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Abstrak
Sesuai dengan LI\J no 17 tahun 2014 DPRD Kabutr;aie:n i.i;h*t seiukzt Lembaga Legislatif
mempunyai fungsi Legislusi, Bi*:igeting dan Contrcling" F'ungsi Legeslasi DPR-D selaku
"pembuat", Pembahas dan pemtitus sebuah produk hukiiiti yang berupu Peraturrtn Daerah, dimana
Peraturan Daerah akan menjadi dasar berkehidupait mas)'ai'akat. Faktor I"raitspat"arisi dan kontrol
publik terhadap fungsi legeslasi DPRD ruenjadi penting dalam r*ngka menciptakan sistem
pemerintahan yang baik di daerah. Dalam fitngsi Legeslasinl,a DFKI) tidak dapat di biarkan
berjalan sendiri tanpa kontral, penting dibuka pintu akses :aitblik tet"hcdai: pembwatan Peraturan
Daerah.

Kata Kunci : Kinerja DPRD, Kekuau;;an Legeslasi
Abstrset
In accordancewith Law No. t7 of 2014 Parliament Lahct as the Legislature has thefunction of
iegislation, Budgeting and Controlling. Parliament Legeslasi function as "tnaker", critic and
breaker of a legal product in the form of regional regulations, which will be the basis of the
Regional Regulation Bohemian societl,*. Factors Transparency ancl public eontral of the functioning
of Parliament legeslasi be important in order to create a system o.f good governGnce in the region.
In Parliament Legeslasinyafunction can not let it run itselT^x'ithout conn'ol, an irnportant open door
of public access to the manufacture of regional regulation,
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A. PENDAHT]LUAII

6 (enait) kewenangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain politik
luar negeri, moneter dan f,rscal nasional, agama, pefiahanan, keamanan, dan yudisial. Pelimpahan kewenangan itulah yang kita namakan dengan "otonorni daerah". Felimpahan itu
secara otomatis juga memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat seperti
di era sentralisasi namun telah terdistribusi ke

Salah satu perubahan yang merupakan
hasil dari gerakan menentang orde baru adaLah
perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah, sistem pemerintahan daerah pasca reformasi mengalami babak baru yang lebih memberikan harapan bagi terwujudnya keadilan
dan pemerataan bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antaru Pusat dan Daerah yang
telah diganti dengan UU No. 32 dart 33 tahun
2004.
Undang-Undang tepebut telah melimpahkan kekuasaan baik secara politik maupun
secara administratif kepada daerah untuk menyelenggaran kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah selain

daerah.

Pelimpahan kewenangan itu disertai pula
dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar

bagi Dewan Perwakilan RakyatlDPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasi, Budgeting dan
Controling. Karena diharapkan dengan "Otonomi Daerah" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD mampu meningkatkan peran pem-
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buatan peraturan daerah yang sesuai dengan
kebutuhan hukum masyarakat di daerah"
Namun demikian proses transisi menuju
perilaku kekuasaan yang transparan, partisipatif dan akuntabel dalam menjalankan kekuasaan membutuhkan instrumen dan instrumen
yang paling tepat untuk mewujudkan perubahan itu adalah hukum sebagaimana pendapat
Roscoe Pouend Law is a tool of Social engineering. Apabila kita menempatkan hukum
sebagai alat rekayasa sosial maka tak pelak
akan menepatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam
mengatur tata kekuasaan maupun masyarakat.
Dalam hal ini peraruan hukum tertulis di tingkat daerah atau Perda menjadi sangat penting.
Penggunaan hukum tertulis sebagai alat rekayasa sosial nampaknya sudah menjadi ciri dari
negarahukum modern'.
Transisi di tingkat daerah seharusnya diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaui penyusunan Peraturan Daerah yang berorientasi terutama untuk melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transpatafi, akuntabel dan partisipatif serta melindungi potensi dan kearifan local (Local l|/isdom) yang
adadidaerahnya.
Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah
(DPRD) berdasarkan UU No. L7 tatulri. 2014
tentang MPR. DPR, DPD Dan DPRD dan UU
No. 32 tahun )fr04 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kekuasaan membuat Peraturan Daerah (Perda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagaimana yang diamanahkan dalam bab Ketiga Pasal TT tentang
Fungsi DPRD yaitu "DPRD Kabupaten/Kota
mempunyai fungsi:
a. Legislasi;
Anggaran; dan

I No, I, l)esetr!:tr :iti4

1:riai'i.lr:raa;r peraturan daerah dan peraturan p*lundang-undangan lainnya, kenrutusan hupatiiwalikota, APBD, kebi-
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kekuaSan legiSlaSi di

daeiali,-i-.,, "..-...t{r,ril l<ei:ada legislative terseLrui bell,: .-::,r:iiai iiengan peningkatan prociukiifi tas t ;r'itii
inemproduk Peraturan
"taiarn
Daerah yarg bir; ,llal dari inisiatif DPRD, itulah yang ..,ei,lma l;:.r terjadr di di DPRD Kabupatea Lahrir. kciircsng&Ir Peraturan Daerah Kabupaten Latiat iit;rrii: tetap lebih banyak berasal dari eksekutif riai"i pada legislatif, lalu dirnana leta!; rirge;:rsi dari pergeseran tersebut kalau pergesr:ran it,"l tidak dibarengi dengan peningkatan traik kualitas maupun kuantitas peraturan daeralr cari inisiatif DPRD.

B.

RunmErsaca l[iflasalah

1. Bagairnana pemahaman

2.

b.
c.

llrl.::i, f,t'o gr'ffn pembangunan daerah.
i; ;,;",,i t;iila internasional di daerah.
lvii:+1;;1".r:iii;ir peflgangkatan dan pem,-;r:;'h.:,, i ;.u' i I upati/wakil bupati atau wa11i" ,, ..',,,!,i ,valikota kepada Menten
Ij oi,:,,'-,,. i'!:;;fi rnelalui gubernur;
li,':::ii',';iiia;, pe*<lapat dan pertirnbang:eir iiep;rda $einerintah daerah Kabur:ii : ; {"i; : ii i,;rhadap rencana perj anj ian
1
iilicI:,,r -":i{rrini 3.6119 menyangkut kepentinga* i.ta*llrh; dan
l'lrri:inla I*p*ran keterangan pertang?t-tii;-:.:::i:1';r!riii bupati/walikota dalam
s;ri

Pengawasan.

Dalam UU No. 32 tahun 2A04 Erfiang
Pemerintahan Daerah dalam pasal 41 "DPRD
memiliki fungsi legislasi, anggarar5 dan pengawasan". Dan Pasal 42yangberbunyi :
DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota untuk

3.

anggota

DPRiI reiheeiap Legeslasi ?
Eagatiiaria kinerja Dewan Perwakilan
Itakyat lJaerah DPRD) Kabupaten Lahat dalam melaksanakan kekuasaan Legisiasr setelah berlakunya UU No. 22
tahun 1999 danUU No. 32 tahtn 2004
tentang Pemerintahan Daerah, serta
U-uNomcr 17 Tahun 2014?
Kendala-kerrdala apa saja yang mempengaruhi produktivitas DPRD Kabupaten Lahat dalam memproduk Peraturan Daerah (Perda) ?

C. Fembairasan

mendapat persefujuan bersama;

b.

Menetapkan APBD Kabupaten/Kota

c.

bersama-sama dengan bupati/walikota;
Melaksanakan pengawasan terhadap

1. Pernaharslan DPRD Kabupaten

Lahat

terhaeiap iegislasi
Tugas ciari \,Vewenang DPRD Kabupa-
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ten Lahat diatur daiam Llnciang-lJndang

putusan DPRD Kabupaten Lahat membawa kepada pemahaman pada prosedur
yang harus dilalui dalam membuat dan mengusulkan peraturan daerah. Dengan proses yang demikian tersebut, tentunya
DPRD akan bekerja dan memproduk pera,
turan perund.ang-undangan dalam bentuk

Nomor 17 taliuir Zil14 tentang IvIPR, DPR,
DPD Dan flPRD, Undang-un.Iarig l,Jonior
32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Peraturan Pemednrair 1PP) l{omor 15
tahun 2004 tentang Pedornan Pen;..usuan
Tata tertib DPRD. Berdasarkaii kslentuan
diatas DPRD mempun,vai tuga; dan rvewenang.

I.
t"-

r

Tidtk tergambar dengan jelas

Perdn -v-:*ig tiibaii*s ciengan kepala daei';lir urlt'L;li r*endapat
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tugas

DPRD.

a. Membentuk

-;.

11-

PERDA se'uagai implementasi

atas

uraian yang dimaksr:d apakah PERDA itu
harus sesuai dengan kehendak masyarakat
Kabupaten Lahat, karena untuk mengetahui kehendak masyarakat diperlukan seperangkat proses yang harus dila1ui, apakah
melalui hearing, dialog, penggaiian informasi, termasuk penelitian, atau hanya cukup rnembayangkan tentang kebutuhan
masyarakat akan substansi yairg harus diatur dalam PERDA. Kalau yang dimahsud
proses memahami semangat masyarakat itu
diwujudkan dalam bentuk hearing, dialog,
penggalian informasi, termasuk penelitian,
maka akan ada seperangkat proses yang
akan dilakukan DPRD dalam pembuatan
peraturan perundang-undangan. Dan hal
ini akan ada proses pertanggung jawaban
akademik dari yang telah dilakukannya
itu.
Menurut pengamatan penulis, Peraturan DPRD Kabupaten Lahat No. 07 tahun 2010 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Lahat, hanya mentransfer ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Tatib DPRD tanpa mampu
merumuskan aturan pelaksana yang berbasis pada prinsip-prinsip keterbukaan dan
pelibatan masyarakat. Perumusan Tata tertib DPRD Kabupaten Lahat dalam prosesnya mengundang elemen masyarakat untuk
diminta masukan, namun dari sekian usulan yang diajukan oleh elemen masyarakat
tidak ada yang diakomodir dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lahat, hal ini disampaikan oleh Nopri Ariadi, SE, Sekretaris
KNPI Kabupaten Lahat yang terlibat memberikan masukan dalam pembahasan tata
tertib DPRD, menurutnya :
"Ada beberapa rnasukan yang kita
sampaikan dalam penyusunon Tat tertib
DPRD Kabupaten Lahat antara lain ten-

persetujuan bersama;
b. Menetapkan APtsIi bersarna dengan
kepala daerah;
c. Melaksanakan pengall,,asen teriradap
pelaksanaan Ferda elan i:eraturan perundang-undangarr iaiirnya, keputusan
kepala daerah, APBD, kebi;;k*n perrierintah daerah dalani melaksa;:i,*,an program pembangunan ,Jaerah, ca* kerja
sama internasional di daerah; kerjasrna
antar daerah dan kerjasama dengan fihak swasta;
d. Memberikan peirdapat dar pertimbangan kepada pemerintaii daerah terhadap rencana perjanjian internasional
yang menyangkut kepentingan daerah;
e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala
daerah kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur;
e. Meminta laporan pertanggungjawaban
kepala daerah dalam penSrelenggaraafi
desentralisasi;
Dalam kedudukannya untuk menjalankan fungsi legislasi DPRD Kabupaten
Lahat memegang kekuasaan untuk membentuk peraturan daerah, dimana usulan
rancangan peraturan daerah tersebut dapat
berasal dari Kepala Daerah dan DPRD sendiri. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD disampaikan secara tertulis
oleh pimpinan DPRD kepaila pemerintah
daerah setelah sebelumnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rancangan
tersebut dibahas dalam rapat panpurna
DPRD, disampaikan dulu kepada seluruh
anggota DPRD. Hasil ahir dari rancangan
peraturan daerah ini adaiah adanya persetujuan bersama antara DPRD dan kepala
daerah atas rancangan yang dibuat.
Tahapan, proses dan materi dari Ke-
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rricilggOscr kei<uasaan legislasi kepada
lemi-.aga Legisiatif, bahkan terhadap perubahan konstitusi tersebut anggota DPRD
Kahup;iter Lahat belum dapat memaknatn,,,,a. Sehingga pe-rubahan konstitusi yan-e
krteridian dlikuti dengan perubahan bebeiJ1]i -r-ai:,-l'i;t1;1"4n penmdan g-undangan terse {.1-,', triiak berria*rpak pada peningkatan
r;i-";irr-:i,.-1i;;s $PRD dalam memproduk

tang mekanisme dlewusu?lttw Ferda ysrug
dalam setiap tahapan ada pelibata;* ittctsyarakat terutarna yctng akan r;:en-iarii sttsaran dari Peraturan tr)cerah .yang secic,itg
d i agenclakan dan me*tlt er ikatt .i cnt iit a;t ! t u'
kum bagi masyarakat luss ttniuk fi1ei!i:{i/?'t'
paikan draft rancctngan P e r aiii r etn f) t; "' ttlt
j''
"
inis iatif masyarakat kep'td a I; R i)
Menurut Pengainatan ;' ,'.uil: ;tf:'t
monopoli kekuasaan daiair: tata rcrtlLi
DPRD sangat dominan. iata :.-il tPIiD
Kabupaten Lahat tidak rnem"l;e;'rkari iuang
bagi pelibatan publik dalam penyusunan
dan pengesahan rancangan Peraturan Daerah hal itu bisa dilihat dari tiriall a'Jatya satu kalimatpun yang menjaniin keterlibatan
publik dalarn setiap tahapan prosfis p*ngflsahan peraturan daerah, setul:!t=tt kalau
mekanisme fonnal sebagaimilna ,ii:rg r1iatur dalam tatib ini dijadikan pedce;ran stcara tekstual maka justru pelibatan pubiik
akan menjadi tertutup. Sehingga penting
untuk mengetahui pemahaman arlggoia
DPRD Kabupaten Lahat tentang i-ungsi iegislasi apakah hanya sebatas fon::ra1-tekstual atau ada pemahaman yang lebih sr-rbstansial.
Dari uraian responden tentang hasil
penelitian penulis sebagian besar anggota
DPRD Kabupaten Lahat mernahami dengan baik Legal Drafting melalui pelatihan-pelatihan Legal Drafting baik yang dilakukan di tingkat pusat, propinsi maupun
Daerah, namun pemahaman tersebut belum
pemah teraplikasikan dalam pembuatan
suatu draft Rancangan Peraturan Daerah
inisiatif DPRD Kabupaten Lahat. Menurut
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lahat
pemahaman anggota DPRD terhadap Legatr
Drafting didapatkan dari pelatihan-pelatihan legal drafting yang diadakan di tingkat
daerah, propinsi maupun pusat namun belum sampai pada taraf kemampuan teknis
pembuatan draf rancangan Peraturan Daerah namun hanya sebatas pada pernahamau
akan tahapan proses pembuatan Peraturan
;"

al;an1 ,: Fer;iiuran

Daerah.
yang
seharusnya ada daTerir*dap isi
i=lr Feiatui"an Daerah rnayoritas anggota
ilirRll iiabui:aieri Lairat mengatakan seharusnya inuaian yang terkandung didalam
Feraturan Daetah adalah tentang Kepentingan Rakyat" Sedangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip penlusunan Peraturan
**e:'air ilara anggota DPRD Kabupaten
Lahat i-.ada umumya memahami penyusuna11 Peraturan Daerah cukup dilakukan
cleh parri anggota DPRD Kabupaten Lahat
kare*a mereka telah mewakili rakyat. Han;,,'a sebagian kecil saja yang memahami
bahrn'a Pen-1,'usunan Peraturan Daerah harus
meiitratkan partisipasi masyarakat.

E

Dari hasil Penelitian penulis

dapat

diketahui bahwa tingkat pemahaman para
anggota DPRD Kabupaten Lahat terhadap
fungsi Legislasi berpengaruh terhadap produktivitas DPRD Kabupaten Lahat daiam
meiatrirkan Rancangan Peraturan Daerah
yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Lahat. Sejak DPRD Kabupaten Lahat
periode 2009-2014 dilantik pada pertengahan bulan agustus sampai hari ini baru satu
kali mengajukan RancangarL Peraturan Daerah inisiatif dari DPRD Kabupaten Lahat.
Demikian juga pemahaman Para anggota DPRD Kabupaten Lahat terhadap penrbahan konstitusi yang telah menggeser
kekuasaan Legislasi kepada Lembaga Legislatif sangat mempengaruhi inisiatif perubahan yang dimiliki oleh para anggota
DPRI] Kabupaten Lahat. Sampai hari ini
peran anggota DPRD Kabupaten Lahat dalam pelaksanaan fungsi Legislasi tidak
ubahirl.,s seperti yang pemah terjadi di zaman orde baru ketika belum ada perubahan
konstitusi hanya sebatas membahas dan
irrengesahkan Rancangan Peraturan Dae-

Daerah.

Selain pemahaman anggota DPRD
Kabupaten Lahat tentang Legal Drafting
sebatas demikian, pada umutnnya anggf,ta

rah.

DPRD Kabupaten Lahat beium memahan:i
semangat perubahan konstitusi yane teiair

Fara anggota DFRD KabuPaten La-
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hat pada umumnya memahami fungsi Perxan para anggota DPRD seperti paparan
rafuran Daerah hanya sebatas ilntuk mediatas menyebat,kan produk hukum berupa
ngatur masyarakat. Sedangkan iungsi straPeraturan Daerah di Kabupaten Lahat lebih
tegis lainnya misalnya fungsi periindungan
banr,rak i/ari g berliai akter" "Represif ' hanya
terhadap hak-hak rakyat, fungsi perubahan
sebagai aiat p:eiiiaksa keparuhan publik dasosial dan fungsi pemberda5raan masyaralam hal rreiaksanakan kewa;iban kepada
kat hanya dipahami oleh minoritas anggota
negara bulien dalam ral-rgka ntelindungan
DPRD Kabupaten Lahat. Pernahaman dekepenting;an p:rb1ii<. Proses pei1,\rusunan
mikian menjadikan mayorita, Peraruran
Perafirrar; X-";nc-lr.h ryang tifli-iiup dari keterDaerah Kabupaten Lahat han1,a dqadikan
libatari J,,- )iik :e l:iu n:ersh;,silkan produk
sebagai legitirnasi yuridis iinrulc melakukan
liukum yari g mi:rLits-.ikan rnasyarakat.
"Pungutan" kepada masyarakat atas nama
pajak dan retribusi. Seciangkarl Peraruran 2. Kineria llerrvite Ferwakiian Rakvat DaeDaerah yang mempunyai orientasi memberah (DFRti) Kahupatem Lahat dalam
rikan perlindungan terhadap hak-hak rakmelaksanakam kekuasaan Legislasi seteyat, memberdayakan masyarakat dan melalah ben"trakunya [J{-i N*. 32 tahun 2004
kukan perubahan terhadap sistem pemerintemtang Permer"ixntahan llaerah dan UU
tahan ke arah lang good governance beNo. 17 tahuru 2014 tentang MPR, DPR,
lum direspon secara positif traik oleh
DPD dan DPfr.t).
DPRD Kabupaten Lahat atau Penrerintah
Beirim ada standart baku mengenai
Kabupaten Lahat. Bahkan usulan draft Peukuran kinerja Dili{D dalarn melaksanakan
raturan Daerah dari kelompok-kelompok
salah satu tugas dan fungsinya, yaitu fungmasyarakat tidak mendapat respon secara
si legisia-si" Dimana legislasi itu sendiri
positif oleh para anggota DPRD dan Pemeadalah produk p,:litik yang menjadi pilihan
rintah Kabupaten Lahat.
kebiiakan rlalam irienentukan arah pernaPada umumnya mayoritas ang_sota
salahan kalau iirr suCah dalan"r bentuk PERDPRD Kabupaten Lahat menjawab bahu,a
DA. Enri Setios"atij menyebut peraturan
seharusnya isi dari suatu rancangan Perarupen:ndang-unciansan sebaeai dokumen huran Daerah adalah menyangkut Kepentikum vans rrengikat publik dan instirusi
ngan rakyat namun ketika memahami prinsuaru \egara. Densan dernikian peran pensip penyusunan Peraturan Daerah mayoriting peraturan perundan_e-undangan adalah
tas anggota DPRD menjawab cukup disudalam rangka membuat pola didalam masun oleh anggota DPRD, dengan beragam
syarakat, baik polarsistern itu akan menjadi
alasan sebagian mengemukakan bahw,a Pebaik atau sebaliknya. Peraturan perundangnyusunan Peraturan Daerah oleh DPRD leundangan yang baik adalah yang mampu
bih efektif dan efisien, sebagian lagi menmembaca perubahan-perubahan yang akan
jawab bahwa DPRD sudah dipilih oleh
terjadi, peraturan i:erundang-undnagan terrakyat untuk mewakili sehingga sudah sah
sebut harus responsif atas tuntutan masyaapabila DPRD yang menlusun Peraturan
rakat. Karena masyarakat yang nantinya
Daerah tanpa keterlibatan rakyat. Pemahaakan dikenai dalam pengaturan itu, mka
man tentang prinsip penyusunan Peraturan
bagaimanapun juga semangatnya harus seDaerah sangat mempengaruhi isi dari suatu
suai dengan kehendak masyarakat"
Peraturan Daerah. Mahfudz, MD mengeMenurut A. Charisudin dalam makamukakan tesisnya dalam bukunya "Politik
lahnya yang berjudul Problematika DPRD
Hukum Indonesia" bahwa proses penyusudalam penyusunan Peraturann Daerah, innan Peraturan Perundang-Undangan yang
dikator kinerja DFRD dalam pelaksanaan
tertutup akan melahirkan produk hukum
fungsi legislasi dapat dilihat dari 2 (dua)
yang "Represif', sedangkan Proses Penyuhal yaitu : Produktivitas dalam nien,rnr5un
sunan Peraturan Perundang-Undangan
draft rancangan peraturan daerah dan Pelryang terbuka dan partisipatif akan melahirbatan publik temtama yang tcrkcna damkan produk hukum yang "responsif'terhapak dari peraturan yang diagendaka:r P::dap kepentingan Publik. Akibat pemahaduktivitas menyangkrir i'espon DPR-D :::-
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rtihasilkan justru menimbulkan penolakar.
besar-besaran di rnasyarakat. Peraturan daerah yarig clisusun tanpa melibatkan masyarakat.juga berdampak pada "ketidaksukar*iaan " n-lasvarakat dalam melaksanakan
kewaj ibanriya, akhimya rnasyarakat melaks.jriakan ke"waiibannya hanya karena ancanian sanlisi bukan karena kesadaran hukum
rrias7-ai iiiial- karena masyarakat tidak merasa ilicmriilti Peraturan Daerah yang telah
dibLiat. Akhiniya dalam kondisi deniikian
antara rakyat dan Negara tertanam benihbenih ketidakpuasan dan ketidakpercayaan
(krisis kepercayaan) yang suatu saat apabila terakumulasi secara luas akan meledak
dan inengahancurkan sendi-sendi kehidupirn hemegara. FIal itu terjadi karena Pent*i'inturh Kabupaten Lahat lebih banyak
hariy;l rnenggunakan pendekaian tirani kekriiiSit;iri'lalanr pembahasan Rancangan Peretutciil Daerah tidak memposisikan Peraturan Daerah sebagai wujud dari "Kontrak
Pcilitik" antara rakyat dengan negara yang
harus saling seimbang (Cheks and Balan-

hadap kehutuhan irukiirn mabyarakat -1/ang
kemudian di',,vrujudkan dalam bentuk elraft
rancangan peraturan daerah yalig fiieii,iadl
inisiatif DPRD dan keterlibatan ptibirk menyangkut isi dari Rancangan Perarirrun
Daerah yang tidak boleh meruglkair inasyarakat namun justru harus tnatnpu ni-njamin pemenuhan hak-hak masyarakat.
Menurut pengainltan 1.,*;. ,i> ion hasil wawancara mendalam dcr,g::n b';berai:a
arggota DPRD Kabupatr-a l-al:ai l'.c:;et.rua
Rancangan Perafuran Daerah Kabupaten
Lahat baik yang telah disahkan maupun
yang sedan g dalam proses pembahasan di
iniDPRD Kabupaten Lahat berasal dari-i;aru
Lahat,
Kabupaten
Pemerintah
siatif

Satu Perda yan1 berasal

No. 1, Desem&er 20X4

ilari i*isiatif

DPRD Kabupaten Lahat.
Berkaitan dengan ket*rlil',,:i:it1 rililsyarakat dalam pembahasan It,u.n;;;rtgait
Peraturan f)aerah menun.tt trasil penelitian
penulis ada beberapa Rancangau Peraturatl
Daerah yang dalam pembahasanruiva rnelibatkan masyarakat arrtara latn Peraturan
Daerah tentang Retribusi Kios Teminai
yang melibatkan pedagang kios dan Pe-

ce).

Selain inisiatif membuat Rancangan
Perattiran Daerah serta inisiatif mensosialisasikan dan melibatkan rakyat dalam
pem'bahasan Rancangan Peraturan Daerah
)/aIlS belum banyak dimiliki oleh DPRD
Ka'Lrupaten {-ahat, inisiatif unhrk memasukkan itle-irle pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke dalam
Rancangan Peraturan Daerah juga hampirha:rrpir tidak dapat kita temukan, DPRD
Kai;upateri Lahat hanya "mengamini" saja
aiur kepentingan yang dimasukkan oleh
Penicrintah Kabupaten Lahat dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan
oieh Pernerintah Kabupaten Lahat tanpa
ada inisiatif untuk mengisi ide-ide pembahanran daiam Rancangan Peraturan Daerah
t*rscbut.
Sehingga tidak mengherankan bila
yang kita lihat bukan perkembangan yang
mengalah pada peningkatan kualitas pelayanan publik namun jutru kemrosotan di
bidang itu. Potensi-Potensi Korupsi semakin meluas dan kasus-kasus penyelewengarl kekuasaan semakin bermunculan.
h4ulai dari percaloan dalam rekruitemen
PNS yang dilakukan oleh orang dalam Pe-

ngusaha bus.

Hal ini menunjukkan bahwa DPRD
belum memahami dan meniaknai seuiangat
dari perubahan konstitusional yang terjadi
pasca reformasi melalui amandemen UL}I)
19 45 yang memberikan kekuasaan legislasi
kepada Legislatif. Perubahan konstitusional tersebut belum mampu mendorong produktivitas DPRD Kabupaten Laliat dalam
menggunakan hak inisiatifitya dalam pcmbuatan Rancangan Peraturan Daerah.
Selain anggota DPRD Kabupaten
Lahat belum banyak memputil,ai iriisiatif
dalam mengusulkan Rancangan Peraturan
Daerah, inisiatif DPRD untuk mensosralisasikan dan melibatkan partisipasi rakyat
dalam pembahasan Rancangan Pet'aturan
Daerah juga sangat minitn, peinbahasan
Rancangan Peraturan Daerah mayoritas
tanpa proses sosialisasi dan keterlibatan
masyarakat yang kemudian berdampak pada proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tanpa keterlibatan masyarakat.
Proses pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tanpa keterlibatan masyarakat mcnyebabkan produk Peraturan l)aerah yang
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merintahan Kahupaten Lahat sampai transaksi dengan menggadaikan kekuasaan ke-

nya peniahaman IIPRD akan fungsinya
untuk membuat aturan itu sendiri.
2. Latar beiakang
Selain pada kapasitas, faktor latar
beiakeng .i jiljiiual dan latar belakang
peker.laair ilcitjrdi catatan tersendiri
dalarl rnelur:rr xendala DPRD Kabupaten Lahar daianr rnelaksanakan fungsi
legisiasin. a.
Dari +-5 ...11glcti. DPRD Kabupaten Lahat piriod!- 2009-201,1 y,ang berlatar beiakai:g pendiilikan hukum hanya B orang.
Meniadi ironi manakala lembaga
yang bertugas memproduk aturan namun diisi olcl: crang-orang dengan pengalaman minim dibidangnya. Tidak
heran ketiii:a iituran yang dihasilkannya
ban,rak )rai1g berorientasi pada pemenuhan solusi pemerintahan yang tidak
sistematis. Apaiagi dari ke 45 anggota
DPRD ter:sebut ada yang belum pernah
ixengenyam penelidikan diperguruan
tinggi. Akan teriadi pemaksaan ide ketika kekuasaan iegislasi dipegangnya.
Kemauan
Kapasitas l'ang kurang dan latar
beiakang yang rendah sebetulnya bukan faktor utaina kendala DPRD Kabupaten Lahat dalam menjalankan kekuasa.an legislasinya selama punya kemauan yang tinggi untuk belajar dan
terus meng wp grade diri dengan informasi yang "qelalu terbaru. Namun demikian harapa.n ini hanya tinggal harapan
mana kala dengan kemampuan yang
minim tersebut tidak diimbangi dengan
kemauan belajar yang tinggi demi pelaksanaan tugas dan fungsinya"
Dalam forum forum penggalian
aspirasi dimasyarakatpun, tidak jarang
proses yang dilakukannya cenderung
sangat tertutup. Dengan indikasi selalu
yang dilibatkan adalah konstituen masing-masing partai. Hal ini dapat dihhar
dari daftar hadir dan undangan yang dibuat serta pengakuan orang-orang )'an_s
dianggap kapable, tetapi tidak perna:.
dilibatkan proses pengambilan kcou:*-

pada Pengusaha.

3.

Kendala-kendala yang mempengaruiri
produktivitas DPRD Kabupaten l-ahat
dalam memproduk Peraturan Daerah

(Perda).
Menurut hasil penelitian Pen;iis ada beberapa kendala yang mempengaruhi produktivitas DPRD dalam pembuatan Rancangan
Peraturan Daerah, yaitu :
a. Faktor individual.

1.

\

K

l-

n

I)
U

..

r:

:I

kapasitas.

Hai ini terkait dengan kapasitas
anggota dewan yang dimaksud. ilirnana dari ke 45 anggota ilewan yang ada
mayoritas adalah punya pemahaman
dengan berlatar pendidika.u hukum
yang sangat minim, terlebih penibuatan
produk hukum sangat membutuhkan
kecermatan dan kepiaw'aian seseorang
dalam membuat aturan ,vang akan
diterapkan pada skala pemerintahan
daerah tersebut. Dengan kemampuan
yang minim tersebut dapat dilihat pada
produk yang diciptakannya. Bagaimana
memproduk aturan yang efektif dan
mempunyar daya efektifitas yang dapat
memjawab kebutuhan masyarakat daerah menjadi hal yang sulit ditemui.
Terungkap berkaitan dengan kapasitas anggota dewan ini dalam membuat produk hukum sebagaimana disampaikan M. Ariadi dengan mengatakan:
"bahwa apa bisa mereka ntelt'tbuat aturan hukum, kalau sebelumnyapun ia hanya berprofesi jadi lbu rumah
tangga atau ada juga pengangguran.
Bagaimana mungkin anggota DPRD
tersebut dapat menghasilkan, apalagi
mempunyoi inisiatif untuk membuat
aturan yang betul-betul diharapkan
oleh masyarakat."
Senada dengan yang disampaikan

di

LA.

)-

oleh M. Ariadi8 tersebut, Firdaus MN,
SE, menyebut bahwa terjadinya beberapa penolakan masyarakat terhadap
rancangan PERDA karena DPRD tidak
mampu membaca realitas yang berkembang dimasyarakat karena miirim-

san.
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kan kerrdala eksteinal karena hal tersebut merupakan perilaku yang sudah
rnenginstitusional di DPRD. Dengan
kondisi budaya politik demikian sulit
apabita ada anggota DPRD yang kemudian punya inisiasi untuk melakukan
upaya-upay'a politik yang terhormat
in*njtri:i iirlak berdaya apa-apa. Keluhan i;ntang trudaya politik demikian
iran.r,'ak diungirap oleh anggota dewan
yang masih punya semangat tinggi untuk terus melakukan upaya perubahanperubahan bagi lingkungan DPRD.
Tidak jarang mereka yang punya semangat ideaiisme yang tinggi, kemudian

b. Faktor Institusiriual.

Selain faktor invidual, yfiIIg in*lijaili
kendala bagi DPRD dalam nterrprr:dtik
Rancangan Peraturan Daerah atialah taktor
institusional. Faktor ini meliputi,
1. Kurang Produktifnya Badan i-egisiasi
Daerah (BALEGDA)
Badan Legislasi Daerah i':*g sebenar*
nya telah diamanatkan ollh UtldarrgUndang Nomor 17 tahun ziii4 ientang
MPR, DPR. DPD dan DPI{D, Iiamurr
hal ini belum menjadi faktr;r penggerak
bagi munculnya produk hukum buatan
DPRD yang berkualitas. BAI,ECDA
dimahsudkan untuk melaksanakarr proyeksi dalam bidang perutidang-undangan yang dibuat oleli DPRD. ilengan
kurang produktifnya BALI:IGIIA ini
dipastikan pembuatan legisla::i di daerah kurang terencana, iebih berp.oyeksi
hal-hal yang sifatnya jangka pendek.
Perda yang dihasilkannya puli lidak cukup mampu menjankau kejadian-ke.1adian yang akan datang yang akan menjadi perhatian publik luas.
2. Tidak punya data base permasalahan
pemerintahan
DPRD Kabupaten Lahat tidak dilengkapi dengan seperangkat data base pemerintahan. Hal ini diakui sendiri oleh
ketua fraksi keadilan sejahtera;
'Jadi tidak semua data yang kami butuhkan diberikannya serta merta pada
saat itu, sehingga kami harus bekerja
dengan data yang minim, apalagi kalau
menyangkut permaslahan Yang akan
dapat menurunkan reputasi dinas tersebut. Tidak jarang data tersebut dikeluarkan setelah terungkap dirnedia

harus kandas lantaran proses politik

4.

rnenghendaki voting untuk memutus
sei:uah pennasalahan yang berkembang. Dan eelakanya mayoritas yang
hadir eian ikut menentukan arah solusi
pennasaiahan menjadi demikian tidak
srmpatik dengan piiihan-pilihan politik
yang dibuatnya.
Pengaruh kekuatan politik (eksterna[)
Kekuatan politik ekstemal yang paling
berpengaruh atas kualitas produk legislasi DPRD adalah pasar / pemodal. Dim4na peranan pasar ini dalam mengintervensi proses pembuatan hukumnya
terletak pada korelasi produk hukum
yang dibuat dengan warna produk hukum tersebut. Kekuatan pasar akan selalu mendorong upaya pembuatan hukum yang berfihak padanya. Pada saatsaat terlentu, pasar akan memaksakan
keinginannya untuk tujuan investasi
yang dijalankannya.

E. Kesimpulan dan Saran

massa".

3,

Bagaimana mau membuat produk hukum yang berkuaiitas mana kala pra=
sarat untuk itu tidak tcrpt:tittlti. i't'odttk
hukum akan elihasilkan dart prose 5
yang maksirnal kiilau tlatu-data petttltt=
kungnya juga eukup untuk tuelaksitttl=
kan proses pembuatanttya. LJntuk nrenguji hasil tersehut eukrrp clengari t:rehhat tahapan dan data puttirkurrg yang
diperlukat.
Budaya politik
Perilaku politik lltlRll yanli m*Ilrpa-

1.
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Kesimpulan
Dari paparan peneliti tentang KI"
NEIIJA I)I}RD TJALAM MELAKSANA.
KAN I{}IK{JASAAN LtieISLASI ( Study
cli nl'ttll l(atlupaten Lahat) clapat disimpulkan Lietrcrapa hal sebagai tlerikut.
a, Pemaharnan DPRD Kabupaten Lahat
terhadap legislasi ffiasih kurang meski.
liurr sudah bcberapa kali dilakukan pelatihan-pelatihan Legal Drafting baik
ynng clilakukan di tingkat pusat, propinsi rnaupun Daerah,

Kinerja DPRD ilafu*t rtC{twii:'::nct*sat Kl.k*$s$sn l,egislasi ,"."

Ni,';o Pt snsisco

Perubahan konstitusi yang kemudian
diikuti dengan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan tidak berdampak pada peningkatan produktivitas DPRD dalam memproduk Ranca-

fungsikan untuk menylapkan Rancangan Peraiiran Daerah, rnisalnya Staf
Ahli, Ba,laii I.egislasi dan perangl*at eJi
Sekretariat Dewan L.Jrusus untuk Legal
drafting

ngan Peraturan Daerah.
b. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat
erah (DFRD) Kabr"rpaten Lahat dalam

Da-

I

U.

ti,

k
,-

melaksanakan kekuasaan Legislasi setelah berlakunya XIU }co. 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak menunjukkan mempunyai semangat perubahan ke arah yang lebih baik
dari masa-masa sebelumnya.
DPRD Kabupaten Lahat selain jarang
sekali menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan raneangan Peraturan
Daerah, juga tidak rnempunyai inisiatif
untuk mensosialisasikan dan melibatkan rakyat dalam proses pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah.
DPRD Kabupaten Lahat juga tidak memiliki ide-ide pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan ke arah
yang good and clean governance yang
dapat di masukkan dalam setiap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan
oleh Eksekutif.
Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Lahat
lebih banyak hanya mengikuti skenario
kepentingan Pemerintah Kabupaten Lahat yang hanya ingin mendongkrak
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui
Peraturan Daerah tentang Pajak dan
Retribusi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas DPRD Kabupaten Lahat dalam memproduk rancangan Peraturan
Daerah dapat dibagi menjadi faktor individual dan faktor institusional.
Faktor individual meliputi, latar belakang disiplin ilmu para anggota DPRD
Kabupaten Lahat y ang hanya l8o/o ber latar belakang sarjana hukum dan latar
belakang pekerjaan mereka yang mayoritas orang-orang baru yang belum
berpengalaman dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah.
Faktor institusional meliputi, tidak adanya perangkat pendukung yang bisa di-

2. Saran

a. Untuk nienirrgii-aia:r pi*dailctivitas
DPR.I) hahilpaten Lahai eialaln menga}{.arreangrirr Peraturan l}aerah
maka pemaharnan anggCIta IIPR.D Kabupaten Lahat teilt*flg Legislasi harus
terus ditingketlian sarnpai paela tingtrrat
kernampuan dalam inenitrai kualitas
Rancangan Feraf,tiran Daerah berdasarkan kepentingan rnasyarakat.
Untuk are:ri;:gkatkan procluktivitas
DPRD Kai:upaten Lahat dalarn rnenea,ukarr Ra;cangan Feraturan Daerah
dapat dilakukan dengan mernbuat perangkat pendukiing, inisalnya membenruk "Trm ahli Legisiative Drafting"
atau bekerjasama dengan Perguruan
Tinggi dalarn pembuatan suatu draft
Rancangan Peranrran Daerah.
Untuk mendukr,rng kinerja DPRD Kabupaten I-ahat daiam Pembr"ratan Rancangan Peraluran Daerah maka di Sekretariat Dewan perlu dibentuk perangkat teknis untuk men\usun Draft Rancangan Peraturan Daerah.
Badan Legislasi (BALEG) yang meru*
pakan amanah dari Undang-Undang
Nomor 17 tahun 201.1 tentang Susunan
dan Kedudukan MPR/DFR/DPD/
DRPD PropinsiiDPRD Kabupaten/Kota harus segera dioptimalkan oleh
DPRD Kabuparen Lahat.
Program Legislasi Daerah (Froiegda)
perlu diadakan di DPRD Kabupaten
Lahat dengan membuka seluas-seluasnya bagi rakyat yang ingin mengajukan
draf rancangan Peraturan Daerah.
Tahapan Prcses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah harus disosiaiisasikan kepada masyarakat luas dan
terbuka bagi keterlibatan masyalakat
untuk memberikan masukan dan u:ii'

jukarr

b.

c.

d.

e.

f.

1an"
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