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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang
merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
telah mengubah secara fundamental tata kehidupan bernegara di tanah air Indonesia.
Pemusatan

kekuasaan di tangan pemerintah pusat

sebagian besar diserahkan kepada

daerah. Kewenangan penuh pemerintah pusat tinggal hanya 5 (lima) bidang, yaitu politik
luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, kebijakan moneter dan fiskal, serta bidang agama.
Beberapa hal yang sangat mendasar tercantum dalam undang-undang tersebut adalah
pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran
dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan lain-lain.
Pemberian otonomi daerah dalam konteks Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
lebih menitik beratkan kepada pemberian kewenangan. Otonomi daerah itu intinya
kewenangan. Kewenangan untuk mengembangkan daerah berdasarkan potensi,dan aspirasi
daerah secara demokratis dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat setempat.
Pemberian otonomi daerah pada hakekatnya merupakan karakter pelaksanaan otonomi
daerah dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974. Dalam arti penyerahan kewenangan
yang lebih luas, utuh, nyata dan bertanggung jawab kepada Kabupaten/Kota. Sebagai
konsekwensinya Kabupaten/Kota perlu dilakukan restrukturisasi kelembagaan, aparatur dan
alat perlengkapan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Konsep pemikiran otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
lebih diterjemahkan terbatas pada persoalan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan
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oleh departemen tehnis di tingkat pusat kepada pemerintahan daerah di Propinsi,
Kabupaten/Kotamadya. Akibatnya urusan yang menguntungkan pemerintah pusat hampir
tidak pernah diberikan secara utuh kepada daerah. Berangkat dari pemikiran ini, maka
konsep otonomi daerah berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dapat memberi
makna demokratisasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan memenuhi kepentingan
masyarakat. Konsekwenasi logis yang harus diterjemahkan dari keberadaan Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 tersebut adalah bahwa otonomi daerah tidak lagi diukur dari
banyaknya urusan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, tetapi lebih ditekankan
kepada besarnya wewenang yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan pembangunan,
pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah membawa implikasi yang positif kepada daerah,
bukan saja bisa mandiri, melainkan juga efektif dan efisiensi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah, bila kontrol dengan baik dan dikembangkan dalam koridor
kreativitas. Kreativitas ini merupakan sumber daya yang tidak akan pernah habis.
Dalam menghadapi era otonomi memang diperlukan sumberdaya manusia yang
memiliki integritas tinggi untuk bisa mengelola kewenangan secara baik. Dengan
kewenangan yang baik, pemerintah daerah memiliki peluang untuk berbuat yang terbaik
untuk

rakyatnya,

sekaligus

akan

mudah

menggerakkan

potensi

pembangunan

masyarakat,.kepercayaan masyarakat mudah diperoleh asalkan pemerintah daerah dapat
berlaku adil dalam menentukan penggunaan fasilitas publik, terbuka serta meningkatkan
kualitas pelayanan publik itu sendiri.
Otonomi daerah untuk DKI Jakarta dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2007
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah di propinsi DKI Jakarta diletakkan pada
lingkup propinsi. Karena DKI Jakarta tidak terbagi ke dalam daerah otonom yang lebih
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kecil dalam bentuk Kabupaten/Kotamadya yang bersifat otonom. Lima wilayah kotamadya
dan 1 (satu) kabupaten yang ada di DKI Jakarta selama ini hanya bersifat administrasi saja,
sehingga tidak memiliki DPRD Kabupaten/Kota sebagai salah satu ciri otonom. DKI
Jakarta tidak dibagi ke dalam wilayah Kota/Kabupaten otonom, karena dikhawatirkan tidak
terwujud harmonisasi antar Kabupaten/Kotamadya, karena masing-masing daerah dapat
mengeluarkan kebijakan yang berbeda. Akibatnya akan menimbulkan permasalahan yang
lebih rumit oleh karena itu, otonomi propinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup propinsi.
Sebagai konsekwensinya, 5 (lima) wilayah Kotamadya dan 1 (satu) Kabupaten hanya
bersifat administrasi. Sehingga dapat diwujudkan kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan
pengen-daliannya. Pelayanan bagi warga DKI Jakarta dapat dilakukan secara lebih merata,
lebih cepat, adil dan optimal.
Perangkat propinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat Propinsi, Dinas Propinsi,
Kotamadya dan Kabupaten Administrasi dan Lembaga Tehnis. Kedudukan wilayah
Kotamadya dan Kabupaten adalah sebagai perangkat daerah. Hal ini lebih mempertegas
kedudukan otonomi propinsi DKI Jakarta sebagai otonomi tunggal.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan hanya tanggung jawab
pemerintah daerah, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua komponen pemerintahan
dalam bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif sebagai suatu sistem. Masalah utama
dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan
aparatur pemerintah pemerintah daerah yang memadai dan perangkat peraturan perundangundangan

bagi pengelolaan sumber daya pembangunan di daerah. Oleh karena itu,

keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah antara lain tergantung pada kesiapan pemerintah
daerah mempersiapkan perangkat peraturan perundang-undangan daerah untuk mengatur,
mengurus serta mengembangkan potensi dan kebutuhan daerah, tanpa campur tangan
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pemeritah pusat dan kemampuan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan secara nasional.
Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan

tugas, wewenang,

kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dalam menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam
peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta
peraturan daerah lainnya.
Berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, tentu diperlukan adanya suatu
rencana yang komprehensif, terkoordinasi dan terpadu dan akan disusun oleh Dinas Daerah
dan Lembaga Tehnis Daerah yang berwenang mengajukan dan membuat peraturan daerah
sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan pembangunan daerah.
Berkaitan dengan pembangunan daerah, di dalam Propenas 2004-2009, khususnya
tentang kondisi umum, menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi, daerah
belum didukung oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur
pemerintah yang memadai serta belum adanya perangkat pengaturan bagi pengelolaan
sumber daya alam. Untuk mempersiapkan perangkat hukum di daerah perlu
memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melaksanakan fungsi
dan peranannya dalam pembuatan peraturan-peraturan di daerah.
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
diatur bahwa Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama pemerintah, artinya
prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Khusus peraturan
daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah
mencakup keuangan DPRD untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan Daerah dan ketentuan
daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam
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Lembaran Daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah,
perubahan APBD, dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh
pemerintah. Hal ini ditempuh dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan umum,
menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dan atau peraturan daerah lainnya.
Karena adanya berbagai undang-undang dalam rangka otonomi daerah,
diperkirakan akan akan terjadi peningkatan jumlah peraturan daerah. Hal ini dapat terlihat
dari beberapa faktor sebagai berikut :
1. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, bagian dari pemerintahan yang menjadi kompetensi daerah otonom akan
bertambah.
2. Karena otonomi daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat,
maka akan terjadi keanekaragaman materi peraturan daerah.
3. Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah otonom tidak memerlukan lagi
pengesahan dari pemerintah pusat.
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk salah satu
instansi yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah di bidang justisi. Salah
satu tugas pokok Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah selain
menyiapkan pelaksanaan penelitian hukum, pengkajian hukum dan pertemuan ilmiah, juga
bertugas memantau penyusunan/pembentukan peraturan perundang-undangan di wilayah
kerjanya. Tugas pokok ini tertuang dalam pasal 49 ayat (1) Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01. PR. 07.10 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah DKI Jakarta mengambil
langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam penyiapan
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peraturan daerah, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta
membentuk Tim Antar Instansi yang bertugas untuk melakukan inventarisasi Program
Legislasi Daerah (PROLEGDA) DKI Jakarta.

B.

Maksud dan Tujuan.
Penyusunan PROLEGDA Propinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI jakarta adalah dengan maksud :
1. Menginventarisir program legislasi daerah Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari
DPRD maupun Dinas-dinas Daerah dan Lembaga teknis daerah yang berwenang
mengajukan inisiatif peraturan daerah.
2. Mengevaluasi dan menganalisis penentuan skala prioritas dan subtansi program legislasi
daerah yang akan dibahas di DPRD DKI Jakarta.
3. Melakukan pemantauan agar penyusunan program legislasi daerah tidak bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi.
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Program Legislasi Daerah
ini adalah terwujudnya keterpaduan dan keharmonisan dalam penyusunan rencana
pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang tertuang dalam Program Legislasi
Daerah (PROLEGDA) propinsi DKI Jakarta.

C.

Dasar Hukum Kegiatan :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat
dan Daerah.
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4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun
2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
7. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
DKI Jakarta Nomor : W7. PR 09. 10-3636 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Panitia
Penyelenggara Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun Anggaran
2008.

D.

Pengertian dan Ruang Lingkup.
Pengertian Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) adalah suatu program
penyusunan peraturan perundang-undangan daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah yang didasarkan atas usul pemerintah daerah atau DPRD.
PROLEGDA disusun berdasarkan urgensi dan prioritas dengan fungsi memelihara
ketertiban, kepastian dan keterpaduan dalam urutan peraturan perundang-undangan daerah.
Ruang lingkup penyusunan program legislasi daerah meliputi penyusunan rencana
pembentukan peraturan perundang-undangan daerah Propinsi DKI Jakarta berdasarkan
usulan-usulan dari Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan usul inisiatif DPRD.
Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Bentuk
dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, telah dibentuk 26 Dinas Daerah dan 16 Lembaga Teknis Daerah
yang berhak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
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Dinas Daerah yang berjumlah 26 tersebut adalah sebagai berikut :
1. Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Dinas Pemadam Kebakaran.
4. Dinas Pertanahan dan Pemetaan.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
7. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
8. Dinas Pertanian dan Kehutanan.
9. Dinas Pariwisata.
10. Dinas Pendapatan Daerah.
11. Dinas Pekerjaan Umum.
12. Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas.
13. Dinas Tata Kota.
14. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan.
15. Dinas Pertamanan.
16. Dinas Perumahan.
17. Dinas Perhubungan.
18. Dinas Kebersihan.
19. Dinas Pertambangan.
20. Dinas Pendidikan Dasar.
21. Dinas pendidikan Menengah dan Tinggi.
22. Dinas Kesehatan.
23. Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial.
24. Dinas Olah Raga dan Pemuda.
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25. Dinas Kebudayaan dan Permuseuman.
26. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sedangkan Lembaga Teknis Daerah yang berjumlah 16 (enam belas) tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Badan Perencanaan Daerah;
2. Badan Pengawasan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan kesatuan Bangsa;
5. Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah;
6. Badan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup Daerah;
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Kantor Pendidikan dan Latihan;
9. Kantor Pengelolaan Teknologi dan Informasi;
10. Kantor Arsip Daerah;
11. Kantor Taman Margasatwa Ragunan;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah;
13. Kantor Tata Bangunan dan Gedung Penda;
14. Kantor Pelayanan Pemakaman;
15. Kantor Perpustakaan Umum Daerah;
16. Kantor Urusan Haji;
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E.

Metode Pelaksanaan.
Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Propinsi DKI Jakarta ini
dilakukan dengan metode sebagai berikut :
1. Inventarisasi/pengumpulan data.
Pengumpulan /inventarisasi data dilakukan dengan studi pustaka dan korespondensi
(surat-surat) serta mengadakan observasi langsung ke instansi/dinas-dinas daerah yang
berhak/berwenang mengajukan usulan pembentukan Peraturan Daerah. Surat yang
dikirim kepada dinas-dinas tersebut berisi matriks berupa isian inventarisasi peraturan
daerah yang sudah dibentuk dan yang direncanakan tahun anggaran 2007 berdasarkan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.
2. Rapat Koordinasi Antar Instansi.
Rancangan peraturan daerah yang diinventarisair dibahas dalam suatu forum dengan
maksud untuk mewujudkan koordinasi dan harmonisasi penyusunan program legislasi
daerah atas usulan dari masing-masing Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
Dalam rapat tim antar instansi ini, peraturan daerah yang diiinventarisasi tersebut
dibahas, dianalisis dan dievaluasi, sehingga dapat diklassifikasikan dan ditentukan skala
prioritasnya.
3. Penuangan dalam matriks.
Setelah rancangan peraturan daerah diklasifikasikan, dimasukkan kedalam matriks
program legislasi daerah. Sehingga diketahui judul peraturan, materi pokok, statusnya
(baru, penyempurnaan atau pelaksanaan), instansi pemrakarsa, tingkat pembahasan.
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F.

Waktu Pelaksanaan.
Kegiatan Penyusunan Program Legislasi Daerah Propinsi DKI Jakarta dilakukan
dalam waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember 2007 dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

No.

1.

Uraian Kegiatan

Persiapan

BULAN PELAKSANAAN

(Pembentukan

Pembuatan

Proposal

Mengirim

surat

ke

Penginventarisasi

5

6

7

8

9

X

X

10 11 12

Instansi

bahan

X

yang

terkumpul dari dinas-dinas.
5.

X

4

X

dinas-dinas untuk diminta data.
4.

X

3

(dibahas

dalam rapat pertama).
3.

2

Tim

Antar Intansi ).
2.

1

X

Pengolahan dan Penganalisaan
data ( dibahas dalam rapat
kedua.)

6.

Pengklasifikasi Penganalisaan.

7.

Pengevaluasi rencana legislasi
daerah hasil inventarisasi.

8.

Penyusunan Laporan.

9.

Penjilidan dan Penggandaan.

10. Pengiriman Laporan Akhir.

G. Sistematika Laporan.
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BAB II
PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA

A. Inventarisasi
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah
DKI Jakarta memiliki kewenangan dan otonomi yang sangat luas. Keberhasilan pelaksanaan
otonomi daerah ini antara lain ditentukan oleh kemampuan daerah mempersiapkan
peraturan daerah untuk mengatur, mengurus serta mengembangkan potensi dan kebutuhan
daerah.
Sehubungan dengan pembentukan peraturan daerah tersebut, pemerintah DKI
Jakarta telah memiliki Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tahun 2007 dalam
Program Legislasi Daerah. Rencana penyusunan Raperda ini meliputi penyempurnaan
Peraturan Daerah yang sudah ada dan Penyusunan Peraturan Daerah yang baru.
Penyempurnaan Peraturan Daerah berdasarkan kajian kewenangan menurut
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Nomor 29 tahun 2007 tentang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam tahun 2007 meliputi 2
Raperda yaitu :
1.

Raperda tentang Penyempurnaan Peraturaan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang
Pemberian Beasiswa Kepada Pelajar dan Mahasiswa.
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2.

Raperda tentang Penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Penetapan Kembali Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta tentang Penomoran dan
Pengudjian Kendaraan dan/atau Pengankutan serta Pemberian Hak mengemudikannya.
Sedangkan Penyusunan Peraturan Daerah yang baru berdasarkan kajian

kewenangan menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor
29 tahun 2007, dalam tahun 2007 meliputi 4 (empat) Raperda baru yaitu :
1.

Raperda tentang Pengelolaan Panti Sosial

2.

Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan shodaqoh.

3.

Raperda tentang Pengelolaan Sampah.

4.

Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Epidemi (Wabah).
Berikut ini secara lengkap disajikan inventarisasi Rancangan Penyempurnaan

Peraturan Daerah dan Penyusunan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah yang ada di Propinsi DKI Jakarta, yaitu :
1. Rencana Penyempurnaan Peraturan Daerah :

No.
1.

Judul Raperda

Instansi Pemrakarsa

Priositas
Tahun

2.

3.

4.

Peraturan
Daerah yang
disempurnakan
5.

1.

Pemberian Beasiswa kepada Pelajar
dan Mahasiswa

Dinas Pendidikan
Dasar dan Dinas
Pendidikan
Menegah
dan
Tinggi
Provinsi
DKI Jakarta.

2007

Perda No. 10
Tahun 1994.

2.

Penomoran
dan
Pengujian
Kendaraan dan/atau Pengangkutan
serta
Pemberian
Hak
Mengemudikannya.

Dinas Perhubungan
Propinsi
DKI
Jakarta.

2007

Perda No. 4
Tahun 1968.
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2. Rencana Penyusunan Peraturan Daerah.

No.

Judul Raperda

1.

4.

Peraturan
Daerah
Terkait
5.

Dinas Bintal Kesos
Provinsi
DKI
Jakarta.

2007

-

dan Biro
Administrasi
Kesmas
Provinsi
DKI Jakarta dan
Dinas Bintal Kesos
Provinsi
DKI
Jakarta.

2007

-

Instansi Pemrakarsa
2.

3.

Prioritas
Tahun

1.

Pengelolaan Panti Sosial

2.

Pengelolaan
Shodaqoh.

3.

Pengelolaan Sampah

Dinas Kebersihan
Provinsi DKI Jakarta.

2007

-

4.

Penanggulangan Penyakit Epidemi

Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta

2007

-

Zakat,

Infak

B. Permasalahan Legislasi Daerah.
Peraturan daerah memuat langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah daerah yang
diharapkan dapat mencerminkan keinginan masyarakat dan perkembangan ilmu
pengetahuan. Oleh karena itu penyusunan rencana peraturan daerah merupakan pekerjaan
yang memerlukan pemikiran, penelitian dan pengkajian yang mendalam. Untuk itu sangat
diperlukan tersedianya tenaga perancang peraturan yang memiliki pengetahuan hukum,
keterampilan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemahaman batasbatas kewenangan pemerintah daerah.
Untuk menentukan arah suatu produk hukum daerah, rencana legislasi daerah
sangat berperan dalam mewujudkan perencanaan peraturan daerah yang terpadu. Di sini
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perlu dibuat suatu mekanisme tertentu agar suatu peraturan yang masih dalam tahap
perancangan sudah dapat diserasikan dengan peraturan yang sudah ada dan peraturan yang
akan dibuat. Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dan tumpang
tindih dengan peraturan yang lain.
Propinsi DKI Jakarta, menurut Undang-undang Nomor 29 tahun 2007, tidak
terbagi dalam wilayah otonomi yang lebih kecil. Luas DKI Jakarta kurang lebih 650 Km2
termasuk Kepulauan Seribu, apabila dibagi dalam wilayah Kota/Kabupaten otonomi,
dikhawatirkan akan terjadi pertentangan dan tumpang tindih antar Kota/Kabupaten, karena
masing-masing daerah dapat saja mengeluarkan kebijakan yang berbeda. Akibatnya dapat
menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat.
Dengan pemberian otonomi pada lingkup propinsi DKI Jakarta, diharapkan suatu
perencanaan dan pengawasan secara terpadu dapat diwujudkan dan dikembangkan. Sebagai
konsekwensinya, maka lima wilayah Kota dan satu Kabupaten yang ada di DKI Jakarta
hanya bersifat administrasi, dan tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
sebagai salah satu wujud dari daerah otonom.
Dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah, DKI Jakarta pada dasarnya
sudah siap. Karena secara umum tidak banyak perubahan yang prinsip dalam
penyelenggaraan pemerintahan bila dibandingkan dengan masa sebelum adanya otonomi.
Pengaturan otonomi daerah di DKI Jakarta tidak perlu dilakukan perubahan atau
penyesuaian yang radikal.
Dalam menyikapi pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah propinsi DKI Jakarta
telah dan sedang melakukan :
1. Pengkajian berbagai peraturan yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun
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2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan
dalam rangka menyesuaikan dengan paradigma baru otonomi daerah. Karena untuk
menyesuaikan dengan Undang-undang yang baru memerlukan reses dan waktu. Oleh
karena itu sebelum ada peraturan pelaksanaan yang baru, peraturan yang lama tetap
dipakai selama tidak bertentangan dengan Undang-undang otonomi daerah.
2. Membahas

Rancangan

Peraturan

Daerah

Tentang

Pembentukan

Dewan

Kabupaten/Kota.
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Dewan Kota/Kabupaten ini sedang dipersiapkan
oleh Eksekutif untuk disampaikan ke DPRD DKI Jakarta. Fungsi Dewan
Kabupaten/Kota ini adalah sebagai lembaga konsultatif dan menjadi mitra pemerintah
Kabupaten/Kota dalam menentukan kebijakan operasional.
3. Melakukan Restrukturisasi/Revitalisasi Organisasi.
Sejalan dengan beban tugas dan wewenang yang bertambah dalam pelaksanaan otonomi
daerah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 14 menyebutkan
bahwa Gubernur dalam kedududukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah
Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung
jawab dalam kedudukan DKI

Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang deputi sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Sehingga di dalam Bentuk dan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi DKI Jakarta mengalami
perubahan. Disamping itu pemerintah Propinsi DKI Jakarta harus menyiapkan juga
peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Undang- Undang tersebut.
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Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan peraturan daerah di
era otonomi daerah sekarang ini, antara lain :
1. Kualitas dan Sumber Daya Manusia.
Sumber Daya Manusia masih menjadi masalah, tidak di Pemerintahan Daerah, maupun
di DPRD sebagai lembaga legislatif. Kendala Sumber Daya Manusia pada umumnya
tidak hanya dari segi kuantitas/jumlah saja,

tetapi juga dari segi kualitas atau

kemampuan. Terutama kemampuan dalam melaksanakan tugas perancangan daerah
(legal drafter), Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, kota
metropolitan dan pintu gerbang negara RI, memerlukan antisipasi terhadap
perkembangan yang akan datang, seiring dengan era reformasi dan globalisasi sekarang
ini. Oleh karena itu untuk menunjang pemerintahan daerah yang efektif dan efisien
membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang memadai. Kurangnya
sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan di bidang hukum,
akan menjadi kendala dalam menghasilkan peraturan daerah yang bisa mengantisipasi
perkembangan yang akan terjadi.
2. Kewenangan belum sepenuhnya diterima oleh Pemerintah Daerah Propinsi.
Belum tuntasnya penerbitan peraturan pelaksanaan Undang-undang Pemerintahan
Daerah , mengakibatkan sebagian kewenangan Propinsi DKI Jakarta belum diserahkan
oleh Pusat. Dalam hal ini belum ada pedoman dari pusat yang memuat kriteria dan
standar yang akan dijadikan DKI Jakarta sebagai pegangan untuk mengaturnya.
Keterlambatan peraturan pelaksanaan tersebut menjadikan daerah ragu-ragu untuk
bertindak. Sebab meskipun semua urusan sudah diserahkan kepada daerah, namun
Undang-undang Pemerintahan Daerah masih mengharuskan adanya peraturan
pelaksanaan. Misalnya di DKI Jakarta, kewenangan untuk mengelola kawasan tertentu,
katakanlah pelabuhan bandar udara, jalan tol, kawasan industri, dll. Pengelolaan
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kawasan ini secara ekonomis sangat potensial sebagai sumber pendapaten daerah.
Langkah pembuatan peraturan daerah untuk mengatur kawasan ini belum dapat dimulai,
sebelum ada peraturan pelaksanaan yang menyerahkannya dari pusat ke daerah. Untuk
merealisasikannya perlu dibuat suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.
3. Belum ada forum Program Legislasi Daerah.
Masalah ini sebenarnya cukup menghambat dalam perencanaan dan pembentukan
peraturan daerah di Propinsi DKI Jakarta. Belum ada wadah koordinasi dalam
merencanakan peraturan daerah, baik intern pemerintah (antar instansi/dinas
pemrakarsa) maupun antara pemerintah dengan DPRD sebagai pihak yang memiliki hak
inisiatif mengajukan Raperda. Masih sering terlihat adanya perbedaan atau tidak sinkron
antara rencana legislasi daerah yang diajukan oleh Biro Hukum Pemerintah Propinsi
dengan yang diajukan oleh dinas-dinas daerah. Padahal program legislasi daerah bukan
hanya daftar rencana yang disusun oleh masing-masing pemrakarsa, tetapi diharapkan
menjadi dasar dalam pembentukan peraturan daerah.

Program legislasi daerah dengan kegiatan inventarisasi tersebut adalah suatu
program dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan daerah yang terdiri
dari peraturan daerah dan keputusan Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah berasal dari
usul pemerintah daerah dan atau DPRD dalam rangka pembangunan hukum daerah dan
berusaha memelihara ketertiban, kepastian, keterpaduan dalam urutan penyusunan peraturan
perundang-undangan daerah dan memantapkan hukum nasional sebagai bagian integrasi
pembangunan nasional.
Dengan demikian nampaknya program legislasi daerah sebagai perwujudan
rencana legislasi daerah masih kurang memasyarakat dan belum ada persepsi yang sama
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antara instansi pemerintah (Propinsi, dinas-dinas dan Lembaga Teknis) dan DPRD. Namun
pada prakteknya sudah sering diadakan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi dan hasilnya
sudah dapat disusun Rencana Penyusunan Raperda Tahun 2007 dalam program legislasi
daerah.

C. Langkah Kebijakan.
Langkah-langkah kebijakan yang akan dan telah dilakukan untuk mengatasi
kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia.
Terhadap masalah kualitas sumber daya manusia yang belum memadai pada unit yang
menangani bidang hukum, khususnya dalam mempersiapkan rancangan peraturan
daerah, dilakukan upaya-upaya antara lain :
a. mengikutkan tenaga yang ada dan potensial dalam pendidikan dan latihan. Setiap
ada kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang ada kaitannya dengan
perancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Departemen
dalam negeri, Pemerintah DKI Jakarta, ataupun Instansi lainnya.
b. Merencanakan pengadaan pendidikan dan latihan perancangan Perundang-undangan
(Legal Drafter) yang akan diikuti oleh tenaga-tenaga potensial untuk merancang
peraturan daerah.
2. Kewenangan Belum sepenuhnya diterima oleh Pemerintah Propinsi.
Penerbitan peraturan pelaksanaan yang belum tuntas dapat mengakibatkan sebagian
kewenangan propinsi belum diserahkan oleh pusat. Pembuatan peraturan daerah pada
umumnya berkaitan dengan kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya
sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Pusat mengeluarkan pedoman yang memuat kriteria
dan standar yang dapat dijadikan pegangan daerah untuk mengaturnya.
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Masalah yang terasa dalam penyusunan produk hukum daerah adalah ketentuan
pelaksanaan peraturan otonomi daerah banyak yang belum terbit. Hal ini mengakibatkan
kesulitan untuk menentukan kewenangan pusat dan daerah, pemisahan kewenangan
tersebut kurang jelas.
Pemerintah daerah Propinsi DKI Jakarta telah melakukan pendekatan dengan
pemerintah pusat agar mempercepat penyerahan kewenangan tersebut. Pemerintah DKI
Jakarta sudah melakukan pertemuan dengan unsur pemerintah pusat dan ternyata
mendapat respon yang positif. Namun realisasinya perlu dibuat peraturan perundangundangan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Belum ada forum Legislasi Daerah.
Sampai saat ini forum legislasi daerah belum ada. Namun dalam penyusunan peraturan
daerah selalu diadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Untuk masa yang akan
datang pemerintah DKI Jakarta akan membuat forum legislasi daerah, seperti yang
dilakukan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. sehingga dari forum itu nanti
diharapkan adanya suatu rencana yang komprehensif, terkoordinasi dan terpadu dalam
pembentukan peraturan daerah yang diperlukan.
Untuk tahun 2007 Pemerintah DKI Jakarta sudah membuat rencana Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah. Rencana Penyusunan
Raperda tersebut meliputi penyempurnaan Peraturan Daerah dan Penyusunan Peraturan
Daerah yang baru. Semua rencana ini dalam kaitannya dengan kewenangan yang
diberikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 29
Tahun 2007.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan.
1.

Pemberian Otonomi Daerah dalam konteks Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah lebih menitik beratkan kepada pemberian kewenangan
yang lebih luas, utuh, nyata dan bertanggung jawab kepada Kabupaten/Kota. Sebagai
konsekwensinya pemerintah propinsi harus siap melakukan pembentukan dan
penyusunan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki.

2.

Otonomi Daerah di Propinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup propinsi dan tidak
dibagi kedalam daerah otonomi daerah yang lebih kecil. Dengan demikian lima
wilayah Kota dan satu Kabupaten Kepulauan Seribu yang ada selama ini hanya
bersifat administrasi, sehingga tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat
Kota/Kabupaten yang merupakan salah satu cirri otonomi daerah.

3.

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sudah siap melaksanakan otonomi daerah, karena
tidak ada perubahan-perubahan yang prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah otonom disbanding dengan masa sebelumnya. Pengaturan otonomi yang
khusus bagi DKI Jakarta tidak menimbulkan adanya perubahan yang radikal dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

4.

Pemerintah DKI Jakarta sudah siap menunjukkan sikap yang antisipatif terhadap
kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dalam Program Legislasi
Daerah DKI Jakarta tahun 2007 sudah memuat rancangan peraturan daerah, baik
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rancangan yang bersifat peyempurnaan atau perubahan, maupun rancangan
pembentukan peraturan daerah yang baru, yang disusun berdasarkan kajian
kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
5.

Program Legislasi Daerah Propinsi DKI Jakarta yang ada sekarang baru untuk
Tahun 2007 (satu tahun), belum mempersiapkan untuk lima tahun (jangka panjang).
Karena untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, maka
Program Legislasi Daerah hanya memuat Rancangan Peraturan Daerah yang sangat
mendesak saja dan ditargetkan dapat selesai pada tahun 2007.

6.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Program Legislasi Daerah di
Propinsi DKI Jakarta adalah :
a. Sumber Daya Manusia (SDM), terutama tenaga Legal Drafter terasa kurang
baik kuantitas maupun kualitasnya
b. Kewenangan belum sepenuhnya diterima oleh pemerintah Propinsi DKI
Jakarta dari Pemerintah Pusat.
c. Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 masih
banyak yang belum diterbitkan.
d. Belum ada forum legislasi daerah yang lebih luas ruang lingkupnya, sehingga
rencana penyusunan rancangan Peraturan Daerah belum dilakukan secara
terpadu.
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7.

Untuk mengatasi permasalahan yng dihadapi, pemerintah DKI Jakarta telah
melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
a. Menghadapi kendala di bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintah DKI
Jakarta telah mengadakan dan merencanakan pendidikan dan latihan di
bidang Legal Drafter.
b. Sekalipun secara nyata belum ada forum Legislasi Daerah, tetapi dalam
penyusunan rancangan peraturan daerah selalu diadakan pertemuan dengan
instansi-instansi terkait (dinas-dinas dan DPRD).
c. Pemerintah DKI Jakarta melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat agar
mempercepat penyerahan kewenangan sepenuhnya kepada daerah.

B. Saran.
1.

Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah, terutama Program Legislasi Daerah
perlu segera mengeluarkan seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga

Program Legislasi

Daerah mempunyai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya.
2.

Guna terwujudnya keterpaduan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, perlu
dibentuk suatu forum legislasi daerah Propinsi DKI Jakarta.

3.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia perlu
ditingkatkan pendidikan dan latihan secara berkala di bidang legal drafter.
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