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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Relasi negara/pemerintah dan agama, terutama agama mayoritas menjadi 

diskursus yang selalu menarik untuk diperbincangkan, terutama dalam setting 

Indonesia yang merupakan salah satu negara pasca otoritarian di Asia. Diskursus 

tersebut tidak mengenal jeda waktu dan zaman. Semenjak zaman peradaban klasik 

hingga zaman modern sekarang, agama menjadi isu sekaligus instrumen krusial 

bagi negara. Secara normatif, negara yang diwakili oleh pemerintah sebagai 

pelaksana tugas dan wewenang ketatanegaraan (the main administrator) memiliki 

tanggung-jawab sekaligus kewajiban untuk menjaga tertib sosial dan keamanan 

dan juga memelihara hak-hak individu dan kolektif (civil liberties) setiap warga 

negaranya, termasuk kebebasan beragama tanpa terkecuali atau diskriminasi.1 

Prinsip ini kerap disebut sebagai esensi dari Negara Pengurus (welfare state).  

Negara Pengurus sebagai cita idealisme bangsa sejatinya telah termaktub 

dalam falsafah dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu bapak 

pendiri negara-bangsa, Mohammad Hatta juga telah memberikan petuah cita 

negara pengurus, sebagai berikut: “ hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat 

supaya negara yang kita dirikan, jangan menjadi negara kekuasaan … kita 

(seluruh bangsa Indonesia) menghendaki Negara Pengurus.” 2  Secara legal-

formal, idealisme negara pengurus juga telah dipatri dengan norma konstitusi 

yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, yang berorientasi pada nilai-

nilai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga 

negara.3  

 
1 Mirza Satria Buana dan Ellisa Vikalista, Kontestasi Negara, Agama Mayoritas dan Hak Asasi 

Manusia (HAM) dalam Peraturan Daerah Bernuasa Syariah, Arena Hukum, 12 (1) 2019, 43-63.    
2 Zulfikri Suleman, Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta, (Kompas, 2010), 

hlm. 60  
3 Undang-Undang Dasar 1945 (Pasca Amandemen), Pasal 1 Ayat (3).  
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Dalam perkembangan sejarah negara-bangsa, Indonesia dapat dianggap 

terlambat dalam menginternalisasi nilai-nilai Negara Pengurus tersebut. 

Keterlambatan tersebut dikarenakan, Pancasila sebagai alas nilai filosofis bangsa 

kerap dan akan terus diuji dalam zamannya. Pada masa awal kemerdekaan, 

Pancasila juga diuji oleh diskursus dan pergerakan akar rumput yang menolak dan 

yang bertujuan untuk melencengkan nilai-nilai luhurnya. Ideologi komunis (kiri) 

mencoba membawa diskursus kenegaraan dalam tataran pertentangan kelas antara 

kubu kapitalis vis-à-vis proletarian, yang merupakan pemikiran khas Marxis.4 

Sedangkan golongan ‘Islam politik’ (kanan) mengarahkan visi mereka untuk 

menjadikan Islam sebagai ideologi tunggal negara.5 Selain itu, masih berbekas 

kuat dalam ingatan kolektif bangsa, bagaimana para pemimpin negara (eksekutif) 

melencengkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tamsil kepentingan mereka 

sendiri: Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy),6 dan 

Soeharto dengan dogma ‘Ekonomi Pancasila’ dan banyak lagi program kerja Orde 

Baru yang semata ditambah kata ‘Pancasila’ setelahnya, namun sayangnya abai 

akan esensi demokrasi dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum 

(rule of law).7 Fenomena sosial dan politik diatas menjadi bukti bahwa Pancasila, 

sebagai falsafah, ideologi dan konsensus negara-bangsa akan terus diuji oleh 

zamannya, tidak terkecuali pada saat sekarang.8  

Perlu untuk diinsyafi bahwa secara faktual-kontemporer masih dapat 

tergambar bahwa Indonesia setelah beberapa tahun keluar dari era otoritarian 

masih memiliki kendala substantif ketatanegaraan dalam bidang penghormatan, 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, terutama bagi 

 
4 Herbert Feith, ‘President Soekarno, the Army and the Communists: The Triangle Changes 

Shape’, Asian Survey Vol 4 (1964), hlm 969-980, 979. 
5 Sunny Tanuwidjaja,’Political Islam and Islamic Parties in Indonesia: Critically Assessing the 

Evidance of Islam’s Political Decline’, Contemporary South-east Asia: A Journal of International 

and Strategic Affairs 32, No 1 (2010), hlm 32.  
6 Feith, Op.cit 3, 970.     
7 Adnan Buyung Nasution, ‘Southeast Asian Constitutionalism: Toward Constitutional Democracy 

in Indonesia’, (Inaugural Professorial Lecture, Melbourne Law School, 20 Okotober 2010), hlm.7. 
8 Mirza Satria Buana, Pancasila, Multikulturalisme dan Tantangan Inklusi Sosial, dalam Al-

Khanif, MS Buana dan MK Wardaya (eds), Pancasila dalam Pusaran Globalisasi (LKiS, 2017), 

hlm. 37.  



 

3 
 

golongan minoritas.9 Konteks pasca-otoritarian Indonesia ber-setting; kohesi 

sosial yang masih terbelah, terutama dalam iklim kontestasi politik (pemilihan 

presiden maupun dalam pemilihan kepala daerah) dan sebagian masyarakat masih 

terlena dengan euphoria kebebasan terutama dalam ranah sosial dan politik. 

Jalan terjal transisi demokrasi merupakan sebuah zaman ketidakpastian yang 

juga kerap disebut sebagai fase rawan suatu negara. Dengan kata lain, salah 

mengambil jalan kebijakan politik-hukum, alih-alih mencapai konsolidasi dan 

kemapanan dalam berdemokrasi, tidak mustahil bangsa ini akan kembali terjatuh 

dalam dekapan kuasa semi-otoritarianisme yang tentu abai terhadap semangat dan 

cita-cita negara pengurus (welfare state).  

Pemerintahan Soeharto yang berparadigma otoritarian, stabilitas politik 

terjaga lewat kontrol represif dan hegemoni pemerintah dalam kelindan formal 

maupun informal.10 Momentum reformasi tahun 1998, seperti membuka ‘kotak 

pandora’ bagi hasrat kebebasan yang lama terpasung oleh rezim Orde Baru. 

Indonesia dilanda euphoria kebebasan. Indonesia menjadi salah satu negara 

pasca-otoritarian yang melakukan ‘loncatan besar’; dari negara yang paling 

sentralistik, menjadi negara yang paling desentralistik didunia.11 

Rezim desentralisasi yang termanifestasi dalam proyek besar otonomi 

daerah membuka pintu kebebasan bagi daerah-daerah untuk mengurus urusan-

urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat secara otonom. Otonomi daerah 

tentu memiliki beberapa keuntungan dan kelebihan.12 Namun otonomi daerah juga 

menyimpan efek samping yang tidak kalah destruktif. Salah satunya adalah 

 
9 Ibid, 38.   
10 Muh. Syamsudin, “Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru”, Jurnal Dakwah, Vol XI, Nomor 2 

(Juli-Desember 2010): 140.  Pemerintah Orde Baru pernah sangat represif dengan aspirasi Islam, 

semisal lewat peristiwa kerusuhan Tanjung Priok (1984). Presiden Suharto juga dengan tegas 

menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal (1985). Secara persuasif, pemerintah Orde Baru 

berhasil mengkooptasi golongan Islam-moderat-intelektual dengan merestui berdirinya Ikatan 

Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).  
11 James Alm, Robert H Aten & Roy Bahl, “Can Indonesia Decentralise Sucessfully? Plans, 

Problems and Prospects” Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 37 (1) (April 2001): 85.  
12 Walter Kälin, “Decentralization – Why and How”, in SDC Decentralization and Development 

(Swiss Agency for Development and Cooperation, 1999): p.46.  
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terakomodasinya aspirasi-aspirasi populisme kanan yang membawa romantisme 

tradisi keagamaan mayoritas, dalam hal ini tradisi agama mayoritas: Islam yang 

cenderung tektualis-konservatif. Sudah banyak penelitian-penelitian yang 

menganalisa Peraturan Daerah (Perda) bernuasa Syariah dan Qonun yang tumbuh 

bak cendawan di musim hujan, dan sekaligus juga menganalisa efek sosial-

politiknya terhadap masyarakat dan kedaulatan negara.13  Perda-Perda bernuasa 

Syariah tersebut kerap menjadi instrumen politik elit tertentu, dalam artian Perda 

tersebut dibuat bukan dengan pertimbangan idealis-obyektif, namun politis-

populis.14 

Penelitian ini berjangkar pada suatu isu lokal di Kalimantan Selatan dimana 

Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang 

Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Ramadan. Isu ini menjadi 

menarik karena bersinggungan langsung dengan kewajiban negara (state 

responsibility) untuk memberi askes dan perlindungan hukum kepada publik 

secara luas dan non-diskriminatif. Penghormatan terhadap nilai-nilai keagamanan 

dalam struktur negara juga harus memperhatikan relasi dengan warga negara lain, 

semisal pemeluk agama minoritas yang memiliki hak dan kewajiban yang setara 

dalam negara hukum Indonesia.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada deskripsi singkat latar belakang masalah diatas, penelitian 

ini akan mencandra beberapa rumusan-rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Apakah norma-norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang 

Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Ramadan yang menjadi 

obyek kajian  telah selaras, harmonis dan berorientasi pada nilai-nilai luhur 

Pancasila?   

 
13 Arfiansyah, “Implikasi Pemberlakukan Perda Syari’ah terhadap Ideologi Negara Indonesia”, 

Islam Futura, Vol 15 (1) (Agustus 2015): 25. Lihat juga, Asmuni Mth, “Menimbang Singnifikansi 

Perda Syariat Islam (Sebuah Tinjauan Persepktif Fikih), Al-Mawarid XVI (2016): 120.    
14 Buana dan Vikalista, Op.cit 1.  
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2. Bagaimana sebaiknya (ius constituendum) kebijakan politik hukum yang 

tepat dalam relasi negara dan agama?  

C. Maksud dan Tujuan 

Dalam ikhtiar akademik untuk menjawab rumusan-rumusan masalah diatas, 

penelitian ini bermaksud untuk dapat memberikan pemahaman dan pengayaan 

yang komprehensif terhadap esensi norma-norma hukum dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Balangan tentang Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan 

Ramadan.   

Norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang sudah 

lebih konkrit akan lebih di abstraksi guna mendapatkan suatu simpulan terkait 

nilai-nilai luhur Pancasila. Pada akhirnya, akan di dapat suatu penjelasan yang 

preskriptif (judgmental analysis) terkait apakah Peraturan Daerah tentang 

Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Ramadan telah selaras dan 

harmonis kepada nilai-nilai Pancasila atau mungkin masih jauh dari idealitas, 

dengan kata lain peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan 

nilai-nilai Pancasila.   

Penelitian ini tidak semata berorientasi pada hasil akhir/simpulan yang 

bersifat preskriptif, namun juga akan secara deskriptif-elaboratif menjawab 

beberapa pilihan-pilihan politik hukum Pancasila dalam relasi negara dengan 

agama, terutama agama mayoritas. Penelitian ini akan memberi saran dan 

masukan konstruktif guna perbaikan norma-norma hukum dalam peraturan 

perundang-undangan, terutama dalam konteks pluralisme hukum dan 

keberagaman Indonesia (Bhinneka Tunggal Ika).   
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D.  Metodologi 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum interdisipliner (socio-

legal methodology); dimana hukum (dalam hal ini teks perundang-undangan) 

tidak dimaknai sebagai obyek kajian yang bebas nilai, namun sebaliknya dimaknai 

sebagai obyek yang kaya akan nilai-nilai (termasuk nilai non-hukum).15 Teks 

hukum tidak dapat berdiri sendiri, namun memiliki banyak sistem jejaring 

(network system) yang saling berkelindan dan mempengaruhi baik dalam proses 

perumusan norma (legal drafting) maupun dalam tataran implementasi.16   

Penelitian hukum interdisipliner dengan sifatnya yang mendalam 

(grounded) dan sekaligus filosofis, dianggap sebagai paradigma penelitian yang 

berikhtiar tidak semata mencari makna ‘teks’, namun juga memahami ‘pre-teks’ 

atau pra kondisi dari suatu teks, dan juga memahami ‘konteks’ dimana teks 

hukum di aplikasikan dalam ranah riil.17 Untuk memahami ‘teks’ secara 

komprehensif diperlukan pendekatan-pendekatan penelitian, semisal pendekatan 

perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), pendekatan sistematis (systematically approach) dan yang lebih 

penting pendekatan teoritik-filosofis (philosophical and theoretical approach) 

dari suatu perundang-undangan.18 

Metode penelitian hukum interdisipliner memiliki padanan dengan 

Regulatory Impact Analysis (RIA) yang sama-sama berorientasi pada dimensi 

holistik sekaligus evaluatif-kritikal terhadap perundang-undangan. RIA sendiri 

memiliki 3 (tiga) dimensi yang saling berkelindan dan mempengaruhi, yaitu 

sebagai: proses, alat dan logika (paradigma) berpikir.19  RIA sebagai sebuah 

 
15 Reza Banakar dan Max Travers (eds), Law and Society Theory, (Hart Publishing, 2013), hlm. 

78. 
16 Michael King dan Chris Thornhill, Nilkas Luhmann’s Theory of Politics and Law, (Palgrave, 

2003), hlm. 65.  
17 Banakar, supra 15, 89.   
18 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Prenada 

Media, 2018).  
19 Fendi Setyawan, Kajian dan Evaluasi Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila 

(BPIP, 2019), hlm. 4.  Lihat juga, Global Indicators of Regulatory Governance: Worldwide 
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proses melakukan penilaian secara sistematis atas signifikansi dampak (baik 

secara positif maupun negatif) dari sebuah regulasi. Penilaian ini dapat dilakukan 

baik untuk mengukur dampak dari regulasi yang sedang diusulkan (ex ante) 

maupun dampak nyata dari sebuah regulasi yang sudah ada dan tengah berjalan 

(ex post).20 RIA merupakan salah satu instrumen dalam melakukan reformasi 

regulasi untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang 

dibangun oleh pemerintah, baik pada prosesnya maupun dampaknya. Ketiga 

dimensi tersebut memiliki titik tekan yang sama dengan socio-legal methodology 

yakni untuk mendapatkan simpulan yang komprehensif, tidak semata tekstual, 

namun juga filosofis, teoritik dan kontekstual.  

Adapun tahapan-tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses identifikasi rumusan masalah, terutama dalam teks hukum 

perundang-undangan; apa masalah teks hukum yang dihadapi dan 

bagaimana Pancasila sebagai ‘batu uji filosofis’  dapat memberikan 

jawaban dan alternatif kebijakan. Pada tahap ini, penting untuk 

membedakan antara masalah (issue) dengan gejala (symptom), karena yang 

hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya; 

2. Proses penetapan tujuan penelitian. Tahapan ini menjadi salah satu 

komponen yang sangat penting, karena mengelaborasi tentang penilaian 

terhadap ‘efektifitas’ suatu kebijakan. Makna ‘efektifitas’ tidak selalu 

bermakna bermakna empiris, namun sociological. Penelitian ini melihat 

dan mencermati teks hukum dalam konteks yang lebih luas; teks tidak 

berhenti dalam tujuannya untuk mendapatkan kepastian hukum (legal 

certainty) semata, namun juga harus dapat dipastikan dan dijamin bahwa 

 
Practice of Regulatory Impacts Assessment (World Bank), < 

http://documents.worldbank.org/curated/en/905611520284525814/Global-Indicators-of-

Regulatory-Governance-Worldwide-Practices-of-Regulatory-Impact-Assessments.pdf>, diakses 

pada tanggal 24 Oktober 2020.    
20 Regulatory Impact Assessment in Developing and Transition Economies: A Survey Of Current 

Practice”, Working Paper Series, Centre on Regulation and Competition, Institute for 

Development Policy and Management, University of Manchester, 2004, hlm. 5. Diakses dari 

<http://idpm.man.ac.uk/crc/> pada tanggal 20 Oktober 2020. 
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teks hukum tersebut dapat bekerja (feasible) dan berdaya guna 

(usefulness) bagi stakeholders stakeholders yang terlibat. Inilah yang 

disebut sebagai the real legal certainty;21    

3. Proses pengembangan berbagai pilihan atau alternatif kebijakan untuk 

mencapai tujuan. Dalam tahapan ini, penelitian akan melihat pilihan-pilihan 

rasional apa saja yang tersedia untuk dapat diambil untuk memecahkan 

masalah-masalah tersebut;  

4. Alat penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan-kebijakan yang juga 

merupakan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Metode socio-legal 

melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan-pilihan kebijakan. Proses 

seleksi kebijakan tersebut diawali dengan penilaian dari aspek legalitas; 

setiap pilihan-pilihan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu aspek politis-sosiologis juga 

dipertimbangkan, agar kebijakan-kebijakan dapat terimplementasi dengan 

baik dan tepat sasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Adriaan Bedner dan Barbara Oomen (eds), Real Legal Certainty and Its Relevance: Essays to 

honour of Jan Michiel Otto, (Leiden Publication, 2018), hlm. 45.   
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

Lewat deskripsi kritis Tinjauan Pustaka ini akan memaparkan beberapa 

teori-teori dan konsep-konsep tentang Pancasila yang beririsan dengan beberapa 

konsep-konsep ketatanegaran dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam tulisan ini, 

Pancasila diproyeksikan sebagai ideologi yang terbuka (open ideology). Pancasila 

sebagai sebuah nilai filosofis-normatif bangsa memiliki karakteristik sosio-

kultural yang kuat, karakteristik inilah yang menjadikan Pancasila sebagai 

ideologi terbuka; ideologi yang memiliki fleksibilitas dan daya lenting dalam 

ikhtiar menjemput perubahan zaman, yang mana nilai-nilainya digali dari bumi 

Indonesia yang multikultural.22 Filsuf Yunani, Heraclitus pernah berkata ‘Panta 

Rei’ yang berarti; semua akan mengalir (semua akan berubah pada zamannya). 

Dalam ikhtiar menjemput perubahan itulah, Pancasila dituntut untuk tetap relevan 

sebagai ideologi terbuka.23 

Namun tulisan ini juga tidak hanya mendeskripsikan ‘keselarasan’ antara 

nilai-nilai Pancasila, tapi juga mendeskripsikan perdebatan-perdebatan 

paradigmatik (contested ideas) antara nilai-nilai partikular khas ke-Indonesian 

yang terpatri dalam sila-sila Pancasila dengan konsep-konsep kenegaraan lain, 

semisal dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi dan Meritokrasi.  

Tinjauan Pustaka ini akan mendeskripsikan beberapa postulat-postulat, 

argumen-argumen, dan perdebatan-perdebatan paradigmatik, semisal; pertama, 

pembahasan tentang “Ketuhanan” dan “Kemanusian” sebagai entitas yang tidak 

terpisahkan dalam kebijakan hukum negara akan dielaborasi dengan perspektif 

Islam moderat; kedua, prinsip Kemanusiaan Universal dan Partikularis khas 

Pancasila akan didiskusikan guna mencari titik temu dan sintesis antar keduanya; 

 
22 Mirza Satria Buana, ‘Mengembalikan Marwah Pancasila dalam Transisi Demokrasi Indonesia’, 

dalam Al-Khanif (ed), Pancasila sebagai Realitas: Percik Pemikiran tentang Pancasila dan Isu-Isu 

Kontemporer di Indonesia, (Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 291. 
23 Kompas, “Keberagaman Jadi Kekuatan: Pancasila Relevan Hadapi Setiap Tantangan”, Kompas, 

11 Januari, 2017, hlm. 15.  



 

10 
 

ketiga, Pada akhirnya keseluruhan isi Tinjuaan Pustaka ini akan digunakan 

sebagai alat analisa terhadap norma-norma Peraturan Daerah Kabupaten Balangan 

bernuansa Syariah. 

 

A. Negara dan Agama dalam Bingkai Pluralisme Hukum di Indonesia 

 Pada tanggal 1 Juni 1945, dua bulan sebelum proklamasi kemerdekaan 

Republik Indonesia, Soekarno berpidato di depan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai 

(Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia – BPUPKI). 

Pidato tersebut memberikan petunjuk awal fondasi dasar norma kenegaraan bagi 

negara yang sedang dipersiapkan kelahirannya dan masih berada dalam status 

negara terjajah. Soekarno menekankan bahwa sebuah negara merdeka perlu 

memiliki ‘weltanschaung’24 yang menjadi filosofi bersama seluruh rakyatnya.25 

Sebuah negara mesti memiliki sebuah pandangan yang menjadi norma bersama 

seluruh warganya demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Norma 

bersama ini merupakan nilai yang diyakini bersama dan menjadi hukum tertinggi.  

 Yudi Latif menggunakan istilah ‘grundnorm’ (norma dasar) dari Hans 

Kelsen dan ‘staafsfundamentalnorm’ (norma fundamental negara) dari Hans 

Nawisky, untuk menjelaskan bahwa Pancasila sebagai pancaran jiwa bangsa, 

harus dipandang sebagai meta-legal yang menciptakan norma hukum tertinggi.26 

Pancasila sebagai norma hukum tertinggi inilah yang dicitakan dalam pidato 

Soekarno sebagai ‘weltanschauung’ bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah 

disiapkan oleh para pendiri bangsa sebagai norma dasar, sebagai pandangan hidup 

bangsa, bahkan sebelum Indonesia berdiri merdeka sebagai sebuah negara.  

 
24 ’Weltanschauung’ adalah term yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant di tahun 1790 sebagai 

‘intuition of the world’, diterjemahkan secara bebas sebagai pandangan hidup bangsa. Lihat 

Immanuel Kant, Critique of Judgement, tr James Creed Meredith (Oxford University Press). The 

Philosophy of Immanuel Kant,  (The Catholic University of America Press, 1985).; David K. 

Naugle, Worldview: The History of Concept (William B. Eerdmans Publishing Co., 2002).hlm. 58. 
25 Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI,  (Media Pressindo, 2006). hlm. 127. 
26 Yudi Latif, ‘Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Perumusan 

Konstitusi’, (Web Page) 

<http://www.bphn.go.id/data/documents/yudi_latif_pancasila_sebagai_norma_dasar_negara.pdf>. 
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 Sebelum lebih jauh melihat bagaimana Pancasila menjadi penjaga 

persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia, haruslah terlebih dahulu 

diketahui bahwa pada saat Pancasila dirumuskan kembali dalam Piagam Jakarta, 

sila pertama tidaklah berbunyi sebagaimana yang kita kenal sekarang. Terdapat 

tujuh kata tambahan sehingga sila pertama berbunyi ‘Ketuhanan dengan 

kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab.’27 Sejarah mencatat bahwa menjelang 

Proklamasi Kemerdekaan, terdapat pertarungan ideologi yang kuat di antara para 

pendiri bangsa. Yakni kelompok Islam nasionalis yang menghendaki agar 

Indonesia menjadi negara Islam, dan kelompok secular nasionalis yang 

menghendaki persatuan nasional dan memisahkan urusan negara dan urusan 

Islam.28 Pertarungan ideologi ini tentu tidak berakhir begitu saja, meskipun demi 

persatuan, mereka yang meyakini bahwa Republik Indonesia harus menjadi 

negara Islam, mengalah dan setuju untuk menghapus tujuh kata tambahan 

tersebut.29 

 Indonesia bukanlah negara agama, tapi agama merupakan sebuah faktor 

utama dalam kehidupan berbangsa. Penempatan unsur agama dalam sila pertama 

Pancasila adalah bukti bahwa agama merupakan sentral dan titik utama dalam 

ideologi negara. Muhammad Yamin juga mengetengahkan asas dan dasar negara 

kebangsaan Republik Indonesia di forum yang sama dengan penekanan bahwa 

Bangsa Indonesia ialah bangsa yang berperadaban luhur, dan peradabannya 

mempunyai Tuhan Yang Maha Esa.30  Hamka dalam bukunya ‘Urat Tunggang  

Pantjasila’ menyebutkan bahwa sila pertama Pancasila yang berbunyi ‘Ketuhanan 

 
27 Lihat Robert W. Hefner and Barbara Watson Andaya, Routledge Handbook of Contemporary 

Indonesia (Routledge, 2018). 212; Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer (Bumi Aksara, 

1995) 70 [trans of: 1971 (9)].)   
28 Pidato Dr Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia, 

Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei 1945 - 16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) Yang Berhubungan dengan Penyusunan 

Undang-Undang Dasar 1945 (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1959). 31; Faisal Ismail, 

'Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of 

Pancasila' McGill University, 1995). hlm. 10. 
29 Hefner and Andaya (n 4) hlm. 212.  
30 Indonesia (n 5) hlm. 9. 
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Yang Maha Esa’ adalah bentuk pengakuan bahwa akan adanya kekuasaan di atas 

seluruh kekuasaan manusia.31 Yang dengan demikian, menjadi tulang punggung 

bagi sila-sila berikutnya. Sementara Notonagoro mengemukakan bahwa kelima 

sila yang ada pada Pancasila adalah merupakan satu kesatuan, dengan demikian 

jika sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa, maka ianya adalah 

Ketuhanan Maha Esa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang 

berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang berkeadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia.32 Demikian juga sila-sila selanjutnya akan 

menunjukkan ketersalingan yang erat.  

 Patut digarisbawahi bahwa Indonesia bukanlah negara yang homogen, 

melainkan sebuah negara yang bhinneka. Ada 1.340 suku bangsa yang menempati 

6000 dari 17.000 pulau yang dimiliki oleh Indonesia.33 Mayoritas dari 

penduduknya beragama Islam yakni sebesar 87.18%,34 sementara agama dan 

aliran kepercayaan lain juga tumbuh dan berkembang di Indonesia meskipun 

hanya ada 6 agama dan aliran kepercayaan yang diakui, yakni Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu Cu.35 Dengan demikian tentunya 

‘weltanshchauung’ yang digagas oleh pendiri bangsa harus mempertimbangkan 

keanekaragaman ini dengan tidak menciptakan suatu fondasi yang hanya akan 

mengakomodasi kepentingan golongan atau agama tertentu saja. Hal ini menjadi 

 
31 Hamka, Urat Tunggang Pantjasila (Pustaka Keluarga, 1952). 10. 
32 Notonagoro (n  10. 
33 Badan Pusat Statistik, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari 

Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (Badan Pusat Statistik (Statistics 

Indonesia), 2011) vol 1. 6. 
34 Ibid. 
35 Tidak ada undang-undang yang secara eksplisit menentukan bahwa hanya ada enam agama di 

Indonesia, kecuali pada Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menyebutkan bahwa ada enam 

agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia sebagaimana yang disebutkan. Penjelasan Pasal 1 

ini juga menekankan bahwa tidak berarti agama-agama lain seperti misalnya Yahudi, Zarasustrian, 

Shinto dan Taoism dilarang. Adapun Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan tidak menyebutkan secara jelas agama apa saja yang diakui, melainkan hanya 

menentukan bahwa penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan atay bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani 

dan dicatat dalam administrasi kependudukan.   
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penting karena segala aturan hukum yang akan diberlakukan di suatu negara 

tentulah harus bersesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan norma dasar yang 

dianut oleh negara tersebut.36  

  Sebagaimana disebutkan di atas, Pancasila sebagai pandangan hidup 

bangsa adalah penjaga persatuan dalam keberagaman, baik suku bangsa, agama, 

maupun golongan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna 

berbeda-beda tapi satu, disarikan oleh Soekarno dari Empu Tantular, seorang 

filsuf dari zaman Kerajaan Majapahit (tahun 1293 - 1278 Masehi).37 Semboyan ini 

menunjukkan bahwa keberagaman di Indonesia diakui dan dihargai 

keberadaannya.  

 Akan tetapi, keberagaman ini tentu memiliki konsekuensi. Tidak hanya 

bahwa keberagaman ini merupakan kekayaan dalam kebudayaan, melainkan juga 

dalam hukum. Sebagaimana yang diketahui, setiap agama dan suku bangsa 

tentunya memiliki norma dan aturan yang berlaku secara internal, bahkan juga 

tidak jarang berlaku eksternal terutama bagi pihak yang berinteraksi dengan 

mereka. Agama Islam, misalnya, memiliki norma hukum yang berpedoman 

kepada Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan dan 

perbuatan. Begitu pula dengan agama lain seperti Kristen, Katolik, Budha, Hindu, 

dan aliran kepercayaan lainnya yang juga berpedoman pada aturan agama mereka 

masing-masing. Sementara itu, setiap suku bangsa juga memiliki hukum adat 

yang jika dilanggar akan membawa konsekuensi bagi pelanggarnya. Hal ini 

memungkinkan terjadinya pluralisme hukum di Indonesia, dimana hukum agama, 

hukum adat, dan hukum negara berdiri berdampingan dan berlaku secara 

bersamaan terhadap warga negara yang terikat padanya.  

 Beberapa ahli hukum seperti Sally Engle Merry dan Von Benda 

Beckmann mengartikan pluralisme hukum sebagai suatu kondisi dimana lebih dari 

satu hukum berlaku terhadap suatu masyarakat tertentu di suatu daerah atau 

 
36 Jika hukum bertentangan dengan norma dasar (grundnorm/basic norm) suatu negara, maka 

dengan sendirinya hukum tersebut menjadi invalid. Hans Kelsen, Pure Theory of Law, tr Max 

Knight (The Lawbook Exchange, Ltd, 2008) [trans of: University of California Press (1967).   
37 Ismail (n  2.  
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negara.38 Sementara Hooker mendefinisikan pluralisme hukum sebagai keadaan 

dimana dua atau lebih hukum berinteraksi.39 Engle Merry, Benda-Beckmann, dan 

Hooker bersepakat bahwa pluralisme hukum merupakan akibat dari penjajahan 

yang dialami oleh negara yang bersangkutan. Sebelum penjajahan terjadi, 

penduduk di suatu negara tentunya sudah memiliki norma hukum yang mereka 

taati, baik bersumber dari adat dan budaya yang mereka miliki, maupun dari 

agama dan kepercayaan yang mereka anut. Engle Merry menekankan bahwa 

penjajahan yang terjadi menambahkan suatu lapisan hukum baru yang berasal dari 

negara penjajah terhadap lapisan hukum negara atau daerah jajahannya.40 Setipis 

dan sesamar apapun lapisan hukum baru tersebut, ia tetap menciptakan norma 

hukum baru di daerah terjajah.41 Lapisan norma hukum baru ini kemudian 

seringkali mendominasi dan mengakibatkan hukum lain yang telah terlebih dahulu 

ada, menjadi inferior serta dibawah kuasa oleh hukum baru yang dibawa oleh 

penjajah ini.  

 Contoh nyata dari situasi ini adalah seperti apa yang terjadi di Indonesia 

sebagai akibat dari penjajahan Belanda. Pada awalnya Belanda datang dengan 

membawa misi perdagangan dalam bendera Vereenigde Oost-Indische Compagnie 

(‘VOC,’ Dutch East-Indies Company), dan tidak melakukan intervensi apapun 

terhadap hukum yang berlaku di nusantara.42 Akan tetapi, seiring dengan 

perkembangan kepentingan untuk memperbesar kuasa, Belanda membubarkan 

VOC, menjadi politis, dan mulai meletakkan lapisan baru ke atas hukum 

nusantara yang berubah menjadi Hindia Belanda. Lapisan hukum baru ini dengan 

cepat berpenetrasi dan menjadi hukum formil, menjadi hukum utama yang 

 
38 Sally Engle Merry, 'Legal Pluralism and Legal Culture: Mapping The Terrain' in Brian Z. 

Tamanaha, Caroline Sage and Michael Woolcock (eds), Legal Pluralism and Development: 

Scholars and Practitioners in Dialogue (Cambridge University Press, 2012) 66-82. 67; Franz von 

Benda-Beckmann, 'Citizens, Strangers and Indigenous Peoples: Multiple Constructions and 

Consequences of Rights, Resources and People' IUAES International Conference Commission on 

Folk Law and Legal Pluralism, July 29 - August 5). 3.  
39 M. B. Hooker, Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws 

(Clarendon Press, 1975). 6.  
40 Engle Merry (n ) 67. 
41 Sally Engle Merry, 'Legal Pluralism' (1988) 22(5) Law and Society Review 869. 869. 
42 Daniel S. Lev, Islamic Courts In Indonesia; A Study In The Political Bases of Legal Institutions 

(Berkeley, University of California Press, 1972). 116. 
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diberlakukan, sementara hukum-hukum lain, bergeser menjadi bagian dari sistem 

hukum informal.  

 Akan tetapi, Sally Falk Moore mengemukakan bahwa pluralisme hukum 

tidak semata hanya mengenai formal dan informal belaka. Tidak pula hanya 

semata mengenai dua atau lebih hukum yang berinteraksi dan berlaku di suatu 

tempat tertentu.43 Falk Moore merujuk kepada suatu teori yang ia sebut sebagai 

‘semi-autonomous field’, yakni suatu keadaan dimana suatu kelompok masyarakat 

menerapkan norma hukum dengan sistem hukum informal tersendiri yang berbeda 

sistem hukum dan norma hukum formal.44  

 Mengingat Indonesia memiliki ribuan masyarakat adat dengan beraneka 

agama yang dianut, maka model pluralisme hukum sebagaimana yang 

digambarkan oleh Sally Falk Moore di atas, besar kemungkinan terjadi di 

Indonesia. Masyarakat adat tetap menerapkan norma hukum dan menyelesaikan 

berbagai sengketa yang terjadi dalam komunitas mereka melalui institusi adat 

yang mereka miliki, meskipun secara normatif, mereka berada di bawah jurisdiksi 

negara. Penelitian yang dilakukan oleh Franz dan Keebet von Benda-Beckmann, 

misalnya, memperlihatkan bahwa masyarakat adat di Sumatra Barat tetap 

mempertahankan keberadaan ‘Nagari’ sebagai salah satu institusi adat utama yang 

diharapkan dapat menyelesaikan konflik -konflik yang terjadi.45 Begitu juga di 

daerah lain seperti Kalimantan Selatan yang tetap mempertahankan keberadaan 

‘adat badamai, ’ dan tetap mematuhi norma hukum dari hukum adat mereka.  

 Akan tetapi, patut digarisbawahi bahwa institusi-institusi adat bersama 

dengan norma-norma hukumnya hendaknya berada dalam tataran informal dan 

hanya berlaku terhadap masyarakat dimana ia diakui dan tidak berlaku bagi 

masyarakat lain di luar itu.  Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, para 

pendiri bangsa tentu sudah memahami hal ini sebagai keunikan pluralisme hukum 

yang dimiliki oleh Indonesia. Pluralisme hukum ini selain sebagai salah satu 

 
43 Sally Falk Moore, 'Legal Pluralism As Omnium Gatherum' (2014) 10(1) FIU Law Review 18. 7. 
44 Ibid. 
45 Franz von; Benda-Beckmann Benda-Beckmann, Keebet von, Political and Legal 

Transformations of an Indonesian Polity : the Nagari from Colonisation to Decentralisation 

(Cambridge University Press, 2013). 
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kekayaan bangsa, tapi ianya juga adalah ancaman potensial yang dapat 

melemahkan persatuan dan ketertiban bangsa. Untuk itu, tentu bangsa Indonesia 

selain memiliki ‘weltanschauung’ yang mempersatukan rakyat Indonesia secara 

rohani, juga memiliki konstitusi yang memiliki kekuatan secara normatif formil 

untuk mencegah perpecahan serta menciptakan ketertiban, yakni Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945). 

 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga menggariskan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum, yang dengan demikian mengandung makna 

bahwa hukum adalah panglima tertinggi, dan bahwa penyelenggaraan negara 

haruslah berdasarkan pada hukum. Raz mengartikan negara hukum sebagai negara 

dimana masyarakatnya harus mematuhi hukum dan diatur oleh hukum.46 

Sementara Tamanaha memberikan dua definisi dari negara hukum, yakni dalam 

arti sempit dan luas. Dalam arti sempit bahwa negara hukum adalah konsep yang 

mengharuskan negara untuk bertindak dalam koridor hukum.47 Sedangkan dalam 

arti luas yakni bahwa negara hukum adalah negara dimana tindakan pemerintahan 

dan para aparatnya  dibatasi oleh hukum.48 Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa negara hukum adalah negara dimana pemerintah dan warga negaranya 

terikat kepada hukum, baik secara substantif maupun formil. Adriaan Bedner dan 

Jacqueline Vel mensyaratkan bahwa sebuah negara hukum haruslah juga memiliki 

sifat-sifat seperti tidak berlaku surut, diketahui secara luas, umum, pasti, dan 

berlaku untuk semua orang berdasar ketentuan-ketentuannya.49   

 Diantara asas yang dianut oleh negara hukum adalah asas Similia Similibus 

(asas persamaan) dimana tidak ada pengistimewaan bagi orang atau golongan 

tertentu.50 Hal ini senada dengan apa yang dipersyaratkan oleh Julius Stahl 

sebagai pondasi yang harus dimiliki oleh negara hukum , yakni adanya 

 
46 Raz dalam Brian Z. Tamanaha, On the rule of law : history, politics, theory (Cambridge ; New 

York : Cambridge University Press, 2004). 93. 
47 Ibid. 92. 
48 Ibid. 114. 
49 Adriaan Bedner and Jacqueline A. C. Vel, 'An Analytical Framework for Empirical Research On 

Access to Justice.(Access To Justice In Indonesia)' (2010) 15 Law, Social Justice and Global 

Development Journal. 
50 Ibid.  
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perlindungan bagi hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan, pemerintah 

yang berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan tata usaha negara.51 

Meski demikian, lebih lanjut Tamanaha memperingatkan adanya resiko yang 

mungkin terjadi pada sebuah negara hukum yang pluralistik dimana golongan-

golongan dalam negara tersebut saling berebut pengaruh. Akibatnya, dapat terjadi 

pemerintah dikuasai oleh satu golongan tertentu yang kemudian memanfaatkan 

kuasa yang dimilikinya untuk bertindak opresif terhadap golongan lain.52 

 Dalam konteks Indonesia, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, 

tidak dapat dipungkiri tentunya memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan 

berbangsa. Untuk itu, pemahaman yang lebih dalam terhadap sila pertama 

Pancasila ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ diperlukan untuk memahami bagaimana 

hubungan Indonesia sebagai negara hukum dengan agama-agama dan aliran 

kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Notonagoro menekankan 

bahwa ada hubungan mutlak antara Negara Indonesia dengan Tuhan. Tidak boleh 

ada pertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan, tidak boleh ada sikap dan 

perbuatan anti ke-Tuhanan, atau anti keagamaan, dan tidak boleh ada paksaan 

agama. Dalam kata lain, toleransi adalah nilai sejati yang harus dianut bangsa.53  

 Ropi mencatat bahwa ada dua model studi mengenai hubungan agama dan 

negara. Model pertama menekankan pada pengaruh nilai agama pada sistem 

bernegara suatu bangsa. Pada model ini, kelompok-kelompok agama menjadi 

pemeran utama dalam mempengaruhi atau merespon kebijakan negara. Model 

yang kedua, sebaliknya, meletakkan negara sebagai aktor utama yang menentukan 

bagaimana hubungan antara negara dengan kelompok-kelompok agama.54 Dalam 

studi ini, maka model kedua lah yang diambil untuk melihat bagaimana negara 

sebagai kuasa dapat menentukan pilihan di antara menjaga kehidupan berbangsa 

dengan penuh toleransi sebagaimana yang diamanatkan Pancasila, ataukah 

 
51 Julius Stahl dalam Wahyudi Djafar, 'Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah 

Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia' (2010) 7(5) Konstitusi. 
52 Tamanaha (n ) 138. 
53 Notonagoro (n ) 84. 
54 Ismatu Ropi, Religion and Regulation in Indonesia (Springer Singapore, 2017). 9. 



 

18 
 

memberikan kebebasan penuh dalam bingkai otonomi kepada suatu 

daerah/wilayah untuk menentukan standar toleransi mereka sendiri.  

 

B. Negara Hukum dan HAM  

Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno, pendiri negeri (founding 

fathers) Republik Indonesia, merumuskan dasar falsafah negara dalam sidang 

Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) puluhan 

tahun silam, pemikiran mereka tentu berjangkar pada idealisme dan teori-teori 

kenegaraan dan kebangsaan pada zamannya. Ketiga tokoh nasional diatas 

memiliki konsepsi idealistik yang serupa, walaupun mereka berbeda diksi tentang 

butir-butir dasar falsafah negara. Soekarno lah yang pada akhirnya memeras inti 

sari falsafah negara menjadi 5 (lima) sila falsafah negara bernama Pancasila.55 

 “… Pancasila serve as a reflection of the educational character of the 

Indonesian nation in shaping the national identity of Indonesian as a great 

nation, modern, dignified and civilized…”56 

 Pancasila berfungsi sebagai cerminan pendidikan karakter Indonesia dalam 

membentuk jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, modern, bermartabat, 

dan berbudaya. 

 
55 “Kelahiran Pancasila: Fakta Sejarah Tak Dapat Dikalahkan”, Kompas, 31 Mei, 2016, 12. Lihat 

juga,  Asvi Warman Adam, “Pergulatan Politik Pancasila”, Kompas, 1 Juni, 2016, 6. Pada 29 Mei 

1945, Mohammad Yamin berpidato tentang rumusan lima dasar negara. Pada 31 Mei 1945, 

Soepomo juga menyampaikan rumusan lima prinsip sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka. 

Namun Asvi Warman Adam menyebutkan bahwa sebenarnya: “Pidato Soepomo pada 31 Mei 

1945 itu hanya membahas syarat-syarat berdirinya suatu negara, bukan tentang dasar negara. Fakta 

sejarah menunjukkan bahwa, istilah Pancasila pertama kali dilahirkan oleh Soekarno pada 

pidatonya, 1 Juni 1945.”  
56 Syafruddin Amir, Pancasila As Integration Philosophy of Education and National Character, 

International Journal of Scientigic and Technology Reasearch, Vol.2, No.1, Januari, 2013, hal 55 
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 “… this is important as a medium in the form of nationalism leading to the 

belief that the philosophy and ideology of Pancasila is the best as well as the 

civilization of Indonesia which is able to shape the character and identity of the 

modern, dignified and civilized society in the midst of the nations of the world.”57 

 Hal ini penting sebagai media dalam wujud nasionalisme yang mengarah 

pada keyakinan bahwa falsafah dan ideologi Pancasila adalah yang terbaik 

sekaligus sebagai peradaban bangsa Indonesia yang mampu membentuk karakter 

dan jati diri masyarakat yang modern, bermartabat, dan berbudaya di masa depan, 

di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia.  

Hal demikian yang menjadikan Pancasila penting dan menjadi dasar dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembentukan peraturan 

pusat maupun peraturan daerah. Ambiro Puji Asmaroini, dalam jurnalnya 

menjelaskan bahwa pokok pikiran Pancasila di jabarkan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 dan diharapkan dapat menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara58. Hal tersebut diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia, 

dimana Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum yang ada di 

Negara Indonesia. Sedangkan, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila 

dijadikan sebagai tuntunan bagi seluruh masyarakat. Diharapkan terdapat 

penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila di berbagai bidang 

kehidupan bagi seluruh masyarakat.59 Dalam konteks hukum politik, Pancasila 

 
57 Ibid. 
58 Ambiro Puji Asmaroini, Menjaga Eksistensi pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di 

Era Globlisasi, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1, Januari, 2017, hal 53 
59 Ibid, hal 63 
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dapat terlihat pada urgensi sebagai dasar hukum dan sumber hukum nasional.60 

Maka, pengaktualisasian Pancasila dalam politik hukum nasional harus dilihat 

sebagai suatu nilai.61  

B. 1 Ketuhanan, Kemanusiaan dan Keadilan: Perspektif Maqashid al-Syariah 

Teori pertama yang akan di deskripsikan secara kritis adalah tentang peran 

sila “Ketuhanan” yang di selaraskan dengan sila “Kemanusian Yang Adil dan 

Beradab.” Pemahaman kedua sila diatas tidak dapat dilakukan secara terpisah, 

karena keduanya sejatinya memiliki tujuan yang sama yaitu memperkuat kohesi 

pluralisme di masyarakat. Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, dan budaya, 

Indonesia termasuk satu negara yang paling majemuk di dunia. Indonesia juga 

merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Fakta pluralisme 

tersebut disadari oleh para founding father kita, sehingga mereka merumuskan 

konsep pluralisme Indonesia dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.62 

Dalam tataran praktek ketatanegaraan Indonesia, agama diposisikan sebagai 

kekuatan moral bangsa yang juga telah diakomodir dalam Pancasila dan 

termaktub dalam beberapa norma-norma konstitusi, sebagai berikut:63 

1. Alinea ketiga Pembukaan UUD yang menyebut ”Atas berkat rahmat Allah 

Yang Maha Kuasa” sebagai basis pernyataan kemerdekaan Indonesia;  

2. Pasal 9 yang mewajibkan Presiden/Wakil Presiden bersumpah menurut 

agamanya;  

3. Pasal 24 ayat (2) yang memungkinkan bagi pembentukan peradilan agama 

di bawah Mahkamah Agung;  

4. Pasal 28J bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang 

ditetapkan dengan Undang-Undang untuk menjamin pengakuan serta 

 
60 Derita Prapti Rahayu, Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Hukum Politik Indonesia, 

Yustisia, Vol.4, No,1, Januari-April, 2015, hal 197 
61 Ibid, hal 198 
62 Buana, ‘Mengembalikan’, Op.cit 23. 
63 Ibid. 
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penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; 

5. Pasal 29 ayat (1) bahwa ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”;  

6. Pasal 31 ayat (3) bahwa ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa;  

7. Pasal 31 ayat (5) UUD bahwa ”Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 

bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.  

Sila pertama yaitu “Ketuhanan” sebagai nilai patrikularistik dari negara-

bangsa Indonesia tidak bisa meninggalkan diskursus tentang Islam sebagai agama 

yang secara faktual dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia. Deskripsi 

tentang paradigma keislaman dalam tulisan ini tidak berorientasi untuk menafikan 

agama-agama lain, namun semata untuk menekankan nilai-nilai konstruktif Islam 

yang dapat mendukung misi sila “Kemanusian” yang berorientasi pada 

pemenuhan negara madani yang juga identik dengan negara pengurus. Apabila 

nilai Islam (sebagai mayoritas) selaras dengan sila Kemanusiaan, maka dapat 

dipastikan kebijakan-kebijakan negara dapat termanisfestasi secara efektif dan 

dapat mengayomi minoritas dan berperspektif inklusi.   

Lewat perspektif Islam moderat, tafsir relasi antar manusia dan negara kerap 

dimaknai secara bebas (namun tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadist) 

mengelaborasi ranah fiqh Islam. Cakupan fiqh tidak semata pada lingkup ‘Ibadah 

namun juga memasuki ranah Mu’amalah baik keperdataan (bay’ dan syirkah) 

maupun publik-ketatanegaraan (al-Ahkam al-Sulthaniyyah). Pergerakan moderasi 

Islam ini cenderung menolak formalisasi ‘syariah’ dalam bidang hukum 

kenegaraan, karena sejatinya Al-Qur’an sendiri lebih menekankan pada prinsip-
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prinsip etika ketimbang hukum.64 Dari 6666 ayat dari 114 surah hanya sekitar 3 % 

berkaitan dengan masalah hukum, dan sebagai kesatuan yang utuh; aspek 

hukumnya tidak dapat dipisahkan dari ajaran moral dan etik yang berperan 

sebagai prinsip umum dalam hukum Islam (an over-arching principle in Islam).65 

Kelompok Islam moderat memakai perspektif yang lebih obyektif, dimana 

tidak dapat dinafikan bahwa doktrin agama (terutama Islam) dapat disalah artikan 

sebagai penggerak ekstrimisme dan terorisme global, dengan kata lain mereka 

mengakui bahwa memang ada masalah internal dalam dunia Islam. Namun Islam 

juga berpeluang signifikan untuk menciptakan perdamaian lewat pemenuhan dan 

penghormatan nilai-nilai kemanusiaan.66  

Nilai transendental dan luhur Islam yang dapat menjadi pengikat universal 

dengan prinsip-prinsip kemanusiaan salah satunya adalah konsep karama yang 

dapat dipadankan dengan konsep HAM Internasional: dignity.67 Kamara 

menunjukkan bahwa Islam menempatkan martabat manusia sebagai sesuatu yang 

sudah ada setelah manusia itu lahir dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak 

manapun termasuk otoritas negara sekali pun. Selain menghargai ‘martabat asasi 

manusia’, Islam juga mengenal beberapa konsep krusial, semisal: konsep 

kebebasan terbatas,68 konsep keadilan,69 pengampunan,70 dan kasih sayang.71 

Beberapa konsep-konsep krusial diatas berkesesuaian dengan semangat Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mana dalam alinea pembukaannya 

menyatakan: “The recognition of the inherent dignity and of the equal and 

inalienable rights of all members of the human family is the foundation of 

freedom, justice and peace in the world.”        

 
64 Ahmad N Fuad, Shari’ah and Human Rights, (Materi Pengajaran untuk Master Level Course 

UMM, 2017), hlm. 3. 
65 Ibid, hlm. 5. 
66 Brett Scharffs, Why Religious Freedom? Why the Religiously Committed, the Religiously 

Indiffent and Those Hostile to Religion should care, (BYU Law Research Paper, 2016), hlm. 6.    
67 Surah Al-Isra’ 17:70.  
68 Surah Al-Maidah 5; Surah Al-Baqarah 2:62; Surah Al-Kafirun 109:6 dan Surah Al-Kahfi 18: 29.  
69 Surah Al-Mumtahana 60:8 dan Surah Al-Maidah 5:8. 
70 Surah Ar-Rahman 55:1 
71 Surah Al-Buruj 85: 14. 



 

23 
 

Filsuf Hukum Islam, An-Naim memberi penegasan bahwa Islam tidaklah 

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, dikarenakan nilai 

kemanusiaan melingkupi seluruh nilai-nilai agama, nasional dan budaya. Relasi 

pendamai dalam dinamika Islam dan nilai kemanusiaan adalah inter-relasi antara 

agama dan negara itu sendiri, dimana keduanya memiliki keterhubungan namun 

memiliki kemerdekaan (independensi) sendiri-sendiri.72 

Dalam metodologi penafsiran, Islam moderat berpijak pada prinsip 

maqashid al-syariah yang memuat tujuan-tujuan normatif-esensial yang 

terkandung dalam Al-Qur’an dan hadist (syari’ah). Tujuan secara umum dari 

syariah adalah: mendidik individu (tahdzib al-fard); mewujudkan keadilan (al-

‘adl) dan mempertimbangkan kepentingan publik (mashlahah ‘ammah). Dalam 

mashlalah yang paling esensial prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Islam (al-

Dharuriyyah al-Khams), yang mencakup: menjaga agama (hifdh al-din); menjaga 

jiwa (hifdh al-nafs); menjaga akal (hifdh al-‘aql); menjaga keturunan (al-nasl) dan 

menjaga harta (hifdh al-mal).73  

Lewat penafsiran terbuka diatas, An-Naim menyerukan gerakan modernisasi 

Islam (to modernise Islam). Lewat elaborasi dalam ranah fiqh dengan 

menggunakan prinsip maqashid al-syariah ini, Islam dapat menjawab beberapa 

tantangan kemanusiaan terutama dalam merespon peraturan-peraturan yang 

diskriminatif dan berpotensi ‘membelah’ warga negara. Nilai-nilai Ketuhanan 

yang Berkemanusian dalam ajaran Islam tersebut tentu dapat memperkuat basis 

argumentasi Pancasila sebagai falsafah luhur bangsa dan ideologi bangsa yang 

terbuka dan berorientasi pada perilaku yang harmonis dan toleran.   

“Kemanusiaan yang adil dan Beradab” merupakan bunyi dari sila kedua 

Pancasila. Sila ini menegaskan berkenaan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

kehidupan mengenai kemanusiaan dan adanya pengakuan harkat dan martabat 

 
72 Abdullahi An-Naim, The Interdependence of Religion, Secularism, and Human Rights: 

Prospects for Islamic Societies, dalam Baderin MA (ed) Islam and Human Rights: Collected 

Essays in Law (Farnham and Burlington, Ashgate, 2010: 351-355), hlm. 45.  
73 Ibid.  



 

24 
 

serta hak orang lain74. Sila kedua tersebut mengingatkan pentingnya sikap 

manusiawi dan beradap dalam masyarakat.  

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka sesuai dengan Undang-

undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

maka segala pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat salah 

satunya asas kemanusiaan, sebagai wujud penghormatan Hak Asasi Manusia 

(HAM). Hal-hal berupa pembangunan hukum yang berupaya menjunjung tinggi 

harkat dan martabat manusia secara kongkrit yang berarti menjamin segi-segi 

manusia/menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pengamalan sila 

kemanusiaan yang adil dan beradab/sila ke 2 dan sila kerakyatan/sila ke 4.75  

Tidak hanya memuat asas kemanusiaan, dalam Undang-undang No.12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga memuats 

asas keadilan.  

Mengutip pidato Bung Karno saat sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 : 

“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat 

adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada 

penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan”  

 Soekarno memprioritaskan nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia dalam hidup 

dan bernegara. 

 Sesuai dengan bunyinya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, 

maka nilai keadilan harus merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima 

pancasila tersebut mengedepankan persamaan hak dan tanggungjawab antara 

sesama warga.   

 
74 Ririn Aristin, Aktualisasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Era Reformasi, Jurnal 

Ilmiah Administrasi Negara, Vol.1, No.1, 2016, hal 6 
75 M. Ali Mansyur, Membangun Hukum Indonesia yang Berkarakter, Jurnal Perubahan Hukum, 

Vol.1, No.3, Desember 2014, Hal.5 
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Inti dari Keadilan Sosial pada prinsip kelima Pancasila merupakan sebagai 

manifestasi yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan seperti yang 

tercantum dalam pembukaan UUD 1945 sesuai kenyataan yang adil berupa 

pemenuhan segala hak yang menjadi haknya secara berdampingan. 76 

 Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai perwujudan 

keadilan dan keadilan sosial dalam negara hukum Indonesia, menjelaskan bahwa 

keadilan itu dilihat dari 2 hal pokok secara formil yakni hukum harus berlaku 

secara umum dan secara materiil yakni keadilan harus sesuai dengan cita-cita 

keadilan masyarakat.77 Maka pembangunan hukum Indonesia hendaknya 

mengedepankan prinsip hormat terhadap martabat manusia dalam kehidupan 

masyarakat merupakan perwujudan Pancasila sila Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia/sila ke 5. 78  

B. 2 Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 79 

Sebagai perangkat Hukum Internasional, Hukum HAM Internasional 

menekankan beberapa prinsip-prinsip penting dalam penegakan dan 

penghormatan HAM, semisal: inherent (melekat), inalienable (tidak dapat 

dicabut), indivisible (tidak dapat diwakilkan/ tidak dapat dibagi), interrelated 

(saling berhubungan), equality (mendorong persamaan hak), dan non-

discrimination (non-diskriminasi). Namun prinsip yang terpenting dan yang 

 
76 Yunie Herawati, Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, Vol.18, No.1, 

Januari 2014, Hal 24 
77 Purwanto, Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum 

Indonesia:Perjuangan yang Tidak Mudah di Operasionalkan. Hal.4 
78 M. Ali Mansyur, loc.cit 
79 Dimodifikasi dari Mirza Satria Buana, ‘Menelaah Konsep Universalisme-Selektif dalam 

Diskursus HAM Universalisme dan Relativisme Budaya’, dalam Al-Khanif, Herlambang P. 

Wiratraman dan Manunggal K Wardaya (eds), Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs 

Relativisme di Indonesia, LKiS (2017).   
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melingkupi segala prinsip-prinsip diatas, adalah prinsip universalisme yang 

merupakan ‘jantung’ dari HAM Internasional.  

Penting untuk dijelaskan bahwa konsep Universal diartikan sebagai 

keluasan jangkauan (reach) dari HAM itu sendiri. Setiap individu memiliki HAM 

terlepas dari asal-usul, ras, suku, agama dan kepercayaannya. Karena sifat 

universal tersebut, HAM dianggap sebagai hak terpenting (high priority right), 

namun bukan berarti HAM bersifat absolut, karena HAM dapat dibatasi oleh 

negara dengan alasan-alasan yang logis dan darurat.80 Pemahaman terkait sifat 

esensial dari HAM Internasional: Universalisme, harus dimulai dari pembacaan 

kritis-kontemplatif terhadap dokumen filosofis dari pendirian HAM Internasional 

itu sendiri yaitu: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). 

Secara legal-filosofis, DUHAM dianggap ‘universal’ karena pada tanggal 

10 Desember 1948, lewat mekanisme Rapat Umum PBB, negara-negara anggota 

PBB tidak menolak DUHAM dan kemudian PBB secara formal mengadopsi 

DUHAM sebagai ‘kekuatan moral’ penegakan HAM yang berlaku untuk semua 

negara (universal). Walau ada delapan negara yang abstain, namun hal tersebut 

tidaklah mengurangi legitimasi DUHAM.81  

Sebagai kontra-argumen dari Asian values yang menganggap DUHAM 

sebagai alat hegemoni negara-negara pemenang Perang Dunia ke-II dan semata 

disusun oleh negara-negara Barat, kalangan universalis memaparkan fakta-fakta 

penyanggah sebagai berikut: Pertama, adalah benar bahwa DUHAM lahir dalam 

kontelasi politik global yang masih berwatak imperialis dan kolonialis. Namun 

perlu diingat bahwa,  negara-negara pemenang Perang Dunia ke-II sejatinya 

kontra dengan ide untuk mengadopsi HAM Internasional dalam sistem 

internasional, dikarenakan negara-negara adidaya tersebut masih mempraktekkan 

kebijakan kolonial yang diskriminasi di negaranya masing-masing dan kepada 

 
80 Tore Lindhorm, Philosophical and Theoretical Underpinning of Human Rights – With an 

Upbeat Prospect on Religion in Support of Human Rights, (Unpublished Paper, 2017) 2. 
81 M A Glendon, A World Made New: Elleanor Roosevelt and the Universal Declaration of 

Human Rights (Random House Trade, 2002), 34.   
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negara-negara koloninya. Amerika Serikat saat itu masih menerapkan beberapa 

kebijakan diskriminatif rasial, Inggris dan beberapa negara-negara Eropa Barat 

masih memiliki banyak negara-negara koloni dan mempraktekkan segregasi 

budaya dan perbudakan, demikian juga halnya dengan Uni Soviet yang 

menentang keras hak-hak individu.82 Jadi argumen yang menyatakan DUHAM 

sebagai kepanjangan tangan dari imperialis-kolonialis Barat adalah ahistoris, 

dikarenakan DUHAM jelas-jelas bertentangan dengan kepentingan-kepentingan 

imperialis-kolonialis tersebut. 

Kedua, DUHAM sebagai produk historis juga tidak lepas dari konstelasi 

pra-Perang Dingin dimana tegangan antara kubu liberal vis-à-vis 

komunisme/sosialisme belum terlalu kuat, sehingga lewat momentum ‘stabil’ 

tersebut DUHAM lahir.83 Teks DUHAM disusun oleh komite penyusun yang 

terdiri; P.C.Chang, seorang filsuf dari Tiongkok, Charles Malik, seorang diplomat 

dari Lebanon, Rene Cassin, ahli hukum Perancis dan Eleanor Roosevelt, istri 

mendiang Presiden Amerika Serikat.84 Dari latar belakang anggota komite 

penyusun dapat dilihat bahwa perspektif Barat tidaklah mendominasi, karena 

komite penyusun juga berisi anggota dari Tiongkok dan Timur Tengah. Sekali 

lagi argumen yang menyatakan DUHAM sebagai kepanjangan tangan dari 

kepentingan Barat semata, terbantahkan secara historis.85  

Ketiga, DUHAM sejatinya berwatak anti-imperialis dan kolonialisme yang 

secara diametral berseberangan dengan kebijakan negara-negara pemenang 

Perang Dunia ke-II. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan terhadap partisipasi 

demokrasi sebagai motor penggerak untuk memiliki pemerintahan sendiri 

(“democratic participation as a vehicle of popular self-government”)86 dan hak 

penentuan nasib sendiri bagi orang-orang di wilayah (koloni) tertentu (“self-

 
82 Lindhorm, Op.cit 36, 7. 
83 Ibid. 
84 Brett R. Scharffs, The Universal Declaration of Human Rights:A Basic Introduction to its 

History and Drafting (Unpublished Paper, 2017), 3.  
85 Buana, ‘Menelaah’ Op.cit 37. 
86 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 21.  
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determination for people including population of territories.”)87 Namun perlu juga 

dipahami bahwa teks DUHAM tidak bersifat idealis, tapi cenderung realis dengan 

mempertimbangkan suasana kebathinan pada saat itu.88 Dalam memandang 

kolonialime, DUHAM memberi penegasan bahwa “all peoples and all nations to 

progressive measure to secure … universal and effective recognition and 

observance [of human rights], both among the peoples of Member states 

themselves and among people of territories under their jurisdiction.” DUHAM 

menekankan pada ‘progressive measure’ yang berarti penghormatan terhadap 

hak-hak negara koloni akan dilakukan secara progresif (bertahap).89    

Universalime HAM Internasional juga dapat dicermati pada pasal-pasal 

awal dalam DUHAM, semisal: “all human beings are born free and equal in 

dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act 

toward one another in a spirit of brotherhood.”90 Pasal ini merupakan ‘jantung’ 

dari DUHAM, karena secara filosofis menjelaskan tujuan mulia dari DUHAM itu 

sendiri. Kata ‘all’ bermakna bahwa DUHAM memilik daya ikat moral kepada 

semua orang, tanpa memandang suku, ras dan agama/kepercayaan orang tersebut; 

kata ‘human being’ bermakna bahwa DUHAM sudah melampaui konsep 

domestik-nasional tentang hak warga negara (citizenship rights), dengan memberi 

penekanan bahwa setiap manusia (termasuk orang yang tidak memiliki 

kewarganegaraan, kelompok minoritas dan pengungsi atau pencari suaka) 

memiliki derajat hak yang sama; kata ‘free’ dan ‘equal’ merupakan tujuan mulia 

yang ingin dicapai oleh DUHAM, karena ‘kebebasan’ dan ‘kesamaan’ merupakan 

aspek manusiawi yang sudah melekat (inherent) dalam diri manusia. Konsep 

‘dignity’ atau kemartabatan manusia yang merupakan inti dari hak dan kebebasan 

itu sendiri. Konsep-konsep diatas, jelas merupakan konsep yang universal karena 

 
87 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 15 dan Pasal 21.  
88 Scharffs, Op.cit 40, 6.  
89 Lindhorm Op.cit 36, 8.  
90 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 1.  



 

29 
 

dianggap sebagai sebuah keniscayaan di semua lingkup masyarakat yang 

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.91 

Kontra-argumen lain yang dipaparkan dalam Tinjauan Pustaka ini adalah 

bantahan terhadap klaim Asian Values dan relativisme budaya bahwa HAM 

Internasional cenderung menafikan kewajiban sebagai pra-syarat dari hak 

(kewajiban mendahului hak). Kritik tersebut memang bertujuan menyasar aspek 

inherent dalam HAM Internasional. Dalam persepktif Universalisme, hak asasi 

(terutama yang bersifat non-derogable rights) memang tidak memerlukan pra-

kondisi, semisal hak hidup (right to life) tidak lah memerlukan suatu kewajiban 

sebelum mendapatkan hak hidup tersebut. Namun dalam konteks hak-hak yang 

bersifat reciprocal (timbal-balik) semisal dalam relasi perniagaan dan lingkup 

sosial-kemasyarakatan, kewajiban perlu dilakukan dulu sebelum menuntut hak.92  

C. Peraturan Daerah 

 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang 

berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu 

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

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.  

Selaras dengan di atas, dalam Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa hubungan Pemerintah 

Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. 

Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan 

alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, 

yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah 

 
91 Buana, ‘Menelaah’ Op.cit 37.  
92 Ibid.   
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Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah 

melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara 

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial 

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dibagi kedalam beberapa 

tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang 

meliputi pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. 

Pada tingkat pusat, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh presiden 

dibantu satu orang wakil presiden dan oleh menteri negara, pada tingkatan 

pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 

rakyat daerah (DPRD). 

Selaras dengan itu maka Indonesia memilih bentuk negara kesatuan yang 

kemudian dalam implementasinya dasar pelaksanaannya adalah otonomi daerah, 

yang mana terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni, nilai unitaris dan 

nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa 

Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang 

bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara 

republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintah 

regional atau lokal. Sementara itu nilai dasar desentralisasi diwujudkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam masing-masing daerah otonom 

dengan mendapatkan penyerahan atau pengakuan kewenangan sebagai otonomi 

daerah.93  

Desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan 

otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Kaitan desentralisasi menurut 

Gerald S Maryanov seperti di kutip oleh Juanda bahwa desentralisasi dan otonomi 

 
93 Kausar AS, “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi Dan Kontribusi 

DPRD TerhadapPelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik” (Makalah diskusi dalam rangkaian 

acara rapat kerja nasional asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, 2006).hlm.2 
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daerah merupakan dua sisi dari satu mata uang.94 Dalam perkembangannya di 

Indonesia otonomi itu selain mengandung arti “perundangan” (regeling), juga 

mengandung arti “pemerintahan” (bestuur). Oleh karena itu, dalam membahas 

desentralisasi berarti secara tidak langsung membahas pula mengenai otonomi. 

Hal ini disebabkan kedua hal tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak 

terpisahkan, apalagi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.95 

Berkenaan dengan hal di atas, otonomi mempunyai makna kebebasan atau 

kemandirian (zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). 

Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian 

kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggung 

jawab terkandung dua unsur, yaitu: 

1. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan 

serta kewenangan untuk melaksanakannya; 

2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan 

menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.96  

Dengan demikian desentralisasi mengandung makna adanya pengakuan dari 

penentu kebijaksanaan pemerintahan negara terhadap potensi dan kemampuan 

daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah-daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih diri 

menggunakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang 

demokratis.97 

Dalam ungkapan lain, melaksanakan sistem desentralisasi adalah untuk 

menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam menyerap, merumuskan dan 

mengambil keputusan memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam lingkup 

daerah sendiri dengan memperhatikan dan mengindahkan kepentingan yang 

 
94 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD 

Dan Kepala Daerah, Ed. 1., cet. 1 (Bandung: Alumni, 2004). Hlm.127 
95 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) 

Fakultas Hukum UII, 2002). hlm.22-23. 
96 Ateng Syafrudin, “Pasang Surut Otonomi Daerah” (Orasi Dies Natalis Fakultas Hukum 

Universitas Parahyangan, 1983). hlm.18. 
97 Ateng Syafrudin, Jazim Hamidi, and Budiman, Kapita selekta: hakikat otonomi & desentralisasi 

dalam pembangunan daerah (Yogyakarta: Citra Media, 2006). hlm.54. 
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sifatnya nasional baik berupa perencanaan maupun pelaksanaan kebijaksanaan 

nasional.98 

Kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah 

diwujudkan dengan adanya kewenangan daerah untuk membuat regulasi (Perda). 

Kebebasan pembentukan regulasi tersebut harus dapat mencerminkan keadilan 

bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu para pembuat peraturan 

perundang-undangan termasuk di dalamnya perda harus menjiwai apa yang 

dikemukakan oleh Jeremy Bentham tokoh aliran utilitarianism yang mengatakan 

bahwa para pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-

undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-

undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian 

besar masyarakat. (the greatest happiness for the greatest number).99  

Urusan pemerintahan yang telah diserahkan/dilimpahkan kepada daerah 

tesebut membuat daerah mempunyai kebebasan untuk membentuk peraturan 

perundang-undangan di tingkat daerah. Namun disisi lain untuk melaksanakan 

otonomi daerag dalam Negara hukum yang demokratis, kiranya juga harus 

dibarengi dengan tanggung jawab. Namun patut diingat bahwa dalam suatu negara 

dikatakan desentralistis berarti bahwa tata hukum nasional mengandung bukan 

hanya norma-norma pusat melainkan juga norma-norma daerah.  

Aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tetang 

Pemerintahan Daerah menegaskan eksistensi urusan pemerintahan konkuren yang 

dibagi bersama antara pemerintah pusat dan daerah sesuai cakupan 

penyelenggaraan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas 

Urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi 

antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan 

pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait 

 
98 Syafrudin, “Pasang Surut Otonomi Daerah.” Loc.cit 
99 Lili Rasyidi and Ira Rasjidi, Pengantar filsafat hukum (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 

2002).hlm.61. 
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pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan 

dasar.  

Urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah 

kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan 

nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun 

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan 

masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan 

antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam 

pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria 

(NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat 

Salah satu alasan utama dari desentralisasi adalah semata-mata bahwa 

desentralisasi memberi kemungkinan pengaturan masalah yang sama secara 

berbeda untuk daerah-daerah yang berbeda. Pertimbangan yang membuat 

perbedaan tata hukum nasional semacam itu didasarkan pada pertimbangan 

geografis, nasional, keagamaan. Semakin besar teritorial negara dan semakin 

bervariasi kondisi-kondisi sosial maka akan semakin diharuskan desentralisasi 

melalui pembagian teritorial (desentralisasi teritorial).100 

Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat 

dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan 

desentralisasi dari sisi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan political 

equality, local accountability dan local responsiveness. Sementara itu, tujuan 

desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah untuk mewujudkan political 

education, provide training in political leadership dan create political stability 101.  

Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, 

kewajiban, dan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah yang 

 
100 Yohanes Golot Tuba Helan, “Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan 

Daerah Di Era Otonomi Daerah” (Bandung: (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad, 2006). 

hlm.118-119. 
101 Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung 

Otonomi Daerah,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 19 (February 1, 2014), 

https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281.hlm.21 
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dirumuskan antara lain melalui peraturan daerah. Mengenai peraturan daerah ini 

menurut Jimly Asshiddiqie sejalan dengan agenda desentralisasi dan otonomi 

daerah yang makin luas.102  Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah 

satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau 

urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai 

sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, 

keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara 

maksimal.103 

Suatu negara dikatakan desentralistis berarti bahwa tata hukum nasional 

mengandung bukan hanya norma-norma pusat melainkan juga norma-norma 

daerah. Norma-norma hukum pusat dan norma-norma hukum daerah membentuk 

sebuah tata hukum nasional atau negara. Masing-masing tata hukum membentuk 

masyarakat hukum sendiri yaitu masyarakat hukum pusat dan masyarakat hukum 

daerah. 

Tata hukum pusat membentuk masyarakat hukum pusat, bersama-sama 

dengan tata hukum daerah yang membentuk masyarakat hukum daerah, 

membentuk masyarakat hukum keseluruhan yang di sebut masyarakat hukum 

nasional atau “negara”. Dua norma yang berlaku bagi daerah-daerah yang berbeda 

tetapi berhubungan dengan pokok masalah yang sama, yakni norma-norma yang 

memiliki bidang validitas materiil yng sama, dapat mengatur pokok masalah yang 

sama secara berbeda untuk daerah masing-masing. 

Keberadaan Peraturan Daerah dalam UUD 1945 sebelum di amandemen 

memang tidak dikenal, sehingga peraturan Daerah termarjinalkan dalam tata 

susunan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah UUD 1945 di 

amandemen, eksistensi Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konsitusional 

sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) yang selengkapnya berbunyi; 

 
102 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Ed. rev (Jakarta: Konstitusi 

Press, 2005). hlm.356 
103 Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung 

Otonomi Daerah.” Loc.cit . 
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Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain 

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 104 

Peraturan Daerah itu sendiri merupakan salah satu jenis Peraturan 

Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan 

yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas 

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.105 Untuk itu, berdasarkan logika deduksi maka 

teori-teori yang berlaku dalam pembentukan hukum, berlaku juga bagi 

pembentukan peraturan daerah, Dengan demikian teori pembentukan hukum 

digunakan sebagai landasan teoritis bagi pembentukan peraturan daerah.106 

 Adapun pengertian dari Pembentukan Peraturan perundang-undangan 

dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan 

yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan”. 

Bicara tentang Perda dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian 

dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-

undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara 

nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena 

itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya 

atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang 

harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang 

 
104 Ibid. 
105 Kementerian Hukum dan Ham, “Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah” 

(Edisi Kelima Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat 

Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011). hlm.8. 
106 Golot Tuba Helan, “Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di 

Era Otonomi Daerah.” Op.cit, hlm.103 
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bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat 

Indonesia.107 

 Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap 

orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasikan individu tertentu. 

Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-

unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku.108 

Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. 

Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, 

patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam 

menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan 

peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak 

dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim 

dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan 

konkritisasi dari asas hukum. 

 Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan 

pengejewantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, 

seperti:109  

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi. 

2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan. 

3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 

Adapun Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu: .110 

a) Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

 
107 Abdul Latief, Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan 

Daerah (Yogyakarta: UII Press, 2005). hlm.65. 
108 Lendy Siar, “Pengaturan Dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah” 

(Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, 2011).hlm.48. 
109 Ibid.hlm.49. 
110 “Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah.”. Loc.cit. 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 

tentang Pemerintahan Daerah.  

b) merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada 

ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian 

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi.  

c) sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur 

aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam 

koridor Negara kesatuan Republik indonesia yang berlandaskan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945.  

d) sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah 

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-

undangan karenanya Berkenaan dengan pembentukan peraturan, 

Montesquieu dalam “L’esperit des Louis” mengemukakan sejumlah 

persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan, yaitu: 111 

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti 

bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik 

hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir; 

2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga 

memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang 

individual; 

3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual 

dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis; 

4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena 

ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, 

bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya 

penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata; 

 
111 Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang 

(Perpu) (Malang: UMM Press, 2002). hlm.124-125. 
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5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan 

pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-

benar diperlukan; 

6. Hukum hendaknya tidak bersifat debatable (argumentatif), di mana bahaya 

memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik; 

Selain itu pula dalam penyusunan Peraturan Daerah hal yang penting yang 

harus diperhatikan adalah berkaitan denganyang namanya asas hukum.  Asas 

hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas 

hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan 

hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa 

dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum 

layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan 

ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya 

dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan 

akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.112 

 Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara 

materiil, yaitu:113 

a. Asas-asas formal 

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan (het beginsel van de duidelijk doelstelling); 

2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak 

membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan 

perundang-undangan (het beginsel van het jiuste organ); 

3. Asas keperluan yang mendesak (het nood zakelijk heids beginsel); 

4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di 

bentuk (het beginsel van de voorbaarheid); 

 
112 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986). hlm.85. 
113 Siar, “Pengaturan Dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah.” Op.cit, 

hlm.52. 
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5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat 

(het beginsel van de consensus). 

b. Asas-asas materiil  

Yang menjadi asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan, yaitu:   

1.     Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (het beginsel van duidelijk 

terminology en duidelijk sistematiek); 

2.    Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (het 

beginsel van de kenbaarheid); 

3.    Asas kepastian hukum (het rechtszakerheids beginsel); 

4.    Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (het rechtsgelijkheids 

beginsel); 

5.   Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (het beginsel van de 

individuale rechts bedeling). 

 Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-

undangan juga harus mencerminkan asas: 

1) Asas Pengayoman 

 Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan 

pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 

2) Asas Kemanusiaan 

 Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan 

hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 

penduduk Indonesia secara proporsional. 

3) Asas Kebangsaan 
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 Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan 

watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4) Asas Kekeluargaan 

 Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah 

untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 

5) Asas Kenusantaraan 

 Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh 

wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang 

dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

6) Asas Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity) 

 Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman 

penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danp vg bernegara. 

7) Asas Keadilan (Justice, Gerechtigheid) 

 Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan 

secara proporsional bagi setiap warga negara. 

8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan 

 Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan 

latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status 

sosial. 
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9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (Rechtsorde en rechrs 

zekerheid) 

 Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah 

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat 

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian 

hukum. 

10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. 

 Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” 

adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara 

kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. 

“Kedudukan Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan 

Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional 

yang berdasarkan Pancasila, Peraturan daerah dianggap mempunyai 

kedudukan yang sangat strategis karena memiliki landasan konstitusional 

diatur dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.114 

Sehingga dengan kedudukannya yang strategis tersebut di jelaskan dalam 

buku Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah mengenai fungsi 

peraturan daerah, yaitu: 

a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 

b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan 

 
114 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM R.I, Panduan 

Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Jakarta, 2011, hal 8 
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Daerah tunduk pada ketentuan hirearki Peraturan Perundang-

undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh 

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta 

penyalur aspirasi masyrakat di daerah, namun dalam 

pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan 

daerah.115 

Bercermin dari kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah tersebut, maka 

pemerintah daerah sudah semestinya membentuk peraturan-peraturan yang dapat 

mengayomi masyarakat di daerahnya. Peraturan daerah dibentuk berlandaskan 

pancasila dan menyesuiakan dengan keadaan masyarakat sekitar sebagai pengatur 

hidup bersama yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dalam masyarakat.  

Dalam sebuah jurnal yang sama oleh Evi Noviawati, mengemukakan bahwa 

hal lain yang tak kalah pentingnya dalam pembentukan perundang-undangan 

harus berlandaskan dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat.116 Mengingat 

Indonesia adalah negara pluralism yang mana setiap daerah pasti memiliki 

karakteristiknya masing-masing. Inilah mengapa setiap daerah akan membentuk 

suatu produk hukum bernama peraturan daerah yang akan dibentuk oleh pejabat 

daerah setempat baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Selanjutnya dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa 

“materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

 
115 Ibid. 
116 Evi Noviawati, loc.cit 
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berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih 

lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karena itu hal yang 

perlu menjadi perhatian bahwa di dalam materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna 

bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan 

antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang mengatur 

mengenai pembagian urusan di bidang tertentu (seperti peraturan perundang-

undangan di bidang pertambangan, kehutanan dsb) .117  

Materi muatan untuk menampung kondisi khusus daerah; bermakna bahwa 

peraturan daerah sebagai peraturan yang mengagregasi nilai-nilai masyarakat di 

daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi 

khusus daerah. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan perda bersumber kepada 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan kata lain pembentukan 

Peraturan Daerah harus berdasarkan pendelegasian dari Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

Asas Materi muatan merupakan hal yang sangat penting untuk difahami 

oleh pembentuk peraturan daerah, asas materi muatan yang tepat juga sangat 

 
117 Eka Nam Sihombing, “Asas Materi Muatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” n.d., 

https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/asas-materi-muatan-dalam-

pembentukan-peraturan-daerah. diakses 5 Oktober 2020 
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bermanfaat sebagai parameter dalam menuangkan isi peraturan daerah, kekeliruan 

pemahaman terhadap materi muatan dimaksud dapat mengakibatkan tumpang 

tindihnya antara materi muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-

undangan lainnya. Ketaatan dalam pemenuhan serangkaian asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan termasuk asas materi muatan yang tepat 

diharapkan dapat menjadikan peraturan daerah yang implementatif dan 

memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di daerah.118 

Kemudian lebih lanjut untuk menjamin kepastian hukum pembentukan 

produk hukum daerah maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, namun 

seiring waktu menyesesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan 

perundang-undangan sehingga diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

Diharapkan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini akan ada 

kesamaan persepsi terhadap penyusunan naskah produk hukum daerah yang 

berdaya guna dan berhasil dengan tetap memperhatikan parameter atau 

rambu-rambu penyusunan produk hukum daerah. 

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 ini 

pembuatan produk hukum daerah, diharapkan suatu proses atau prosedur 

pembuatan produk hukum daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Untuk itu 

pembentukan produk hukum daerah perlu adanya persiapan yang matang dan 

 
118  Ibid.  
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mendalam, antara lain pengetahuan materi muatan yang akan diatur dalam produk 

hukum daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan 

tersebut kedalam produk hukum daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa 

yang baik serta mudah untuk dipahami . Produk hukum daerah disusun secara 

sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah Bahasa 

Indonesia dalam persiapan kalimatnya.119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
119 “Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015,” n.d., 

ttps://jdih.makassar.go.id/sosialisasi-peraturan-menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-

120-tahun-2018-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-80-tahun-2015-

tentang-pembentukan-produk-hukum-daerah/. Diakses 5 Oktober 2020. 
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BAB III 

ANALISIS 

A. Analisis terhadap “Kegiatan-Kegiatan yang Dilarang dan Dicegah” 

dalam Peraturan Daerah 

 

Dalam fakta empiris di Indonesia jumlah umat Islam yang ada adalah unsur 

paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia 

bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul 

dalam satu batas teritorial kenegaraan. Karena itu, menjadi sangat menarik untuk 

memahami pengaruhnya pengaturan atau hukum yang bermuatan “syariah” di 

tengah-tengah kehidupan masyarakat di Indonesia pada umumnya dan tak 

terkecuali pada masyarakat Kabupaten Balangan pada khususnya.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum islam juga turut memberi warna 

dalam hukum di Indonesia. Saat ini hukum islam menjadi salah satu sumber 

hukum. Hal ini disebabkan oleh penduduk Indonesia sendiri yang mayoritas 

bergama islam, sehingga hukum islam sendiri muncul dan mempengaruhi aturan-

aturan yang berlaku di Indonesia, sebagai wujud dari kebutuhan masyarakat itu 

sendiri khususnya yang beragama islam. Hukum Islam sejak kedatangannya ke 

Nusantara hingga saat ini merupakan hukum yang hidup (living law), tidak hanya 

pada tataran simbol, melainkan juga pada tataran praktis. Baik sebelum maupun 

sesudah kemerdekaan keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional 

telah membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat Islam, berbagai upaya yang 

telah dilakukan dan ditempuh umat Islam dalam menerapkan nilai-nilai hukum 

Islam dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Wawasan yang dianut dalam pembinaan hukum nasional adalah 

wawasan nusantara yang mengingatkan adanya satu kesatuan hukum nasional, 

maka usaha unifikasi di bidang hukum harus sejauh mungkin dilaksanakan.  
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Untuk itu perlu diciptakan iklim kehidupan di segala bidang yang dapat 

mendorong tumbuhnya kesadaran hidup dibawah satu hukum bagi semua 

golongan masyarakat. Ini berarti bahwa seluruh golongan masyarakat akan diatur 

oleh satu sistem hukum nasional. Namun di sisi lain terdapat upaya agar hukum 

Islam pun mendapatkan tempat sebagai bagian dari hukum nasional. Karena 

dalam keyakinan umat Islam bahwa agama yang dianut akan semakin sempurna 

bilamana aturan syari’at yang mengatur kehidupan manusia dilaksanakan secara 

komprehensif. Inilah agaknya yang mendorong sebagian pemikir dan praktisi 

Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian hukum yang hidup dalam 

negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga seiring dengan adanya otonomi 

daerah maka bermunculanlah peraturan daerah yang bernuansa syariah dan 

dikenal dengan perda syariah. 

Eksistensi Perda berbasis syariah jika dihubungkan dengan negara dan 

agama dalam perspektif Pancasila dapat dilihat dari kembalinya bangsa Indonesia 

ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden dengan mengaitkan Naskah Piagam 

Jakarta, memang secara yuridis formal belum bisa dijadikan landasan bagi 

berlakunya Syariat Islam di Indonesia secara utuh. Namun, hal itu telah 

memberikan tempat bagi kedudukan Syariat Islam di Indonesia, atau setidaknya 

memberikan landasan bagi terbentuknya perundang-undangan nasional yang 

berdasarkan Syariat Islam. Dengan kata lain, ada peluang yang diberikan oleh 

Konstitusi untuk dimanfaatkan umat Islam dalam pembentukan perundang-

undangan nasional yang didasarkan kepada Syariat Islam.120 Saat ini keinginan 

untuk menerapkan aturan syari’at hingga pada level pemerintah daerah sehingga 

memunculkan adanya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syari’ah, tak 

terkecuali di Kabupaten Balangan dengan di tetapkannya Peraturan Daerah No. 6 

tahun 2005 tentang Pengaturan kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan 

Ramadhan. 

 
120 Hayatun Na’imah dan Bahjatul Mardhiah, “Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-

Agama Dalam Perspektif Pancasila,” Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum Islam) Volume XV No. 

2 (Desember 2016). hlm.158. 
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Keberadaan Perda ini sebagai salah satu perda syariah hingga saat ini 

menimbulkan polemik karena ada pro dan kontra, namun dalam hal ini harus pula 

disertai dengan kajian terhadap substansi dari perda syariah itu sendiri apakah 

memang patut untuk dipertentangkan, karenanya harus di pahami terlebih dahulu 

bahwa hukum yang baik itu harus dapat memberikan kebebasan, kesetaraan dan 

keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Menelisik keberadaan peraturan daerah 

itu sendiri secara umum merupakan konsekuensi logis dari adanya desentralisasi, 

di mana daerah di beri kewenangan untuk membentuk kebijakan daerah. Secara 

substansif, Perda berisi seperangkat aturan dan nilai-nilai yang diyakini dapat 

memberikan arah dan pedoman bagi para pemimpin daerah dalam melaksanakan 

pemerintahan, sehingga mampu membawa rakyat daerah pada kondisi yang aman, 

damai, dan tenteram lahir maupun batin. Selain itu, Perda juga berfungsi sebagai 

instrumen pemerintahan, pemelihara serta untuk mempromosikan nilai dan 

prinsip-prinsip yang sesuai dengan kultur.121 

 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Pengaturan kegiatan yang menodai kesucian bulan Ramadan yang menjadi obyek 

kajian penelitian ini berparadigma represif dengan semata memberi banyak 

kewajiban-kewajiban (beban) bagi warga negara, namun sedikit sekali memberi 

pengakuan substantif terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam 

perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), peraturan yang dibuat pemerintah 

seharusnya memberi pengakuan atas hak-hak dan kebebasan warga negara, 

semberi pengaturan akan batasan-batasan dan pengurangan-pengurangan hak yang 

bersifat proporsional atau tidak berlebihan dan tidak diskriminatif.   

 Dalam Pasal 2 diatur tentang larangan setiap orang untuk “membuka 

warung, menjual makanan dan minuman serta sejenisnya disiang hari pada Bulan 

Ramadhan.”122 Bahkan lebih lanjut diatur bahwa setiap orang dilarang untuk 

“makan, minum dan atau merokok di siang hari pada bulan Ramadhan di tempat-

 
121 Efrinaldi, “Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia,” 

Madania Volume XVIII No. 2 (Desember 2014). hlm.119. 
122 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan kegiatan yang 

menodai kesucian bulan Ramadan, Pasal 2 angka (1). 
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tempat umum.”123 Tidak cukup hanya memberi larangan terhadap hak-hak 

fundamental warga negara untuk makan, minum dan berniaga, Perda ini lebih 

lanjut memberi larangan untuk “ membuka kegiatan tempat hiburan dan 

permainan selama bulan Ramadhan pada siang atau malam hari yang mengganggu 

ketentraman ibadah Ramadhan bagi kaum muslimin.”124 

Pasal 2 memberi penegasan bahwa semua larangan-larangan diatas 

dimaksudkan untuk menjaga ketentraman ibadah di bulan Ramadan bagi kaum 

muslimin. Hal tersebut jelas bermakna bahwa hukum negara dibuat untuk 

mengayomi satu agama saja. Praktek ini kerap disebut sebagai favoritism, dimana 

negara/pemerintah hanya memberi kemudahan dan kenyaman kepada kelompok 

mayoritas semata. Dalam perspektif Pancasila terutama dalam Sila Pertama, sudah 

menggariskan bahwa Indonesia adalah negara yang: “Berketuhanan Yang Maha 

Esa”, dalam artian semua agama-agama yang dianut oleh Warga Negara Indonesia 

(WNI) adalah sumber kearifan, kebaikan budi sekaligus tata hukum materiil dan 

ketertiban dalam bernegara. Dengan kata lain, Sila pertama Pancasila haruslah 

dimaknai sebagai konsep theistic-democratic state, dimana pemerintah berdiri 

bersama dan mengakomodir seluruh agama-agama tanpa terkecuali.125   Konsep 

ini yang seharusnya menjadi ‘pre-text’ dari Peraturan Daerah. Negara atas nama 

Sila Pertama tidak bisa masuk kedalam relung bathiniah terdalam manusia terkait 

hubungan transendentalnya dengan Tuhan Yang Maha Esa (forum internum).126 

Negara, yang dijalankan oleh pemerintahan yang dipilih secara demokratis, pun 

 
123 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan kegiatan yang 

menodai kesucian bulan Ramadan, Pasal 2 angka (2). 
124 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan kegiatan yang 

menodai kesucian bulan Ramadan, Pasal 2 angka (3). 
125 Al-Khanif, Questioning a theistic, secular Pancasila to protect Religion, The Jakarta Post, June, 

1, 2015 <http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/01/questioning-a-theistic-secular-

pancasila-protect-religions.html>, p. 1 
126 Bias mayoritas tidak hanya terjadi di Indonesia, banyak negara mayoritas Muslim dan Kristen 

yang kerap terjebak didalamnya, lihat semisal Pasal 13 Konstitusi Arab Saudi, disebutkan: 

“education must aim at instill the Islamic faith in the younger generation.” Hal yang serupa juga 

dapat ditemukan di Pasal 2 Konstusi Malta, yang menyebutkan: “[r]eligious teaching of the 

Roman Catholic Apostolic Faith shall be provided in all state schools as part of compulsory 

education.” 



 

50 
 

dipandang tidak elok hanya mengatur satu umat beragama saja, apalagi kalau 

pertimbangannya semata karena statusnya sebagai agama mayoritas. 

Pasal 2 dan Pasal 3 yang memberi batasan waktu kapan warga negara dapat 

membuka restoran, warung makan, menjual makanan, minuman dan sejenisnya 

juga memberi pembatasan berniaga kepada warga negara secara tidak 

proporsional dan berpotensi melanggar hak dan kebebasan. Larangan ini 

berlebihan (tidak proporsional) karena abai terhadap kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan dan minum. 

Larangan ini tidak hanya mencederai hak-hak warga negara non-Muslim, namun 

juga kelompok rentan semisal perempuan dan anak, yang berpuasa karena 

berhalangan (untuk perempuan) dan belum cukup umur/tidak wajib berpuasa 

untuk anak-anak. Pasal ini secara jelas bertentangan dengan rumusan ICCPR yang 

telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2005, yang menyatakan “… persons belonging to such minorities shall not 

be denied the right, in community with the other members of their group.”127 

Larangan dalam Pasal 2 dan 3 diatas juga tidak memenuhi prasyarat 

keperluan/kebutuhan yang mendesak (necessitate) dan tidak berorientasi pada 

tujuan yang sah (legitimate aim). Apakah dengan membiarkan warga negara 

makan dan minum di ruang publik akan memicu kerusuhan massal di masyarakat? 

Sehingga perlu diatur oleh negara/pemerintah. Sepanjang batas penalaran yang 

wajar asumsi-asumsi diatas dapat mudah tertolak. Tindakan masyarakat mayoritas 

yang mudah tersinggung dan merasa perlu dihormati dalam menjalankan ibadah 

privat keagamaan (puasa) tentu perlu diluruskan oleh pemerintah, karena dalam 

perspektif Pancasila semua ajaran-ajaran agama dihormati secara setara dan adil.     

Dalam konteks sosiologis dan kultural masyarakat Kalimantan Selatan, 

lewat paparan data kependudukan jelas terpampang data yang mengkonfirmasi 

bahwa umat Islam adalah kelompok mayoritas dengan angka 3,505,846 jiwa. 

Namun perlu diingat bahwa penganut agama lain juga memiliki angka yang cukup 

 
127 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 27.  
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signifikan sebesar 91,994 jiwa.128 Sedangkan untuk Kabupaten Balangan, umat 

Islam dalam persentase berjumlah 93.33%, Buddha 4.14%, Kaharingan 1.26%, 

Kristen Protestan 0.56%, Hindu 0.41%, dan  Katolik 0.30%.129  

Sepuluh tahun kemudian, statistik di atas tidak mengalami perubahan, hal 

ini terlihat dari tabel berikut: 

Kecamatan Islam Protestan Katolik Hindu Budha 

Lampihong 18.777 0 0 1 0 

Batumandi 19.124 11 0 0 4 

Awayan 14.094 4 4 0 0 

Tebing 

Tinggi 

5.567 129 2 1.497 37 

Paringin 19.033 88 6 9 8 

Paringin 

Selatan 

14.861 47 16 8 1 

Juai  17.110 21 40 1 0 

Halong 15.419 577 204 385 4.149 

Total di 

Kabupaten 

Balangan 

123.985 877 272 1.901 4.199 

 Kabupaten Balangan Dalam Angka 2020 

 
128 Sensus Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2010, Badan Pusat Statistik.    
129 Sensus Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2010, Badan Pusat Statistik.  
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Terlepas dari secara kuantitas pemeluk agama mayoritas hampir menjadi 

super majority di Kalimantan Selatan, argumentasi berbasis mayoritas tidak bisa 

menjadi alasan sosiologis dari pembuatan kebijakan diatas. Karena dalam 

perspektif HAM, derajat hak seseorang tidak diukur melalui ukuran kuantitas. 

Setiap individu dan juga kelompok memiliki hak yang sama dengan 

individu/kelompok lain, terlepas dari dia mayoritas atau minoritas.130 Kesetaraan 

dalam kemajemukan seharusnya menjadi ‘context’ penting bagi pemberlakuan 

Perda tersebut. 

Dalam perspektif Hukum dan HAM, pengaturan berbeda atau 

pengarusutamaan sejatinya diperbolehkan asalkan memenuhi beberapa syarat-

syarat berikut: pertama, peraturan tersebut berorientasi untuk mengakomodir   

hukum-hukum yang hidup (living laws) diluar hukum negara dalam konteks 

pluralisme hukum.131 Berbagai undang-undang yang mengakomodir umat Islam 

semisal Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Zakat dan Ibadah Haji 

berorientasi untuk memberi pengaturan dalam konteks perlindungan pluralisme 

hukum, dimana ada urgensi negara perlu mengatur hal-hal tersebut, karena 

berdampak signifikan terhadap publik. Sedangkan Perda diatas tidaklah 

mencerminkan urgensi pengaturan negara, karena perihal pengaturan perbuatan-

perbuatan dalam bulan suci Ramadan dapat dilakukan secara personal tanpa 

intervensi negara. Kedua, pengaturan menyasar suatu golongan rentan tertentu 

(affirmative action) atau memiliki urgensi yang sangat penting, yang apabila tidak 

 
130 Buana dan Vikalista, Op.cit 1, 12.  
131 Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of The Sociology of Law (Walter L Moll trans, Harvard 

University Press, 1936)  p. 68, 69. John Griffith, ‘What is Legal Pluralism’ (1986) 24 Journal of 

Legal Pluralism, p. 6. 
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diatur akan dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kasus ini, 

jelas golongan pemeluk agama Islam bukanlah golongan rentan yang memerlukan 

‘diskriminasi positif’.132 

Lebih lanjut dalam rumusan Pasal 6 disebutkan bahwa “Setiap orang, baik 

perorangan atau kelompok dalam daerah hukum mempunyai tanggung jawab 

untuk ikut berperan serta secara aktif membantu pelarangan dan pencegahan 

tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.”133 Pasal ini memberi tanggung-

jawab atau beban kepada masyarakat/warga negara untuk bertindak atas nama 

pemerintah daerah melakukan peran serta aktif dalam pencegahan tindakan-

tindakan dimaksud dalam Pasal 2 dan 3. Norma ini dapat berpotensi menimbulkan 

konflik horizontal antara warga negara/masyarakat di Kabupaten Balangan. 

Dengan kata lain, norma tersebut memberi ‘lampu hijau’ terhadap tindakan-

tindakan intoleran warga negara terhadap warga negara lain, yang mungkin 

minoritas dan bahkan mungkin hanya warga negara yang kebetulan berhalangan 

untuk berpuasa. Memang dalam pengaturan disebutkan bahwa wujud “peran serta 

secara aktif” tersebut hanya berupa “peringatan dan teguran serta nasihat    kepada 

orang yang terduga akan melanggar,”134 namun dalam kondisi sosiologis yang 

intoleran, pemerintah daerah tidak dapat menjamin bahwa “teguran” dan “nasihat” 

tersebut dapat tereskalasi menjadi konflik di masyarakat.    

 
132 Buana dan Vikalista, Op.cit 1, 11.   
133 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan kegiatan yang 

menodai kesucian bulan Ramadan, Pasal 6 angka (1).  
134 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan kegiatan yang 

menodai kesucian bulan Ramadan, Pasal 6 angka (2). 
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Norma “peran serta aktif masyarakat” diatas kemudian diperparah dengan 

kebijakan pemerintah daerah yang “memberikan penghargaan kepada anggota 

masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau 

mengungkapkan tindak pidana atas pelanggaran,”135 Ditambah lagi dengan 

kewenangan pemerintah daerah untuk “membentuk Tim Pengawasan Terpadu 

dalam rangka efektifitas berlakunya Peraturan Daerah.”136 Kebijakan tersebut 

dapat dibaca sebagai keberpihakan pemerintah daerah terhadap praktek-praktek 

represif dan intoleran warga negara terhadap warga negara lain. Pemerintah 

daerah tidak seharusnya membenturkan warga negara dalam isu penghormatan 

bulan Ramadan tersebut. Kebijakan favoritism diatas sudah selayaknya ditolak.  

Dalam rumusan norma-norma Peraturan Daerah diatas terlihat bagaimana 

derasnya arus intervensi dari kepentingan agama mayoritas (sudut kepentingan 

agama mayoritas) untuk mengkooptasi hukum negara baik nasional maupun lokal 

(sudut kepentingan negara). Kooptasi tersebut membuat keseimbangan antara 

relasi negara dengan agama terganggu yang berpotensi terhadap bangkitnya 

sentimen eksklusifitas yang pada akhirnya akan mendeskreditkan marwah hukum 

negara yang dicitrakan; berdiri ditengah semua golongan penduduk, dan malah 

negara hukum tidak mengenal diski mayoritas dan minoritas atau pribumi dan 

pendatang. Dalam konteks ini, negara cenderung menjadi lemah bila vis-à-vis 

dengan aspirasi agama yang mayoritarian tersebut. Seharusnya, negara harusnya 

dipersepsikan sebagai institusi yang netral dan tidak bias terhadap kepentingan 

mayoritas.137  

Selain itu kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah selaras dengan nilai-

nilai universalisme dari HAM Internasional yang beberapa norma hukumnya telah 

diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Namun perspektif universalisme bukan 

berarti abai terhadap ‘jiwa bangsa’ Indonesia yang pluralis-relijius, sehingga 

 
135 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan kegiatan yang 

menodai kesucian bulan Ramadan, Pasal 7.  
136 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan kegiatan yang 

menodai kesucian bulan Ramadan, Pasal 8. 
137 Ibid.  
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pendekatan negara dalam mengaplikasikan HAM haruslah juga memperhatikan 

konteks sosial dan kultural masyarakatnya. Guna menyeimbangkan sudut-sudut 

kepentingan yang beririsan dengan kepentingan Hukum HAM Internasional, 

pendekatan universalisme selektif (selective universalism) dapat diaplikasikan. 

Pendekatan sistesis ini dapat  dimaknai sebagai ikhtiar dari pemerintah untuk 

menerima konsep universalisme, sebagai konsekuensi moral dan hukum dari 

ratifikasi deklarasi-deklarasi, kovenan-kovenan dan konvensi-konvensi 

internasional tentang HAM. Tetapi dalam pengaplikasian politik hukum nasional, 

pemerintah dapat memilah secara selektif nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan 

mana yang senafas dengan prinsip moral universalisme. Dalam konteks ini, 

universalisme bertindak sebagai ‘saringan’ moral dari budaya-budaya lokal 

setempat, namun sekaligus juga meleburkan nilai moral universalisme tersebut 

dengan budaya dan kepercayaan lokal, sehingga tercipta HAM Universal yang 

lebih berwarna, kaya budaya dan mengakar kuat di akar rumput.138    

 

B.  Kebijakan Politik Hukum yang Tepat dan Selaras dengan Nilai-Nilai 

Luhur Pancasila 

 

Dalam prakteknya jika mencermati pertumbuhan hukum nasional terlihat 

dengan jelas bahwa hukum islam mempunyai andil yang besar dalam 

mewujudkan hukum nasional. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum 

nasional Indonesia masa lalu, kini dan masa  mendatang, bahwa hukum Islam ada 

dalam hukum nasional, dalam hukum tertulis dan tidak tertulis dalam berbagai 

lapangan kehidupan dan praktek hukum. Teori ini mengungkapkan pula bentuk 

eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional yaitu: 139  

a. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional;  

b. Ada, dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya 

kekuatan dan wibawanya dalam hukum nasional  dan diberi status 

sebagai hukum nasional; 

 
138 Buana, “Menelaah” Op.cit 37.  
139 H. Muhammad Kasim. Hukum Islam dan Kontribusinya Pada Hukum Nasional. Makalah: 

Menado, hlm 2. 
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c. Ada, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-

bahan hukum nasional;  

d. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama. 

 

Jadi, secara eksistensial kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional 

merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, maka hukum  

Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka  

pembentukan dan pembaruan hukum nasional, meskipun harus diakui problema 

dan kendalanya belum pernah usai.  Teori eksistensi tersebut merupakan 

kelanjutan dari teori receptio exit dan teori receptio a contrario dengan lebih 

melihat antara hukum Islam dengan hukum nasional. 140 

Tidak terlepas dari teori eksisetensi diatas maka hal yang harus pula 

dicermati apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwasanya syari‟at 

Islam haruslah dan wajib untuk diberlakukan, dan pada dasarnya syari‟at Islam 

berlaku sampai kapanpun bagi kalangan umat Islam. Akan tetapi kedudukan 

syari‟at Islam tidak perlu untuk diperjuangkan secara politik, karena sejatinya 

syri‟at Islam itu melekat dengan sendirinya seiring dianutnya ajaran agama Islam 

oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Syari‟at Islam  merupakan  jalan hidup 

dan berlaku bagi seluruh umat Islam terlepas dari ada atau tidaknya negara. 

Syari‟at Islam menyangkut hokum tertinggi, yakni keyakinan manusia atas 

Kedaualatan Allah SWT atas dirinya, sedangkan urusan kenegaraan merupakan 

sebagian kecil saja dari urusan manusia.141 

Selain itu pula dalam kenyataannya bahwa di Indonesia tidak hanya agama 

islam meskipun kenyataan agama islam sebagai mayoritas karena masih ada 

penganut agama lain yang diakui keberadaannya, bangsa Indonesia adalah bangsa 

yang beragama sebagai manifestasi dari sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan 

Yang Maha Esa yang pelaksanaannya dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. Ini 

 
140 Ibid 
141 Cholida Hanum, Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi  

Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariahdi Indonesia , Jurna Agama dan Hak Asasi 

Manusia, Vol 7 No 1 November 2017, hlm.50. 
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mengandung arti bahwa pembentukan hukum nasional tidak boleh bertentangan 

dengan agama yang dianut di Indonesia ini.secara umum jadi bukan hanya pada 

satu sudut pandang agama islam saja.  Karenanya jika mencermati perda syariah 

maka akan terdapat persoalan dalam penerapannya karena akan bersinggungan 

dengan pemeluk agama lain dalam penerapannya. Untuk itu perlu ada kehati-

hatian merumuskan dan menerapkan sebuah peraturan daerah meskipun 

pemerintah daerah punya kewenangan menetapkan perda. 

Apalagi dengan bergulirnya reformasi yang telah menjadikan perubahan 

yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang pada awalnya 

menganut sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Sehingga setiap daerah baik 

daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai 

kewenangan untuk menerapkan perda sebagai salah satu efek pemberlakuan 

desentralisasi di Indonesia. Hal ini pula yang memunculkan Perda-Perda Syariah. 

Namun sayangnya tidak jarang muatan-muatan dari Perda-Perda Syariah tersebut 

telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dimuat dalam 

konstitusi. Oleh karenanya dalam merumuskan perda syariah harus tetap beracuan 

pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 250 ayat (1) dan (2):: 

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan 

ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi,kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.  

Ayat (2) menyatakanbahwa: bertentangan dengan kepentingan umum 

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; 

b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;  

c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;  

d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat; dan/atau  

e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-

golongan, dan gender.    

Oleh karenanya dalam pembentukan Perda, maka apa yang tercantum 

dalam ketentuan di atas adalah hal-hal yang harus  dipenuhi oleh pihak-pihak 

yang terlibat agar Perda tersebut memberikan hal yang positif bagi masyarakat 
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daerah. Perda sebagai produk hukum di daerah, hendaknya mampu mengarahkan 

masyarakat daerah ke arah yang lebih baik dan mampu mengayomi masyarakat. 

Jika disimak pendapat dari Meuwissen yang menyataan bahwa hukum 

mempunyai keberlakuannya apabila mampu berlaku secara sosiologis, berlaku 

secara yuridis dan berlaku secara moral.142 

Maka dari itu hendaknya dalam sebuah Perda yang baik hendaknya 

mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Perda akan 

menjamin keadilan, sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa perda yang 

dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah, dan yuridis berkaitan dengan 

harapan bahwa perda memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya 

pembentukan Undang-undang. Meskipun tidak ada Perda yang secara eksplisit 

menyebut dirinya sebagai Perda Syari‟ah, namun isinya secara implisit bernuansa 

syari‟at Islam. Istilah Perda Syari‟ah digunakan secara luas terhadap sejumlah 

Perda yang isinya mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan ketentuan ajaran 

tertentu, yakni ajaran Islam. 143 

Pancasila sebagai kaidah penuntun dalam politik hukum nasional 

mensyaratkan bahwa hukum nasional harus dikembangkan mengarah pada : 

144Pertama, menjaga integritas bangsa, baik dari aspek ideology maupun teritori: 

kedua, upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus; ketiga, upaya 

membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan keempat ,  prinsip 

toleransi beragama yang berkeadaban. 

Empat rambu-rambu di atas patut menjadi pedoman bagi daerah dalam 

menyusun Peraturan Daerah sebagai bagian dari hukum nasional bangsa Indonesia 

sehingga peraturan yang disusun di tingkat daerah tidak membawa ancaman bagi 

integritas bangsa, demokrasi, keadilan social dan toleransi beragama yang 

berkeadaban.  

 
142 Ibid, hlm. 45. 
143 Ibid 
144 Aziz Nur Arifin, dkk, Impresi Politik Hukum Nasional Berlandaskan Pancasila terhadap 

Sistem Perundang-Undangan Nasional, GEMA, Thn XXVII/50/Pebruari-Juli 2015, hlm.1849 
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C.  Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 

2006 tentang Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan 

Ramadhan dalam Bingkai Pluralisme Hukum di Indonesia 

 

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di Bab II, ada dua model 

studi mengenai hubungan agama dan negara. Model studi yang pertama meneliti 

bagaimana kelompok agama menjadi pemeran utama dalam mempengaruhi dan 

merespon kebijakan negara, sedangkan model kedua, menganalisa bagaimana 

negara sebagai aktor utama menjadi penentu dalam hubungan antara agama dan 

negara tersebut.145 Dalam bingkai pluralisme hukum dimana ada beberapa hukum 

yang berlaku secara bersamaan pada suatu masyarakat, negara haruslah memiliki 

kekuasaan yang mampu mengatasi keberagaman tersebut dan menetapkan suatu 

nilai sebagai pemersatu.  

Daerah, dalam hal ini secara khusus adalah Kabupaten Balangan, memang 

memiliki kewenangan terkait status otonomi daerah yang dimiliki. Kewenangan 

tersebut memberikan ruang dan keleluasaan untuk mengatur daerah sebagaimana 

telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, sebagaimana yang telah dijelaskan di halaman 

35 laporan penelitian ini, kemandirian daerah dalam berotonomi tidak serta merta 

daerah dapat membuat peraturan daerah atau keputusan yang terlepas, apalagi 

berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.146 

Pisau analisis pluralisme hukum dari Sally Falk Moore sebagaimana yang 

disebutkan dalam Bab II, menjadi tepat untuk menganalisis situasi dimana ada 

sekelompok masyarakat, yang meskipun berada di dalam jurisdiksi negara, 

menerapkan norma hukum tersendiri untuk mengatur masalah tertentu dalam 

masyarakat mereka. Bagian konsiderans dari Peraturan Daerah Kabupaten 

Balangan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kegiatan yang Menodai 

Kesucian Bulan Ramadhan, menyiratkan adanya permasalahan tentang adanya 

 
145 Lihat halaman 17. 

146 Lihat halaman 35. 
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aktivitas-aktivitas yang dikhawatirkan akan menodai kesucian Bulan Ramadhan 

yang merupakan bulan mulia bagi umat Islam. Aktivitas-aktivitas yang dilarang 

dilakukan selama Bulan Ramadhan tersebut adalah: 

a. Membuka warung yang menjual makanan dan minuman serta 

sejenisnya di siang hari (pasal 2 ayat (1); 

b. Melakukan aktivitas makan, minum, dan atau merokok di tempat 

umum (pasal 2 ayat (2); 

c. Membuka kegiatan tempat hiburan dan permainan di siang dan 

malam hari (Pasal 2 ayat (3); 

d. Menjual, menggunakan dan membunyikan petasan dan kembang 

api, kecuali untuk kegiatan tertentu (pasal 4); dan 

e. Membunyikan meriam bambu dan sejenisnya (pasal 5). 

 Dalam melakukan pelarangan tersebut, tentunya ada alasan-alasan tertentu 

di balik kekhawatiran mengapa kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tersebutkan 

di atas dianggap dapat mengancam kesucian Bulan Ramadhan. Akan tetapi, 

sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut di dalam peraturan daerah tersebut 

mengapa aktivitas-aktivitas tersebut di atas dianggap berpotensi mengotori 

kesucian Bulan Ramadhan. Perlu digarisbawahi bahwa Perda Ramadhan ini tidak 

hanya terdapat di Kabupaten Balangan, melainkan juga terdapat di beberapa 

daerah lain di Indonesia, seperti Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan Kota 

Serang.   

 Umat Islam sendiri memiliki berbagai pandangan yang berbeda terkait 

perlu tidaknya pengaturan yang membatasi aktivitas yang dapat dilakukan di 

Bulan Ramadhan.147 Perbedaan ini tentu wajar. Islam sendiri memiliki rambu-

rambu dan teori tersendiri dalam penyusunan norma hukum yang didasarkan 

kepada Qur’an dan Sunnah (ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW). Salah 

satu teori yang banyak digunakan adalah teori dari Imam Malik (Malik bin An-

Nas) yakni Al-Mashlahat Al-Mursalah yang dapat diterjemahkan sebagai “untuk 

 
147 Lihat https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/pro-kontra-warung-warung-perlu-tutup-

selama-bulan-puasa;  diakses pada 8 November 2020, 10.26 WITA. 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/pro-kontra-warung-warung-perlu-tutup-selama-bulan-puasa
https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/pro-kontra-warung-warung-perlu-tutup-selama-bulan-puasa
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kepentingan umum.”148 Menurut Imam Malik, ada tiga syarat untuk menerapkan 

teori ini, yakni; 

1.  Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang 

berkenaan dengan ibadat; 

2. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa 

syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber 

syari’ah itu sendiri; 

3. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu 

yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat 

kemewahan. Adapun hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan itu 

merupakan hal yang berkaitan dengan lima tujuan hukum Islam untuk 

melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.  

 Terkait dengan perda Ramadhan, tentu haruslah dianalisa dengan seksama 

seberapa jauh dan seberapa berbahayanya aktivitas-aktivitas yang dibatasi tersebut 

dalam mengancam kesucian Bulan Ramadhan. Dari aktivitas-aktivitas yang 

terdapat dalam perda yang diteliti dalam penelitian ini, maka kami membagi 

menjadi tiga tingkat kedaruratan, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Tingkatan 

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Table 2.1 

Tingkatan Kedaruratan Aktivitas yang Dapat Mengancam Kesucian Bulan 

Ramadhan 

Rendah Sedang  Tinggi 

Membuka warung Menjual, menggunakan 

dan membunyikan 

petasan dan kembang api 

Membuka kegiatan 

tempat hiburan dan 

permainan di siang dan 

malam hari 

Makan dan minum Merokok  

 
148 Tahir Azhary, Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi 

Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini (Kencana, 2003). 

Hlm.9. 
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 Membunyikan meriam 

bambu dan sejenisnya 

 

  

a. Rendah 

Aktivitas seperti makan dan minum ini tentunya adalah aktvitas sehari-hari 

yang merupakan esensi utama dari menahan nafsu di Bulan Ramadhan. Umat 

Islam yang berpuasa terlarang untuk makan dan minum, dan jika dilakukan 

akan mengakibatkan puasa tersebut batal. Akan tetapi, ada keadaan-keadaan 

tertentu dimana seorang Muslim diperbolehkan untuk tidak menjalankan 

ibadah puasa, yakni mereka yang belum baligh, perempuan yang sedang 

haidh, nifas, hamil, dan atau menyusui, mereka yang sedang dalam perjalanan 

(musafir), dan mereka yang memang sedang dalam keadaan tidak sanggup 

berpuasa karena alasan yang syar’i (diperbolehkan dalam agama). 

Kemampuan menahan lapar dan haus ini adalah salah satu esensi berpuasa, 

akan tetapi tentunya mereka yang beriman akan merasakan bahwa berpuasa 

dengan menahan nafsu ragawi untuk makan dan minum adalah hal yang 

mudah. Dapat dibayangkan jika untuk menahan makan dan minum saja 

kesulitan tanpa alasan yang syar’i, maka nafsu lainnya yang bersifat non-

ragawi akan semakin sulit untuk ditaklukkan. Aktivitas ini digolongkan 

rendah karena sifatnya tidaklah mengganggu mereka yang sedang berpuasa. 

Seorang bapak atau ibu yang sedang berpuasa tentu tidak akan serta merta 

berbuka hanya karena ia sedang menyuapi anak balitanya makan. Seorang 

perawat tentu tidak akan begitu saja berbuka hanya karena membantu pasien 

yang ia rawat untuk minum. Seorang pedagang minuman atau makanan, tidak 

akan serta merta berbuka puasa hanya karena pembelinya ingin makan atau 

minum. Begitu pula dengan berjualan makanan dan minuman. Orang yang 

berpuasa dengan sungguh tentu tidak akan segera berbuka hanya karena di 

siang hari yang terik ada penjual makanan dan minuman.  

b. Sedang 

Aktivitas seperti bermain petasan dan menyalakan meriam bambu 

digolongkan dalam kedaruratan yang sedang karena sifatnya yang sedikit 
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banyak mengganggu pelaksanaan ibadah puasa, terutama di malam hari. 

Begitu juga dengan merokok. Sebagian ulama bahkan mengharamkan 

kegiatan merokok ini karena ianya menimbulkan mudlarat yang besar bagi 

pengguna dan orang lain di sekitarnya, terutama karena ia menimbulkan 

masalah kesehatan. Dengan demikian, ada baiknya aktivitas-aktivitas ini tidak 

hanya dilarang pada saat Bulan Ramadhan, karena pada dasarnya ia 

mengganggu ketertiban dan ketenangan umum, serta bertentangan dengan Al-

Mashlahat Al-Mursalat tadi. 

c.  Tinggi 

Penjelasan pada perda ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

kegiatan tempat hiburan dan permainan ini adalah kegiatan seperti diskotik, 

kafe, bilyard, domino, karambol, dan lain-lain. Akan tetapi, kegiatan ini pun 

harus kembali dipilah karena tidak semua yang masuk kategori ini merupakan 

kegiatan dengan tingkat kedaruratan yang tinggi. Kafe dan pertunjukkan 

musik misalnya, tidaklah terlalu menyimpan potensi negatif sebagaimana 

diskotik, kafe, bilyard, dan domino yang acapkali menjadi tempat peredaran 

obat terlarang. Penertiban terhadap kegiatan yang terakhir ini hendaknya 

tidak hanya di Bulan Ramadhan jika hendak mempertahankan citra 

masyarakat yang agamis dan berbudaya.  

 

Akan tetapi, peraturan daerah yang bersifat lokal kedaerahan tentunya tidak 

berada dalam posisi yang setara undang-undang, dan ianya haruslah sejalan 

dengan “weltanschauung’ atau pandangan hidup bangsa. Indonesia adalah negara 

hukum yang salah satu asasnya adalah Similia Similibus, asas persamaan yang 

menegasikan pengistimewaan bagi orang atau golongan tertentu. Dengan 

demikian, peraturan perundang-undangan, termasuk perda, haruslah 

mempertimbangkan keberagaman, baik agama, gender, etnis, maupun suku 

bangsa. Pluralisme hukum haruslah bersifat co-existence, yakni hukum-hukum 

yang ada hidup saling berdampingan dan harmonis di bawah falsafah hidup 

bangsa, yakni Pancasila. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dalam konteks pengaturan keagamaan dalam Peraturan Daerah diatas, 

negara seharusnya hanya berperan pasif untuk melindungi dan memastikan warga 

negara mempraktekkan nilai-nilai keagamaannya. Urusan peribadatan seorang 

individu atau kelompok hendaknya diatur oleh masing-masing individu/kelompok 

yang berkepentingan terlepas dari intervensi negara. Kalaupun ingin diatur secara 

minimalis, maka hendaknya semua pemeluk agama-agama lain juga harus 

mendapatkan pengaturan yang sama dari negara (equal rights, equal treatment). 

Dalam pengaturan yang minimal dan netral tersebutlah muncul peran strategis 

Kementerian Agama sebagai manager semua agama-agama di Indonesia.  

Selain itu, Perda-Perda bias mayoritas diatas dijuga kerap digunakan sebagai 

alat politik untuk menghimpun simpati masyarakat mayoritas terhadap partai-

partai politik tertentu dan pemerintah daerah yang telah memperjuangkannya.149 

Strategi politik populis yang menjadi ‘pre-text’ dari Perda bernuasa Syariah ini 

akan sulit untuk efektif dalam implementasi, karena berbasis pada pragmatisme 

semata. Hal-hal tersebut sudah dipetakan oleh beberapa lembaga-lembaga dalam 

hasil riset mereka.150 

Perlu adanya ketegasan dalam aturan hukum negara tentang batas-batas 

substansi norma hukum yang dapat diatur oleh Perda. Agama, sejatinya 

merupakan ranah kewenangan pemerintah pusat lewat Kementerian Agama yang 

memiliki kewenangan dekonsentrasi ke daerah-daerah. Pengaturan yang 

bersinggungan dengan agama, terutama yang bersinggungan dengan kepentingan 

agama mayoritas tidaklah diperlukan, terkecuali dalam ikhtiar untuk memperkuat 

 
149 Arfiansyah, “Implikasi Pemberlakukan Perda Syari’ah terhadap Ideologi Negara Indonesia”, 

Islam Futura, Vol 15 (1) (Agustus 2015), hlm. 13.  
150 Semisal penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.   
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pluralisme hukum dan kebijakan affirmative action untuk kalangan rentan. Selain 

itu, aspirasi keagamaan juga kerap dipakai sebagai kedok untuk menghimpun 

simpati publik di ranah lokal, sehingga Perda-Perda tersebut juga bersifat populis 

semata.  Akhirnya perlu ditegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sejatinya dapat 

memperkuat relasi ‘Ketuhanan’, ‘Kemanusian’ dan sekaligus ‘Persatuan 

Indonesia’ yang ‘Berkeadilan Sosial’. 

B. SARAN DAN REKOMENDASI 

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Pengaturan kegiatan yang menodai kesucian bulan Ramadan, bertentangan dengan 

nilai-nilai Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa , Berkemanusian dan 

Berkeadilan. Peraturan Daerah tersebut sudah selayaknya dicabut. 

   

Matrik Rekomendasi 

No Ketentuan yang 

Bertentangan 

dengan Pancasila 

Hasil Analisis Rekomendasi Instansi 

Terkait 

1 Membuka warung 

yang menjual 

makanan dan 

minuman serta 

sejenisnya di siang 

hari (pasal 2 ayat 

(1); 

 

Tingkat 

kedaruratan 

ringan 

Harus 

mempertimbangkan 

pihak yang lebih 

rentan, dan juga 

penganut agama 

lain. 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Balangan 

2 a. Menjual, 

menggunakan dan 

membunyikan 

petasan dan 

kembang api, 

Tingkat 

kedaruratan 

sedang 

Penertiban harus 

dilaksanakan tidak 

hanya di Bulan 

Ramadhan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Balangan 
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kecuali untuk 

kegiatan tertentu 

(pasal 4);  

b. Merokok 

c. Membunyikan 

meriam bambu 

dan sejenisnya 

d.  

 

3 Membuka diskotik, 

bilyard dan bilyard 

(tempat hiburan 

malam) 

Tingkat 

kedaruratan 

tinggi 

Penertiban harus 

dilaksanakan tidak 

hanya di Bulan 

Ramadhan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Balangan 
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