangan atau 
pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara yang dalam hal ini adalah dana 
desa, namun penyimpangan tersebut hanya bersifat administratif, maka kasusnya 
wajib diserahkan ke inspektorat.

4. Monitoring dan Evaluasi TP4D Kejaksaan Negeri Klaten

Apabila tahun-tahun sebelumnya sudah ditunjuk desa yang akan di datangi 
dan biasanya selalu dipilih desa yang sudah baik administrasi pengelolaan 
keuangan desanya, namun untuk tahun 2018, TP4D bersama Dispermasdes 
kabupaten Klaten melakukan monitoring secara acak ke 26 desa (1 kecamatan 1 
desa dan desa tujuan ditentukan oleh tim ketika akan berangkat) dengan tujuan:
a. Mengetahui sejauh mana tata administrasi pengelolaan keuangan desa apakah 

sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum.
b. Mengetahui sejauh mana pemahaman Pemerintah desa terhadap peraturan 

yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
c. Dengan metode Monitoring dan evaluasi secara acak, diharapkan dapat 

merangsang Pemerintah desa untuk selalu siap dalam administrasi & Laporan 
Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan.

Kemudian, dari monitoring dan evaluasi tadi, ditemukan penyimpangan-
penyimpangan yang menjadi trend dalam pengelolaan penggunaan dana desa 
kabupaten Klaten, temuan tersebut antara lain: 
a. Tidak sinkronnya rencana Kerja Pemerintah Desa(rKP) dengan APBDes
b. Sebagian Besar Administrasi Laporan Pertangungjawaban Penggunaan Dana 

Desa Tahap 1 Belum Siap
c. Pencairan Dana Desa Dilakukan Secara Gelondongan (Tidak Melalui 

Mekanisme SPP Panjar/ Definitif)
d. Sebagian Besar Pemerintah Desa Memiliki/Menyimpan Nota/Kwitansi 

Kosong
e. Tidak ada penunjukkan Pelaksana Kegiatan/ PTPKD oleh Kades
f. Pemerintah Desa Belum Memahami Aturan Pengadaan Barang & Jasa di 

Desa
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g. Tim Pengelola Kegiatan Tidak Berjalan Sesuai Tupoksi
h. One Man Show / Keuangan Desa Dibawa dan Dikelola Oleh Kades

5. Melakukan Penegakan Hukum Represif

Setelah semua tahapan proyek dari awal perencanaan sampai tahap evaluasi, 
telah selesai kemudian ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses 
pembangunan tersebut, maka dapat dilakukan Penegakan hukum represif. Ketika 
ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan APIP 
tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan 
dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan 
negara. Maka atas dasar penemuan tersebut dapat dilakukannya tindakan represif 
dengan dimulai ke tingkat penyidikan terhadap oknum di Kementerian / Lembaga 
/ Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD, Apabila ditemukan Bukti Permulaan 
yang Cukup oleh APIP yang bukan bersifat administratif, pimpinan lingkungan 
Pemerintah Pusat maupun daerah dapat menyampaikan kepada Kejaksaan Agung 
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Kaitannya dengan penegakan hukum represif dalam hal ini Kejaksaan 
Negeri Klaten berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
khusus salah satunya korupsi yang mana dalam pelaksanaan penggunaan dana 
desa Klaten, dalam kurun waktu 2017 sampai 2018 ini telah melakukan 4 
penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemerintah desa kaitannya 
penyalahgunaan wewenang ataupun pelanggaran hukum pengelolaan dana desa 
kabupaten Klaten, berikut data yang penulis temukan di Kejaksaan Negeri Klaten:
a. Desa barukan, kecamatan Manisrenggo dengan terdakwa kepala desa, total 

kerugian sekitar 200 juta, dimana kasusnya sudah diputus oleh pengadilan 
tipikor Semarang. 

b.  Desa Sedayu, kecamatan Tulung saat ini sedang proses persidangan dengan 
terdakwa kepala desa dengan anaknya sebagai kadus 1, dengan total kerugian 
sekitar 200 juta rupiah.

c. Desa Jotangan, Kecamatan Bayat, dengan kerugian sekitar 400 juta rupiah, 
saat ini sedang proses penyidikan dan sudah dilakukan penahanan terhadap 
kadesnya.

d. Desa Mlese, Kecamatan Cawas, dengan total kerugian sebesar 700 juta 
dimana modusnya adalah LPJ fiktif dan Mark-up Anggaran.
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D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal pendampingan  pengelolaan penggunaan 
dana desa Kabupaten Klaten, secara Standard operational Procedure (SOP), peran 
TP4D dapat bersifat pasif maupun aktif. Pasif dalam artian apabila dalam suatu 
proyek pembangunan nasional dalam pelaksanaannya tidak ada masalah dan berjalan 
normal seperti yang diharapkan dan sesuai dengan administrasi dan peraturan yang 
berlaku. Aktif dalam artian apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, baik 
disengaja maupun tidak.

Secara garis besar, peran TP4D kejaksaan negeri klaten meliputi Pencegahan/
preventif dan persuasif yang lingkup kegiatannya adalah sebelum pelaksanaan proyek, 
Pendampingan Hukum terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa, Koordinasi 
dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau instansi terkait terkait 
adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, monitoring dan 
evaluasi, dan melakukan Penegakan Hukum represif.
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ANALISIS IMPLIKASI WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI 
DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN KONSTITUTIONAL 

TERHADAP RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PADA 
KELEMBAGAAN DAN PUTUSAN 

ABSTRACT
This study analyzes and examines the implications of the authority of the Constitutional 
Court in conducting constitutional review of international agreements on institutions 
and verdict. This research is a doctrinal research that is of a nature perspective, with 
a statute approach, a comparative approach and a conceptual approach. The type 
of data collected consists of primary legal material and secondary legal material. 
The data collection technique used is library research. The technical analysis used 
is a syllogism method that uses a deductive mindset. The results showed that the 
implications of constitutional review of international treaties by the Constitutional 
Court were adjustments to the authority of the Constitutional Court, with several 
alternative constitutional compalint constructions, constitutional previews and 
statements explicitly in the constitution, the construction of which could be formed 
in the Constitution of the Republic of Indonesia. review of international agreements 
if deemed unconstitutional are acts of denunciation through internal procedures.

Keywords: Constitutional Review, International Treaties Ratification, Constitutional 
Supremacy

ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis dan mengkaji terkaitimplikasi wewenang Mahkamah 
Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian 
internasional pada kelembagaan dan putusan. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal 
yang bersifat perspektif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan 
perbandingan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
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digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan adalah metode 
silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwaImplikasi wewenang pengujian konstitusional perjanjian internasional oleh 
Mahkamah Konstitusi adalah penyesuaian wewenang Mahkamah Konstitusi, dengan 
beberapa alternatif konstruksi constitutional compalint, constitutional preview dan 
pernyataan secara eksplisit dalam konstitusi, konstruksi tersebut dapat dibentuk dalam 
perubahan UUD NrI Tahun 1945. Konsekuensi hukum dari constitutional review 
perjanjian internasional jika dianggap inkonstitusional adalah prosedur penangguhan 
sepihak (denunciation) melalui prosedur internal.

Kata Kunci: Pengujian Konstitusional, Ratifikasi Perjanjian Internasional, Supremasi 
Konstitusi

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional dan hukum nasional seringkali dipandang sebagai dua 
domain hukum yang pada satu sisi dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum 
namun pada sisi lain diposisikan sebagai dua sistem yang berbeda (Firdaus. 2014 : 37), 
guna mengakomodir kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum hukum 
nasional membawa mekanisme ratifikasi hadir sebagai instrumen untuk memasukkan 
perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional, Damos Dumoli (2014 : 70)  
menyatakan bahwa istilah ratifikasi yang dikenal dalam hukum internasional telah 
berinteraksi dengan prosedur nasional ketatanegaraan, maka baik teori maupun 
praktik negara melihat adanya kebutuhan untuk mengartikan ratifikasi perjanjian 
internasional dari dua perspektif prosedur yang terpisah namun terkait, yaitu Prosedur 
ini merujuk pada perbuatan hukum nasional suatu negara, yaitu persetujuan yang 
diberikan oleh organ negara (pada umumnya parlemen) kepada Kepala Negara/Kepala 
Pemerintah untuk melakukan pengikatan diri kepada suatu perjanjian. Produk dari 
perbuatan ini dapat berupa Undang-Undang (Act) atau instrumen lain. Dari prosedur 
internal, ratifikasi ini akan menandai mulai mengikatnya perjanjian tersebut kepada 
negara tersebut.

Ratifikasi sebagai instrumen pentransfomasian perjanjian internasional menjadi 
kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu negara,  sehingga suatu perjanjian dapat 
definitif mengikat pada suatu negara setelah adanya penandatanganan. Perjanjian 
ini lazimnya disebut executive agreement atau persetujuan dalam bentuk sederhana 
(Donald A. Rumokoy, 2011 : 221-223). Proses ratifikasi itu sendiri harus dilaksanakan 
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secara hati-hati, bertahap dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia 
serta selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia (Debora Aprilany Grace 
rompis, 2017 : 135). peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan 
keterangan khusus yang lebih terperinci mengenai kedudukan undang-undang 
ratifikasi. Artinya pemerintah Indonesia mengakui hanya ada satu macam undang-
undang yakni peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 
rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sehingga apabila undang-undang 
ratifikasi ini dikategorikan ke dalam undang-undang maka ia juga harus terikat pada 
hierarki peraturan perundang-undangan (Nurhidayatulloh, 2012 : 127). Bila ditelaah 
bentuk ratifikasi yang tertuang dalam bentuk undang undang, hal ini memunculkan 
pandangan bahwa suatu ratifikasi harus memenuhi dimensi konstitusionalitas 
(Harjono, 2012 : 11).

Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution, pada praktiknya telah 
menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan friksi antara hukum nasional dan 
hukum internasional, kasus yang ditangani MK adalah permohonan uji materiil 
terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of 
the Association of Southeast Asian Nations (selanjutnya disebut UU Pengesahan 
ASEAN Charter). Kewenangan pengujian UU Pengesahan ASEAN Charter didasarkan 
pada pertimbangan bahwa ASEAN Charter merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari undang undang sebagai bentuk ratifikasi. Hal tersebut memberi preseden 
bahwa perjanjian internasional lainnya dapat diuji dan berpotensi untuk dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 (Damos Dumoli Agusman. 2013 : 17-18). Meskipun 
hal ini memberikan preseden bahwa MK dapat melakukan constitutional review atas 
undang-undang ratifikasi namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/
PUU-IX/2011 berkaitan dengan Permohonan Pengujian UU Pengesahan ASEAN 
Charter MK justru memutus untuk menolak permohonan dengan alasan dalil-dalil 
para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Keberadaan UU Pengesahan ASEAN 
Charter  hanya bentuk pengesahan saja, sehingga dibutuhkan peraturan lebih lanjut 
untuk dapat diuji. Bertentangan dengan pokok perkara, konklusi untuk kewenangan 
menyatakan bahwa MK berwenang mengadili perkara tersebut. Keputusan yang 
diambil MK untuk menolak menguji  UU pengesahan ASEAN Charter menimbulkan 
spekulasi dan pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan 
supremasi konstitusi dalam kedaulatannya? Terlebih lagi seharusnya kedaulatan 
hukum dalam suatu negara hukum menjadikan konstitusi sebagai panglima dan 
sumber hukum tertinggi guna menjamin keadilan kepada warga negaranya. 
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Persoalannya apakah memang hal demikian benar, bagaimana suatu negara berdaulat 
harus tunduk kepada ketentuan yang dibentuk bersama negara lain yang bertentangan 
dengan konstitusinya (rudy dan Andi Kusnadi, 2014 : 101).

Keberadaan undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional dalam 
dimensi hukum nasional tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya konflik 
perundangundangan dan berpeluang menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga 
negara, hal ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan perjanjian Internasional 
dalam hukum nasional yang memiliki daya ikat dan kekuatan memaksa dalam entry 
into force dalam hukum nasional,  sehingga berdasarkan hal ini maka perlu adanya 
bentuk constitutional review oleh Mahkamah Konstitusi selaku the guardiant of 
the constitusion yang menjaga konstitusionalitas suatu konstitusi dan juga tentunya 
menjaga hak konstitusional warga negara. Meskipun konsep supremasi konstitusi 
perlu ditegakkan namun perjanjian Internasional juga membawa konsekuensi lain, 
karena perjanjian internasional memiliki kaitan hubungan Indonesia dengan negara-
negara lain, sehingga melanggar hukum internasional tidak dapat menjadikan 
hukum nasional (konstitusi) sebagai alasan pembenar (Malcolm N. Shwa, 2008 
: 133), Hal tersebut tidak bisa dilakukan karena untuk melakukan penarikan diri 
dari suatu perjanjian internasional dibutuhkan persetujuan negara pihak pembuatan 
perjanjian internasional yang lain. Jika misalnya amar putusan Indonesia menyatakan 
mengabulkan maka kepercayaan masyarakat internasional atas Indonesia akan 
berkurang karena Indonesia dianggap tidak dapat melaksanakan perjanjian dengan 
baik dengan alasan bertentangan dengan hukum nasional (Ni Ketut Aprilyawathi, 
2015 : 162).

Dilematika penegakkan supremasi konstitusi atas perjanjian internasional dan 
dampak dari constitutional review atas perjanjian internasional, mendorong penulis 
tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Wewenang Mahkamah Kontitusi 
dalam Pengujian Konstitusional Perjanjian Internasional sebagai Pelaksanaan Fungsi 
Guardian of Constitution.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah 
penelitian hukum doktrinal, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
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non hukum (Peter Mahmud Marzuki. 2014: 55-56). Penelitian hukum ini menelaah 
bahan kepustakaan yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan serta 
mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa peraturan 
perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Hasil 
penelitian dan pembahasan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan, 
yaitu sistem politik demokrasi, suprastruktur politik, dan lembaga perwakilan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implikasi Konstruksi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam Kewenangan 
Pengujian Konstitusional Perjanjian Internasional

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai guardian 
of constitution pada masa hyper-globalization membutuhkan rekonstruksi 
kewenangannya, kebutuhan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin seluruh 
instrumen hukum tunduk pada konstitusi, dan perannya sebagai penjaga konstitusi 
mendorong perlunya kembali mengkaji konstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dalam menjalankan perannya dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap 
perjanjian internasional. Konstruksi yang selama ini digunakan, termasuk dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 berbasis pada kewenangan 
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, hal ini berkaitan erat dengan bentuk transformasi 
perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional dalam bentuk undang-undang, 
sehingga terdapat pandangan bahwa perjanjian internasional merupakan objek 
pengujian konstitusi. 

Basis pemikiran yang menjadikan landasan kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional 
berbasis pada bentuk dari ratifikasi perjanjian internasional adalah undang-undang 
yang merupakan objek dalam judicial review dalam gilirannya dapat mereduksi 
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional dalam 
melakukan pengujian konstitusional, karena bentuk undang-undang merupakan 
perintah dari UU Perjanjian Internasional yang merupakan open legal policy, yang 
tidak terdapat batasan yang tegas dari konstitusi dalam menentukan bentuk ratifikasi, 
bahkan konstitusi secara eksplisit sama sekali tidak mensyaratkan ratifikasi karena 
hanya menggunakan konsep “Persetujuan DPr” yang sama dengan “Persetujuan 
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DPr” ketika Presiden akan menyatakan perang, sehingga jika perjanjian internasional 
dibentuk dalam produk hukum yang bukan undang-undang, hal ini akan membentuk 
resistensi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian 
konstitusional terhadap perjanjian internasional, karena perjanjian internasional 
bukan lagi objek dari judicial review.

Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian 
konstitusional terhadap perjanjian internasional tidak lepas dari konsep constitutional 
court as guardian of constitution dan kebutuhan kewenangan institusi Mahkamah 
Konstitusi dalam masa hyper-globalization, kedua faktor pendorong utama ini 
merupakan alasan utama urgensi dalam melakukan rekonstruksi kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstutisional terhadap perjanjian 
internasional. 

Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk dari cabang kekuasaan yudisial merupakan 
bentuk bifurikasi, artinya kekuasaan kehakiman Indonesia terbagi atas dua institusi 
yang memiliki  domain yang berbeda yakni court of justice (pengadilan keadilan) 
yang mengadili ketidakadilan  untuk mewujudkan keadilan dan constitutional 
court (pengadilan konstitusi) yang mengadili sistem hukum dan sistem keadilan 
itu sendiri (Jimly Asshiddiqie. 2015. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.
php?page=web.Berita&id=11779#.Wewemm0PIU diakses pada tanggal 20 Maret 
2018 Pukul 20:30). Constitutional court merupakan perwujudan dari komitmen negara 
agar dalam bertindak tetap sesuai dengan kesepakatan tertinggi yakni konstitusi. 
Tindakan negara tidak dapat direduksi hanya pada batas-batas produk hukum 
tertentu seperti undang-undang, dalam banyak penelitian pemisahan kewenangan 
judicial review pada jenjang peraturan perundang-undangan menimbulkan banyak 
persoalan (Fatmawati, 2005:98), dalam gilirannya peran dan fungsi Mahkamah 
Konstitusi sebagai guardian of constitution akan memudar jika batasan kewenangan 
ditentukan terbatas pada undang-undang, padahal esensi utama dari pengujian 
konstitusional adalah menilai tindakan pemerintahan (eksekutif) dan legislatif dan 
kalau bertentangan dengan konstitusi akan dinyatakan tidak berlaku atau tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat (Machmud Aziz, 2010: 114), sehingga 
perlu dilakukan rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan 
pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional.

Pengujian konstitusional tidak harus selalu dilakukan dalam bentuk pengujian 
konstitusional, Di Jerman sejak disahkannya “The Basic Law” (1945) telah dibentuk 
Mahkamah Konstitusi (Bundesvervassungsgericht) yang menguji kesesuaian 
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peraturan perundang-undangan negara bagian dengan peraturan perundang-undangan 
federal. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman terdapat dalam Article 93 Basic 
Law for The Federal Republic Of Germany, antara lain : 

1.  on the interpretation of this Basic Law in the event of disputes concerning 
the extent of the rights and duties of a supreme federal body or of other 
parties vested with rights of their own by this Basic Law or by the rules of 
procedure of a supreme federal body; 

2.  in the event of disagreements or doubts concerning the formal or substantive 
compatibility of federal law or Land law with this Basic Law or the compatibility 
of Land law with other federal law on application of the Federal Government, 
of a Land government or of one fourth of the Members of the Bundestag; 
2a.  in the event of disagreements as to whether a law meets the conditions 

set out in paragraph (2) of Article 72, on application of the Bundesrat 
or of the government or legislature of a Land; 

3.  in the event of disagreements concerning the rights and duties of the 
Federation and the Länder, especially in the execution of federal law by the 
Länder and in the exercise of federal oversight; 

4.  on other disputes involving public law between the Federation and the 
Länder, between different Länder or within a Land, unless there is recourse 
to another court; 
4a. on constitutional complaints, which may be filed by any person alleging 

that one of his basic rights or one of his rights under paragraph (4) of 
Article 20 or under Article 33, 38, 101, 103 or 104 has been infringed 
by public aurhority;

4b. on constitutional complaints filed by municipalities  or associations of 
municipalities on the ground that their right to self-government under 
Article 28 has been infringed by a law; in the case of infringement  
by a Land law, however, only if the law cannot be  challenged in the 
constitutional court of the Land; 

4c.  on constitutional complaints filed by associations  concerning their 
non-recognition as political parties  for an election to the Bundestag;

Konstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman secara eksplisit memang 
tidak memberikan kewenangan dalam melakukan pengujian konstitusional 
terhadap perjanjian internasional, namun kewenangan constitutional complain 
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memberikan keleluasaan bagi Mahkamah Konstitusi Jerman dalam melakukan 
pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional yang dinilai merugikan 
hak konstitusional warganegara. Constitutional complain dapat diartikan sebagai 
pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke Mahkamah Konstitusi 
terhadap perbuatan (atau kelalaian) suatu lembaga publik yang mengakibatkan 
terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. 
Lazimnya hal itu baru dilakukan, dan baru dapat diterima oleh Mahkamah 
Konstitusi, jika semua jalan penyelesaian melalui proses peradilan yang tersedia 
bagi persoalan tersebut telah tidak ada lagi (exhausted) (Victor Ferreres Comella, 
2004:3), melalui konstruksi ini maka Mahkamah Konstitusi Jerman jauh lebih 
luwes dalam melakukan pengujian konstitusional karena tidak terikat dalam bentuk 
produk hukum apakah bentuk hukumnya sebagai act, federal act, atau bentuk lain, 
sepanjang adanya kerugian konstitusional akibat perjanjian internasional maka dapat 
dilakukan pengujian. Dalam praktiknya constitutional review terhadap perjanjian 
internasional dilakukan setelah perjanjian internasional diratifikasi terlebih dahulu, 
salah satunya adalah pengujian terhadap European Defence Community treaty yang 
merupakan perjanjian intrernasional yang dibentuk sebagai konsekuensi dari perang 
dunia ke-II, salah satunya The Swiss-German Agreement on Double Taxation 1957, 
the agreement, it apply the tax rate which would be applicable if the inland income 
and the nontaxable income earned in the other country were put together in one 
(higher) bracket. Implication of this agreement make German who had earn income 
in German and Swiss taxed accordingly by the German tex office, The Agreement 
deemed uncostitutional cause violating constitutional right ( Hans G rupp, 1977 :295)

Kewenangan Constitutional Court dalam melakukan pengujian konstitutisonal 
terhadap perjanjian internasional dalam beberapa konstitusi dinyatakan secara jelas 
dalam konstitusi, salah satu konstitusi yang memberikan gambaran jelas mengenai 
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review perjanjian internasional 
adalah Austria, hal tersebut secara jelas diatur dalam Article 89 Austrian Constitution 
: the courts are not entitled to examine the validity of duly published law, ordinances, 
and treaties. Should a court have scruples against the application of an ordinance 
on the ground of it being contrary to law, it shall file an application with the 
Constitutional Court for rescission of this ordinance. Should the Supreme Court 
or a court of second instance competent to give judgment have scruples against 
the application of a law on the ground of its being unconstitutional, it shall file an 
application uith the Constitutional Court for rescission of this law. 
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Melalui konstruksi kewenangan yang dinyatakan jelas atau eksplisit sebagaimana 
yang terdapat dalam konstitusi Austria maka akan memberikan landasan hukum yang 
jelas bagi Mahkamah Konstitusi Austria dalam menjalankan constitutional review 
terhadap perjanjian internasional, dengan demikian justifikasi dalam melakukan 
pengujian konstitusional dapat secara nyata dilakukan.

Bentuk kewenangan negara dalam melakukan pengujian konstitusional  
terhadap perjanjian internasional selain dilakukan oleh institusi judicial berupa 
constitutional court atau supreme court, dapat pula dilakukan oleh institusi yang 
dibentuk yang lain, misalnya constitutional council di Prancis, yang merupakan 
lembaga yang memiliki tupoksi seperti constitutional court yang dibentuk tidak lepas 
dari panjangnya budaya supremacy parliament, kewenangan constitutional council 
dalam menguji konstitusionalitas perjanjian internasional, article 54 of the France 
constitution provides If the Constitutional Council, on a reference from the President 
of the Republic, from the Prime Minister, from the President of one or the other 
assembly, or from sixty deputies or sixty senators, has declared that an international 
commitment contains a clause contrary to the Constitution, authorization to ratify 
or approve the international commitment in question may be given only after 
amendment of the Constitution. Konsep kewenangan constitutional council berbeda 
dengan kewenangan institusi Mahkamah Konstitusi yang melakukan judicial review 
pada objek pengujian setelah objek itu disahkan, sedangkan constitutional council 
melakukan pengujian pada saat objek pengujian belum disahkan, atau dikenal dengan 
constitutional preview, dengan konstruksi kewenangan ini maka proses pengujian 
berubah menjadi pengkajian terhadap instrumen hukum baik undang-undang maupun 
perjanjian internasional sebelum disahkan, sehingga dapat tindakan yang dilakukan 
adalah pencegahan pelanggaran konstitusi, sehingga tidak perlu dilakukan pengujian 
perjanjian yang telah diratifikasi, karena dalam proses pembuatan perjanjian 
internasional dimensi konstitusionalitas telah dikaji constitutional council.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional 
terhadap perjanjian konstitusional memberikan implikasi diperliukannya rekonstruksi 
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konstitusi, hal ini tidak lepas dari 
kewenangan yang termaktub dalam UUDNrI Tahun 1945 belum mampu memberikan 
ruang bagi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional 
terhadap perjanjian internasional, terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan 
dalam menentukan konstruksi kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan 
constitutional review terhadap perjanjian internasional antara lain perluasan 
kewenangan constitutional complain untuk mengakomodir kerugian konstitusional 
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akibat perjanjian internasional, menyatakan secara eksplisit dalam konstitusi bahwa 
Mahkamah Konstitusi dapat melakukan constitutional review terhadap perjanjian 
internasional, dan constitutional preview sebagai tindakan pencegahan terhadap 
perjanjian internasional dengan Mahkamah Konstitusi memberikan perwakilan dalam 
mengikuti proses pembentukan perjanjian internasional, sehingga dapat mencegah 
berbagai pelanggaran konstitusional dan kerugian konstitusional yang berpeluang 
terjadi akibat perjanjian internasional, beberapa alternatif konstruksi kewenangan 
ini dapat diwadahi dalam Perubahan UUD NrI Tahun 1945.

Konsekuensi Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian 
Konstitusional Perjanjian Internasional

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang termaktub dalam konstitusi 
menggambarkan secara konseptual merupakan negatif legislator, karena dalam 
kewenangan melakukan pengujian konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi bertindak 
sebagai lembaga yang membatalkan keberlakuan norma-norma yang terdapat dalam 
undang-undang yang dinyatakan bertentangan dalam konstitusi, sehingga dalam 
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, suatu undang-undang 
dinilai bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut dianggap tidak 
memiliki daya berlaku, karena Putusan MK dalam pengujian UU adalah sama kuat 
daya ikatnya dengan UU. Bahkan Hans Kelsen mengatakan bahwa Parlemen (dan 
lembaga legislatif) sama-sama membuat UU atau menjadi legislator yang membuat 
hukum yang setingkat dengan UU. Bedanya, Parlemen atau lembaga legislatif 
merupakan positive legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negative 
legislator (Taufiqurrahman Syahuri, 2014:98). 

Dalam konteks pengujian konstitusi terhadap perjanjian perjanjian internasional 
maka peran Mahkamah Konstitusi masih dalam ruang lingkup yang sama yakni 
sebagai negatif legislator, yakni membatalkan suatu perjanjian internasional yang 
dinilai bertentangan dengan konstitusi. namun konsekuensi hukum yang terjadi dinilai 
memiliki dampak yang berbeda dengan pengujian undang-undang yang dibentuk 
parlemen dan memiliki dimensi nasional, hal ini tidak lepas dari karakteristik perjanjian 
internasional yang merupakan produk hukum dari hubungan antara Indonesia dengan 
negara lain, sehingga pembatalan perjanjian internasional merupakan perintah kepada 
pemerintah untuk mundur dari suatu perjanjian internasional, melakukan negosiasi 
ulang untuk membatalkan klausul-klausul yang bertentangan dengan konstitusi atau 
membatalkan perjanjian internasional.
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UU Perjanjian Internasional sebagai hukum positif yang mengatur bagaimana 
Indonesia harus bertindak dalam perjanjian internasional, tidak menegasikan 
pentingnya mengedepankan kepentingan nasional dalam membatalkan/menghentikan 
suatu perjanjian internasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UU Perjanjian 
Internasional yang menyatakan, Perjanjian Internasional berakhir apabila : terdapat 
kesepakatan pada pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian, tujuan 
perjanjian tersebut telah tercapai, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi 
pelaksanaan perjanjian, salah satu pihak melaksanakan atau melanggar ketentuan 
perjanjian, dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, muncul 
norma-norma baru dalam hukum internasional, objek perjanjian hilang, terdapat 
hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Sementara pada Pasal 27 Konvensi 
Wina 1969 yang menyatakan a pary may not invoke the provision of its internal law 
as justification for its fialure to perform a treaty, sehingga  kepentingan nasional 
yang digunakan sebagai alasan dalam membatalkan perjanjan internasional dinilai 
tidak tepat sebagai justifikasi atas pelanggaran/tidak dilaksanakan/dibatalkan secara 
sepihak suatu perjanjian intenasional.

Perintah pengadilan agar lembaga pada cabang kekuasaan eksekutif 
untuk melakukan pengakhiran terhadap perjanjian internasional, dapat dinilai 
sebagai kegagalan mentaati perjanjian internasional, hal ini akan melahirkan 
pertanggungjawaban internasional, negara tidak dapat berlindung dibalik hukum 
nasionalnya untuk menjustifikasi kegagalan ini. Dalam hal ini, suatu negara justru 
harus memastikan bahwa pentaatan perjanjian ini mendapat justifikasi dari hukum 
nasionalnya. Di lain pihak, bagaimana perjanjian internasional ditransformasikan, 
diadopsi, dan diperingkatkan dalam hukum nasional adalah urusan hukum 
nasional(Damos Dumoli Agusman, 2014: 38).

Disisi lain penangguhan secara sepihak dari suatu negara (denunciation) terhadap 
keikutsertaanya dalam perjanjian internasional dimungkinkan untuk dilakukan, hal ini 
sebagaimana diatur dalam Article 46 Konvensi Wina 1969 dinyatakan bahwa negara 
peserta dari suatu perjanjian internasional dapat membatalkan keikutsertaannya 
dalam perjanjian jika pelanggaran terhadap perjanjian tersebut merupakan suatu 
tindakan yang memang sesuai dengan internal law of fundamental importance (Lita 
Arjati,dkk, 2006: 196).

Dalam proses pembatalan perjanjian internasional melalui proses judicial 
review dapat dikatakan sebagai penarikan atas prosedur internal yang dilakukan 
namun keterikatan Indonesia atas perjanjian internasional merupakan perbuatan 
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hukum dalam wilayah hubungan eksternal. Maka jika inti persoalannya adalah pada 
bagaimana “posisi Indonesia sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional” 
maka Indonesia akan tetap terikat untuk melaksanakan semua ketentuan yang 
berada dalam perjanjian sepanjang Indonesia masih tercatat sebagai negara pihak. 
Demikian pula dalam kaitannya jika Indonesia memiliki keinginan untuk menarik diri 
dari perjanjian internasional maka Indonesia akan terikat dengan ketentuan formal 
dalam perjanjian internasional yang berhubungan dengan persoalan penarikan dari 
perjanjian internasional yang telah diatur dalam perjanjian di mana Indonesia menjadi 
negara pihak. Hal ini selaras dengan apa yang diatur dalam: Pasal 54a Konvensi 
Wina 1969 yang mengatakan bahwa pengakhiran suatu perjanjian internasional 
dapat terjadi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam traktat atau setiap saat 
sesuai dengan persetujuan semua pihak sesudah berkonsultasi dengan negaranegara 
yang berjanji lainnya. Pasal 56 Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa jika suatu 
traktat tidak memuat mengenai ketentuan pengakhiran, pemutusan atau penarikan 
diri maka tidaklah tunduk pemutusan atau penarikan diri jika tidak ternyata bahwa 
pihak-pihak berniat mengizinkan kemungkinan pemutusan atau penarikan diri atau 
suatu hak pemutusan  atau penarikan diri itu dapat disimpulkan secara diam-diam 
sesuai dengan sifat dari traktat itu (Andi Sandi dan Agustina,2012: 472). 

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Implikasi dari keadaan hyper-globalization adalah kebutuhan rekonstruksi ulang 
wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan constitutional review atas 
perjanjian internasional sebagai respon menjaga supremasi konstitusi, implikasi 
dari kewenangan tersebut adalah diperluasnya kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dalam melakukan constitutional review terhadap perjanjian internasional, 
secara kelembagaan terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan sebagai 
implikasi pengujian konstional terhadap perjanjian internasional antara lain 
kewenangan dalam bentuk constitutional complain yang berbasis pada kerugian 
konstitusional, constitutisonal preview sebagai tindakan preventif untuk 
memastikan konstitusionalitas perjanjian internasional sebelum disahkan, dan 
pernyataan secara eksplisit dalam konstitusi kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap perjanjian internasional, 
alternatif tersebut membutuhkan perubahan UUD NrI Tahun 1945 sebagai 
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landasan yuridis bagi Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusional 
terhadap perjanjian internasional. 

2. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian 
konstitusional perjanjian internasional memiliki akibat hukum ekstrateritorial, 
jika suatu perjanjian internasional dinilai inkonstitusional, hal ini berimplikasi 
pada putusan Mahkamah Konstitusi berisi perintah kepada lembaga eksekutif 
yang berwenang dalam perjanjian internasional untuk dilakukannya proses 
penangguhan secara sepihak dari suatu negara (denunciation).

Saran

1. MPr harus melakukan amandemen UUD NrI Tahun 1945 yang kelima dengan 
perubahan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk secara eksplisit 
memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji perjanjian 
internasional untuk menjaga supremasi konstitusi, dan memperbaiki Pasal 11 
dengan memperjelas konsep pembuatan dan kedudukan perjanjian internasional 
dalam sistem hukum nasional.

2. Pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional harus secara komprehensif 
mempertimbangkan unsur konstitusionalitas dalam perjanjian disampingkan 
kepentingan nasional dan kepentingan pragmatis lain yang penting bagi 
Indonesia.
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ABSTRACT

ADI BINTANG RISAMTYO. 2019. E0013012. THE ROLE OF THE 
GOVERNMENT OF THE KARANGANYAR DISTRICT FOR EMPOWERMENT 
OF THE PEOPLE’S MARKET IN KARANGANYAR DISTRICT. Faculty of Law, 
Sebelas Maret University, Surakarta

This legal writing is to examine the role of the Karanganyar district government in 
market empowerment that can compete in the current era. In addition, it also examines 
the obstacles faced by the Karanganyar Regency Government in implementing good 
market empowerment. The main objective of the role of the Karanganyar Regency 
Government is as a facilitator in the participatory market empowerment process.

This legal research uses descriptive empirical juridical research, the source of legal 
material consists of primary legal material and secondary legal material. The legal 
material collection technique used is related literature studies from print and internet 
media and field techniques that use interview methods.

Based on the research and discussion, it can be concluded that the role of the 
Karanganyar Regency Government in Empowerment Implementation that can 
compete in the current competition era in Karanganyar Regency is carried out as a 
facilitator of empowerment planning review in Karanganyar Regency and managing 
the budget that has been planned by the Karanganyar Regency Government. planning 
stage, implementation stage, monitoring and evaluation stage. The obstacles faced 
are First, lack of budget or funds. Second relocation of traders. Third, there are third 
parties who are not satisfied with the arrangement of the market. Fourth, the lack 
of competitiveness of the People’s Market is compared to the Modern Market. Fifth, 
the draft regional regulation has not yet been passed. Sixth lack of human resources 
who master and understand about the people’s market. The seventh is a bad stigma 
about the People’s Market.
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ABSTRAK

ADI BINTANG RISAMTYO. 2019. E0013012. PERANAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMBERDAYAAN PASAR 
RAKYAT DI KABUPATEN KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta

Penulisan hukum ini untuk mengkaji peranan Pemerintah kabupaten Karanganyar 
dalam pemberdayaan pasar yang dapat bersaing di era sekarang. Di samping itu 
juga mengkaji tentang hambatan-hambatan yang diahadapi Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar dalam melaksanakan pemberdayaan pasar yang baik. Tujuan utama dari 
peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai fasilitator dalam proses 
Pemberdayaan pasar yang partisipatif. 

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, 
Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang 
terkait baik dari media cetak maupun media internet dan teknik lapangan yang 
menggunakan metode wawancara. 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam Pelaksanaan Pemberdayaan yang dapat 
bersaing di era persaingan sekarang di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan sebagai 
fasilitator pengaji perencanaan pemberdayaan di Kabupaten Karanganyar dan 
mengelola Anggaran yang sudah di rencana anggaran dari Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar.Pelaksanaannya diawali tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 
monitoring dan evaluasi. Hambatan yang dihadapi yakni Pertama, kurangnya 
anggaran atau dana. Kedua relokasi pedagang. Ketiga adanya pihak ketiga yang 
tidak puas dengan penataan pasar. Keempat Kuranganya daya saing Pasar rakyat 
di banding dengan Pasar Modern. Kelima belum di sahkannya rancangan peraturan 
daerah. Keenam Kurangnya SDM yang menguasai dan mengerti tentang Pasar rakyat. 
Ketujuh adanya stigma buruk tentang Pasar rakyat.

A. PENDAHULUAN

Peraturan menteri RI nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang perubahan atas 
Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 70/M-DG/PER/12/2013 tentang pedoman 
penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pada 
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Pasal II ayat 1 disebutkan bahwa pasar tradisional sekarang telah berubah menjadi 
pasar rakyat. Melalui peranan strategis dan berbagai fungsi yang dimiliki oleh pasar 
rakyat menjadi salah satu wadah atau sarana untuk tercapainya kesejahteraan rakyat 
indonesia, melalui peran dan fungsi tersebut pasar rakyat menjadi indikator nasional 
terkait pergerakan tingkat kestabilan harga kebutuhan sembilan bahan pokok pada 
masyarakat. 

Perkembangan pasar di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pasar 
Modern dan Pasar rakyat, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
masing dimana saat ini bisa kita lihat bahwa masyarakat Indonesia memiliki selera 
belanja multimode yang artinya dalam sesaat bisa berbelanja ke Pasar rakyat dan 
sesaat kemudin berbelanja pada Pasar Modern. Bisa kita lihat bahwa Pasar Modern 
yang lebih bersih dan praktis membuat masyarakat lebih nyaman ketika berbelanja 
mengakibatkan tersingkirnya Pasar rakyat pada saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman perekonomian Indonesia semakin 
meningkat dan daya beli masyarakat juga semakin tinggi yang menciptakan prestige 
untuk membeli kebutuhan di tempat yang lebih modern, praktik dan nyaman. Hal 
tersebut yang memunculkan pasar modern yang sering kita kenal dengan sebutan mall, 
supermarket, shopping center, department store dengan munculnya pasar modern 
tersebut membuat keberadaan Pasar rakyat tersingkirkan.

Hal tersebut dapat di lihat pada perkembangan pasar modern yang kian menjamur 
bertolak belakang dengan pasar rakyat yang sedikit demi sedikit mulai melemah 
dan tidak menunjukan adanya tanda-tanda meningkat dalam segi jual beli di dalam 
tersebut itu semua disebabkan oleh sistem pengelolaan pasar rakyat yang salah, hal 
tersebut yang mengakibatkan pasar rakyat sangat susah berkembang di bandingkan 
pasar modern yang sistemnya sangat mudah untuk di kembangkan untuk memenuhi 
kebutuhan di masyarakat di daerah tertentu. (Dr Mappamiring P., M.Si. 2018. 3:1)

Dalam batang tubuh UUD 1945 yang sudah diamandemen, Pasal 18 menyebutkan 
bahwa Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi 
dan daerah itu dibagi atas Kabupaten Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten dan 
Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. 
Mengenai Otonomi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Sejak berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah 
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 
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kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan 
peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Dalam menyongsong 
perekonomian global/perekeonomian bebas dimana sektor perdagangan mempunyai 
peranan yang sangat strategis khususnya dalam menumbuh kembangkan 
perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah melalui aktivitas ekonomi 
dimana salah satunya adalah aktivitas pasar. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 278 ayat (1) menyebutkan 
bahwa penyelenggara Pemerintahan daerah melibatkan peran serta masyarakat dan 
sektor swasta dalam pembangunan daerah. 

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar No. 99 Tahun 2016 di jelaskan 
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perdagangan 
Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mengelola pasar rakyak 
yang ada di daerah tersebut, pada Undang – Undang 23 Tahun 2014 Pasal 26 bahwa 
perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, penataan dan pengembangan pasar 
dilaksanakan oleh kepala pengembangan pasar dibawah perintah seorang Kepala 
Dinas daerah atau kota. Kepala Dinas daerah atau kota menerima pelimpahan 
sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati melalui sekertaris daerah. Dalam 
upaya pembagunan Pasar rakyat Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta. 

Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
Kabupaten Karanganyar sebagai mitra Pemerintah Daerah harus bisa memberikan 
peran dan funsinya sebagai pengelola dan menumbuh kembangkan perekonomian di 
Kabupaten karanganyar memalui Pasar rakyat. Jika dilihat dari Badan Pusat Statistik 
Provinsi Jawa Tengah pada survey terakhir di Kabupaten Karanganyar terdapat 50 
Pasar Rakyat dan 54 Pasar Modern yang terdiri dari mall dan supermarket.(https://
jateng.bps.go.id) Dari banyaknya jumlah Pasar rakyat di kabupaten karanganyar 
masih di butuhkan pengembangan, Pasar rakyat yang lebih baik dari segi sarana dan 
prasarana yang ada sehingga membuat masyarakat tetap nyaman saat berbelanja di 
Pasar Rakyat. Berdasarkan letak geografinya luas wilayah Kabupaten Karanganyar 
adalah 77.378,64 Ha2 yang memiliki karakteristik umum daerah agraris dimana 
sebagian besar wilayah Kabupaten Karanganyar digunakan sebagai lahan pertanian, 
tentu saja menurut data tersebut Pasar rakyat yang mampu mendukung agar 
terlaksananya perekonomian yang baik.

Berdasarkan data dan pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam keikut 
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sertaanya mengelola dan menjaga Pasar rakyat di Kabupaten Karanganyar dalam 
gerusan pasar bebas yang terjadi di saat ini dan apa saja hambatan yang di hadapi 
dalam mewujudkan Pasar rakyat yang mampu bertahan dalam Era Globalisasi. Oleh 
karena itu, Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan 
yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk pemberdayaan 

Pasar rakyat di Kabupaten Karanganyar?
2. Apa saja hamabatan Pemerintah Daerah karanganyar dalam mewujudkan 

Pemberdayaan Pasar rakyat di Kabupaten Karanganyar?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat 
deskriptif, Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder.Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi 
kepustakaan yang terkait baik dari media cetak maupun media internet dan teknik 
lapangan yang menggunakan metode wawancara. 

C. PEMBAHASAN

1. Peranan Pemerintah Derah Kabupaten Karanganyar dalam pemberdayaan 
Pasar Rakyat di Kabupaten Karanganyar

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Kabupaten Karanganyar secara umum memiliki fungsi srategis yaitu sebaga 
akselator atau mempercepat di dalam menggerakan perekonomian daerah dan 
meningkatkan daya saing daerah dengan cara meningkatkan pemberdayaan 
terhadap Pasar rakyat. Berdasarkan wawancara lanjutan Dengan bapak Sriyanto 
selaku kabid Dagang di Dinas Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 5 april 2019 mengatakan Dalam 
pemberdayaan pasar rakyat Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah memiliki tahap-tahap dalam pemberdayaan Pasar yaitu :
a. Tahap Perencanaan 

Sebelum melakukan pemberyaan pasar rakyat tahap yang pertama adalah 
tahap perencanaan, dimana Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah harus menuangkan perencanaan pengembangan 
Pasar rakyat ke dalam Perencanaan anggaran Tahunan dan akan di pleno dan 
disetujui oleh DPrD. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai 
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kegiatan terkait dengan semua kegiatan dinas yang bertujuan dengan 
pengembangan pasar rakyat di daerah kabupaten karanganyar.

b. Tahap pelaksanaan
Setelah tahapan perencanaan selesai dan anggaran untuk tahun tersebut 

keluar, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah melasanakan kegiatan kegiatan yang dinilai dapat menjadi pemicu 
terjadinya pemberdayaan pasar.

c. Pemantauan dan evaluasi
`Setelah tahapan pelaksanaan selesai Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan tahapan pemantauan 
dan evaluasi, di tahapan ini Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah mengevaluasi semua kegiatan yang telah di 
pantau dan di amati secara seksama, jika di nilau belum dapat mewujudkan 
pasar yang lebih baik dan nyaman untuk pengunjung atau konsumen, Dinas 
Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan me-
ngaji ulang dan memikirkan kegiatan lain agar terwujudnya pasar yang baik. 

Contoh gambaran yang nyata yang telah di lakukan oleh Kabupaten 
Karanganyar dalam pemberdayaan Pasar rakyat di daerahnya melalui Dinas 
Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam hal ini Peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang di 
wakilkan melalu Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah, dapat di ambil contoh dalam memberdayakan Pasar rakyat 
Tawangmangu yang telah memenangkan gelar Pasar Teramah Se-jawa tengah 
di sini terlihat peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar sangat Berperan 
penting dalam hal ini, Tahap-tahapan yang di lakukan Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar agar Pasar tersebut Mendapat Penghargaan tersebut adalah:
1) Megupayakan masyarakat kembali untuk berbelanja di pasar rakyat

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah memberikan pola berfikir atau mindset terhadap masyarakat 
sekitar agar mau kembali berbelanja ke Pasar rakyat.

2) Meyesuaikan Keadaan Pasar rakyat dengan Perkembangan Zaman
Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah mengupayakan agar Pasar rakyat tidak tertinggal dengan 
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Perkembangan Zaman dimana Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Melakukan Peremajaan Pasar.

3) Menyedikan fasilitas pasar rakyat yang memadai agar tidak kalah dengan 
pasar modern

Dinas perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan 
menengah memberikan fasilitas yang memadai seperti contohnya pos 
untuk menyusui anak, toilet yang bersih untuk memberikan daya Tarik 
terhadap pengunjung agar pengunjung merasa nyaman ketika berkunjung 
ke pasar tradisional. 

4) Pengelolaan limbah pasar 
Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan 
limbah sampah yang ada di pasar untuk di jadikan pupuk kompos 
dan juga disediakannya tempat sampah organik dan anorganik untuk 
memudahkan pemilahan sampah dan juga menjaga kebersihan pasar 
agar tidak kumuh.

5) Pengadaan event yang menunjang
Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah mengadakan event yang di danakan dari anggaran tahunan 
Dinas, untuk menarik pengunjung agar datang ke Pasar rakyat.

2. Hambatan-hambatan yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
dalam Memberdayakan Pasar Rakyat

Pelaksanaan pemberdayaan Pasar rakyat di Kabupaten Karanganyar tak 
lepas dari peran dinas DISDAGNAKErKOP dan para pedang Pasar rakyat itu 
sendiri, untuk dapat mewujudkan pengembangan Pasar rakyat yang modern 
agar tidak kalah saing dengan Pasar Modern yang ada Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar telah melakukan banyak upaya untuk bisa mengembangkan Pasar 
rakyat menjadi Pasar Modern dan telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya 
secara benar.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pemberdayaan Pasar 
rakyat di Kabupaten Karanganyar juga memiliki kendala. Dari hasil kajian 
yang telah penulis teliti telah menemukan bebagai kendala yang dihadapi oleh 
dinas DISDAGNAKErKOP. Untuk menjabarkan kendala yang dialami oleh 
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Dinas DISDAGNAKErKOP Kabupaten karanganyar, penulis telah melakukan 
wawancara kepada Bapak SrI YANTO S.E. selaku Kepala Seksi Pengembangan 
Pasar pada tanggal 3 Desember 2018 pukul 09.00 dan dilengkapi pada tanggal 
5 Desember 2018 bahwa ada 7 kendala yang dihadapi.
a. Kurangnya Anggaran atau Dana 

Dalam hal Pemberdayaan Pasar rakyat tidak dapat lepas dari adanya 
anggaran atau dana yang besar, hal ini sangat penting agar terselenggaranya 
Pengembangan Pasar rakyat yang baik dan dapat Bersaing dengan Pasar 
Modern saat ini, pada saat ini di kabupaten Karanganyar mendapat kucuran 
dana Sebesar 3,5 Milyar rupiah anggaran atau dana tersebut telah di gunakan 
untuk renovasi 2 Pasar rakyat yaitu Pasar Matesih dan Pasar Ngelano.

b. relokasi Pedagang
Dalam Berjalananya Pemberdayaan Pasar rakyat di perlukan ada nya 

relokasi Pedagang yang berada atau berjualan di dalam pasar tersebut 
guna agar pedagang yang ada di pasar tersebut tidak merasa terganggu 
karena adanya Pemberdayaan atau Pembangunan yang sedang berlangsung, 
pedagang masih dapat melakukan kegiatan Jual beli di tempat yang sudah 
di siapkan oleh Pemrintah Daerah atau dinas terkait dengan Pengembangan 
Pasar tersebut, jadi tidak menimbulkan gejolak Perekonomian yang di 
karenakan oleh Pengembangan pasar tersebut

c. Pihak ketiga yang tidak puas dengan penataan pasar.
Dalam Pemberdayaan Pasar rakyat di Kabupaten Karanganyar 

DISDAGNAKErKOP melakukan penataan ulang para pedagang pasar yang 
akan menempati kios-kios baru yang diprioritaskan pada pedagang lama 
yang sudah memiliki ijin dan terdaftar pada pasar rakyat tersebut sebelum 
direnovasi, akan tetapi ada pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan 
penataan kios-kios yang dilakukan oleh DISDAGNAKErKOP, itu semua 
di karenakan posisi kios pihak ketiga atau pedagang yang belim memiliki 
ijin atau yang belum terdaftar tersebut berbeda dengan sebelumnya yang di 
anggap kurang strategis. 

d.  Kuranganya daya saing Pasar rakyat di banding dengan Pasar Modern
Kuranganya daya saing Pasar rakyat ini sangat jelas mencolok di sektor 

jumlah pengunjung yang datang untuk berbelanja di Pasar rakyat di banding 
dengan Pasar modern yang hampir setiap saat ramai akan pengunjung, 
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hal ini terjadi di karenakan Pembeli merasakan kurang nyamanya lokasi 
atau keadaan Pasar rakyat yang di nilai Kurang dan tidak nyaman untuk 
berbelanja lama di Pasar rakyat tersebut.

e. rancangan Peraturan Daerah yang belum juga di sahkan 
Belum disahkannya Peraturan daerah tentang Pemberdayaan Pasar 

di kabupaten Karanganyar membuat dinas terkait yang mengurus tentang 
pemberdayaan pasar rakyat belum bias mengambil keputusan yang tepat 
untuk memngambangkan pasar rakyat yang ada di Kabupaten Karanganyar, 
adapun Peraturan Bupati No 99 Tahun 2016 yang dirasa masih kurang di 
karenakan perda tersebut belum menjelaskan tentang pemberdayaan secara 
detail. 

f. Kurangnya SDM yang menguasai dan mengerti tentang Pasar rakyat
Dengan kurangnya SDM yang menguasai dan mengerti tentang Pasar 

rakyat membuat program pemerintah menjadi kurang tepat sasaran di 
karenakan SDM yang mendukung di harapan dapat menyerap aspirasi 
pedagang yang mengeluh tentang pasar tersebut

g. Adanya stigma buruk tentang Pasar rakyat
Adanya stigma buruk tentang pasar yang membuat para konsumen pasar 

jadi enggan kembali ke pasar untuk berbelanja, stigma buruk ini sangat 
berpengaruh dalam aktivitas jual beli di pasar tersebut, sebagai contoh stigma 
buruk ialah stigma yang mencerminkan pasar tradisional itu kumuh, stigma 
buruk bahwa para pedagang di pasar berbuat curang, dan stigma buruk 
tentang adanya permainan harga komunitas barang tertentu yang membuat 
hilangnya aktivitas tawar menawar yang ada di Pasar rakyat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Peranan Pemerintah Derah Kabupaten Karanganyar dalam pemberdayaan 
Pasar Rakyat di Kabupaten Karanganyar

Peran utama Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 Tentang 
Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbejaan Dan Toko Modern 
yakni penataan pasar rakyat yang bertujuan untuk menciptakan pasar rakyat 
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yang tertib, teratur, aman bersih dan sehat, meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat, menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak roda perekonomian 
dan menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan 
dan toko modern, mengendalikan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko 
modern dalam rangka memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam 
pelaksanaannya Disnakerkop telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
sebagai akselator atau mempercepat di dalam menggerakan perekonomian daerah 
dan meningkatkan daya saing daerah dengan cara meningkatkan pembangunan 
terhadap Pasar rakyat, dalam pembangunan yang telah dilaksanakan Dinas 
Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki 
tiga tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan minitoring, dan 
tahap yang terakhir adalah evaluasi.

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karanganyar dalam pemberdayaan Pasar Rakyat

Terdapat tujuh aspek hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas 
pokok dan fungsinya dalam pemberdayaan Pasar rakyat di Kabupaten 
Karanganyar. Pertama, kurangnya anggaran atau dana. Kedua relokasi pedagang. 
Ketiga adanya pihak ketiga yang tidak puas dengan penataan pasar. Keempat 
Kuranganya daya saing Pasar rakyat di banding dengan Pasar Modern. Kelima 
belum di sahkannya rancangan peraturan daerah. Keenam Kurangnya SDM yang 
menguasai dan mengerti tentang Pasar rakyat. Ketujuh adanya stigma buruk 
tentang Pasar rakyat.

Saran

1. Pengembangan Pasar rakyat yang baik dan dapat bersaing dengan Pasar Modern 
saat ini tidak lepas dari anggaran atau dana untuk pembangunanya, akan tetapi 
dengan kurangnya dana dan anggaran membuat revitalisasi Pasar rakyat hanya 
bisa dikerjkan di Pasar Nglano dan Pasar Matesih saja, maka penulis menyarankan 
agar pemerintah lebih memberikn perhtian khusus tentang pemberdayaan pasar 
rakyat ini agar tidak kalah dengan Pasar modern yang saat ini lebih menarik 
dikunjungi pembeli karena tempatnya lebih bersih dan nyaman.

2. Meningat adanya pihak ketiga yang tidak puas dengan penataan dan relokasi pasar, 
maka penulis menyarankan harus adanya kerjasama yang baik antara pedangang 
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar juga dibutuhkannya 
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kesadaran dari pedagang untuk mengikuti dan mentaati peraturan dari Pemerintah 
daerah Kabupaten Karanganyar.

3. Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus lebih giat lagi dalam mengembangkan, 
dan terus meningkatkan daya saing pembangunan Pasar rakyat agar pengunjung 
merasa nyaman ketika datang ke Pasar rakyat.

4. Diharap Pemerintah Kabupaten Karanganyar segera mengesahkan raperda 
tentang pengembangan pasar di kabupaten Karanganyar agar dapat memudahkan 
instansi pemerintah yang menangani Pasar rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad, Mukti Fajar & Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ambar Teguh Sulistyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. 
Yogyakarta : Graha Ilmu.

Amiruddin & Zainal Asikin. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Mataran 
: rajawali Pers.

Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. 
Jakarta: Penerbit PT Grasindo. 

Idris Amiruddin, 2016. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta 
deepublish

Moleong.Lexy.J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. remadja 
rosdakarya.

Prabawa, Utama. 1991. Pemerintahan di Daerah. Jakarta : Indonesia-Hill-Co. 

Siswanto Sunarno. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta : 
Sinar Grafika.

Suparjan & Hempri Suyatno. 2003. Pengembangan Masyarakat dari pembangunan 
Sampai Pemberdayaan.  Yogyakarta: Aditya Media. 

Jurnal

Dr Mappamiring P., M.Si. 2018. “The Empowerment of Traditional Market 
Collaboration towards the Economic Independence of Small Traders in 
Indonesia”. Vol. 3, No.9,

Peranan Pemerintah ...



Res Publica Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2019224

Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Presiden rI Nomor: 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah diatur mengenai dinas-dinas daerah Pasal 5 & 9

Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2009

Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi, 
Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi 
Usaha Kecil Dan Menengah.

Internet 

http://www.karanganyarkab.go.id/20110107/geografi/ Diakses pada tanggal 04-09-
2018 Pukul 13.15

https://jateng.bps.go.id/statictable/2015/02/10/997/banyaknya-pasar-menurut-
kabupaten-kota-dan-jenis-pasar-di-jawa-tengah-tahun-2013.html Diakses pada 
tanggal 04-09-2018 Pukul 13.30

http://jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/486-495.pdf  Diakses pada tanggal 04-
09-2018 Pukul 14.00

www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-modern-dan-ciri-cirinya.html 
Diakses pada tanggal 14-09-2018 Pukul 21.00

http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-
umum.html Diakses pada tanggal 14-09-2018 Pukul 21.53

Wawancara

Bapak Sriyanto selaku Kabid dagang di Dinas Dagang Tenaga Kerja Koperasi dan 
UKM

Peranan Pemerintah ...



379Res Publica Vol. 2 No. 3 Sept.-Des.2018

mencerminkan isi artikel, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang (kira-
kira 5 s/d 14 kata), memuat variabel/konsep yang dicakup dalam artikel, tidak 
ada singkatan, dan tidak menggunakan kata-kata klise.

2. Nama Penulis
 Di bawah judul diberi nama lengkap penulis (tanpa gelar) dan disertai footnote 

keterangan pekerjaan dan alamat kerja/kantor penulis.
3. Abstrak dan kata kunci
 Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak 

diupayakan tidak lebih dari 150 kata, yang secara singkat menggambarkan aspek 
penting dan kesimpulan dari naskah. Kata kunci cukup antara 2-4 kata. Abstrak 
memuat masalah dan/atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil 
penelitian. Kata kunci memuat kata-kata konseptual.

4. Pendahuluan
 Tidak diberi judul, memuat: latar belakang atau konteks penelitian, landasan teori 

(jika diperlukan), hasil kajian pustaka yang menunjukkan adanya kesenjangan 
temuan penelitian, wawasan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan 
penelitian.

5. Metode penelitian
 Secara ringkas dalam paragraf-paragraf memuat desain penelitian, populasi dan 

sampel/sumber data, alat/instrumen dan bahan-bahan yang digunakan, bagaimana 
data dikumpulkan dan dianalisis.

6. Hasil penelitian dan pembahasan
 Hasil bersih analisis data, hasil pengujian hipotesis, dapat disajikan dengan tabel 

atau gambar lain secara verbal untuk memperjelas. Jawaban masalah penelitian 
atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai, penafsiran hasil-hasil 
penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, penyusunan teori 
baru atau modifikasi teori yang ada.

7. Kesimpulan dan saran (jika ada)
 Memuat jawaban atas pertanyaaan penelitian dalam bentuk substantif, dalam 

bentuk esai bukan dalam bentuk numerikal, memuat implikasi temuan penelitian 
dan/atau saran-saran yang mengacu kepada tindakan praktis atau pengembangan 
teoritis dan penelitian lanjutan jika memang diperlukan.

Sistematikan Penulisan
Naskah hasil penelitian ditulis dengan sistematika sebagai berikut.
1. Judul
 Dibuat spesifik dan efektif, ditulis di tengah dengan huruf kapital informatif 
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8. Disusun secara alphabetis, bentuk paragraf hanging, dan dengan tata cara 
penulisan sebagai berikut.

,	Buku: Penulis. Tahun. Judul Buku (Cetak miring dan tebal). Kota Penerbit: 
Penerbit.
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Tahun terbit. Judul buku (Cetak miring). Kota penerbit. Penerbit.

,	Internet: Penulis. Tahun. Judul (dalam tanda petik). Website, tanggal akses.

Format Penulisan
Naskah diketik dalam bentuk kolom tunggal pada kertas kuarto (A4) dengan page 
set up: Margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Bentuk huruf 
menggunakan font Microsoft Sans Serif, Size 11, dengan spasi 1,5. Khusus judul 
naskah menggunakan size 14. Abstrak, kata kunci, dan daftar pustaka menggunakan 
spasi 1.
1. Kutipan
 Penulisan kutipan dalam teks naskah (body note) sumber kutipan ditulis di antara 

kurung buka dan kurung tutup (nama penulis, tahun: nomor halaman). Kutipan 
langsung dan tidak langsung pendek (tidak lebih dari 4 baris) ditulis jadi menyatu 
dengan paragraf sebelumnya. Ketipan langsung dan tidak langsung panjang 
(lebih dari 4 baris) ditulis dalam paragraf tersendiri, khusus kutipan langsung 
baik panjang maupun pendek ditulis dalam bentuk italic.

2. Tabel
 Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut dan judul yang sesuai dengan tabel 

atau gambar dan sumber kutipan (jika mengutip dari sumber lain). Untuk tabel 
judul diletakkan di atas, dan untuk gambar diletakkan di bawah.

3. Halaman
 Nomor halaman terletak di bawah sebelah kanan.
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