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PETUNJUK PENULISAN JURNAL ILMIAH 

P U B L I K A 
 
 
1. Judul Naskah, maksimum 12 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia atau 

bahasa inggris tergantung bahasa yang digunakan untuk menulis naskah 
lengkapnya. 

2. Nama Penulis, ditulis dibawah judul (disertakan pula nama jabatan, contoh: 
sebagai Dosen Unira dan Direktur Forum Komunikasi Intelektual Muda 
Muslim Madura). 

3. Abstrak ditulis dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris tidak lebih dari 
20 baris ketik, dibawah abstrak disertakan 3-5 kata kunci. 

4. Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan 
tujuan yang ingin dicapai. 

5. Pembahasan, berisikan analisis terhadap permasalahannya. 
6. Penutup, berisikan kesimpulan dan saran. 
7. Daftra Pustaka, ditulis dengan mengikuti urutan secara alfabetis dan 

kronologis. 
Contoh:  
Abdul Wahab, Solichin, 1997, Evaluasi Kebijakan Publik, IKIP Malang. 
Surahman F, 2007, Mencermati Kinerja Birokrasi Publik, Jurnal Ilmiah 

Admnistrasi Publik “PUBLIKA”, Nomor 1, Tahun 1, Juli 2007. 
8. Naskah diketik dengan mengikuti aturan penggunaan tanda baca dan ejaan 

yang dimuat dalam Pedoman Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan 
(Depdikbud, 1987), spasi 1,5 (satu setengah) diketik pada kertas HVS 
ukuran A4, panjang tulisan 15-30 halaman. Naskah diserahkan paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebelum bulan penerbitan dalam bentuk CD/Flesdis 
ke alamat redaksi. 

9. Redaksi berhak memperbaiki penulisan naskah tanpa mengubah isi naskah 
tersebut. Semua data, pendapat atau pernyataan yang terdapat pada naskah 
merupakan tanggung jawab penulis. 
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KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF  
TEORI SIKLUS KEBIJAKAN 

 
Abubakar Basyarahil*) 

 
 
 

Abstraction: A public policy is study topic more get vast attention 
and serious in public administration thinking. A various study 
according to multifaceted done more show that public policy study be 
one of the attention focus more interesting and important, but also 
show phenomenon more complexes in public administration study.  
One of the efforts elaborate wisdom complexity pass stage wisdom as 
manifestation from stagiest approach that known as model policy 
cycle or policy cycle model. This model looks at that public policy is 
sequences public trouble-shooting stage in policy context. Sequences 
wisdom includes agenda settings, policy formulation, decision 
making, policy implementation and policy evaluation.  

  
Keyword: Public policy complexity, Stagist approach, and policy 
cycle  

  
  
 
Pendahuluan  
 

Dalam perspektif Administrasi Negara, istilah kebijakan publik 
memiliki konotasi yang amat beragam. Keragaman konotasi tersebut, 
disamping bersumber dari kompleksitas  dinamika kebijakan publik, juga 
sebagai akibat beragamnya sudut pandang dan pendekatan yang digunakan 
dalam memahami dinamika tersebut sehingga secara taksonomis mendorong 
lahirnya berbagai pandangan yang saling berbeda satu sama lain.  

Thomas Dye didalam karyanya "Understanding Public Policy" 
menggambarkan kebijakan publik sebagai "apapun yang dipilih  untuk 
dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah". ( anything a government chooses to 
do or not to do). (Mamud, 1995: 4).  Hampir senada dengan Dye, Shfritz & Russel 
menyatakan kebijakan publik sebagai  “apapun yang diputuskan untuk 
dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah" (whatever government decides to do 
or not to do"), (Pasolong, 2008: 39).  Namun bagi sebagian  ahli, definisi yang 
dikemukakan Dye  ataupun Shfritz & Russel dianggap terlalu sederhana serta 
tidak cukup menggambarkan keseluruhan konseptualisasi kebijakan publik. 
Beranjak dari kelemahan tersebut, James Anderson menawarkan pengertian 
kebijakan publik secara lebih generik.  

Dalam pandangan Anderson, kebijakan publik pada dasarnya 
merupakan serangkaian tindakan terarah yang dilakukan oleh aktor atau 
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sejumlah aktor  dalam menangani masalah – masalah tertentu. Kebijakan 
publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh  para pejabat 
pemerintah untuk menangani masalah tersebut ( A porpusive course of action 
followed by an actor or set of of actors in dealing with a problem or matter of concern. 
Public policies are those  policies developed by  governmental bodies an officials), 
(Mamud, 1995: 6). Pengertian yang hampir senada dengan pandangan 
Anderson dikemukakan William Jenkin. Menururt Jenkin, kebijakan publik 
pada dasarnya merupakan" seperangkat keputusan yang saling berkait yang 
dilambil oleh aktor  atau sejumlah  aktor  politik berkaitan dengan masalah 
pemilihan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan didalam suatu situasi tertentu 
dimana berbagai keputusan, pada prinsipnya,  berada dalam genggaman 
kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya". (A set of interrelated 
decision  taken by political actor or group of actors concerning the selections of goals 
and the means of achieving them within a specified situation where these decision 
should, in principle, be within the power of these actors to achieve), (Mamud,1995: 5). 
Chief J.O. Udoji merumuskan secara terperinci kebijaksanaan negara sebagai “ 
the whole process of articulating and defining problems, formulating possible solutios 
into political demands, channelling those demands into the political systems, seeking 
sanctions or legitimation of the prefered course of action, legitimation and 
implementation, monitoring and review (feedback), (Wahab, 2001: 5). 

Terlepas dari berbagai  perbedaan pengertian kebijakan publik  diatas, 
di kalangan ahli terdapat kesepakatan yang sama bahwa pada dasarnya 
kebijakan publik terlahir dari keputusan pemerintah dan keputusan tadi 
bersifat mengikat (otoritatif) (Mamud, 1995: 4).  Keputusan diambil pemerintah  
sebagai penjabaran  dari fungsi  yang melekat pada dan secara tak terhindarkan 
harus dilakukan pemerintah. Secara fundamendal, fungsi tersebut mencakup 2 
(dua) kategori  berbeda namun  tidak dapat dipisahkan (two distinct functions of 
government) berupa fungsi politik dan fungsi administratif (lWidodo, 2007:15).  
Fungsi politik pemerintah berkaitan dengan pembuatan kebijakan (public policy 
making) atau pernyataan apa yang menjadi keinginan negara (has to do with 
policies or expressions of the state will), sedang fungsi administratif berkaitan 
dengan pelaksanaan kebijakan tersebut ( has to do the execution of these policies). 

 
Lima Siklus Kebijakan Publik 

 
Menyadari kebijakan publik merupakan rangkaian proses yang sifatnya 

kompleks, para ahli mencoba mengembangkan beragam pendekatan guna 
memahami berbagai dinamika kebijakan dimaksud. Sejumlah pendekatan yang 
sifatnya holistic dikembangkan untuk memahami kebijakan publik secara 
komprehensif, namun pendekatan lain yang  sifatnya parsial dengan 
memberikan tekanan-tekanan pada faktor-faktor tertentu pada saat yang sama 
juga dilakukan untuk memahami kebijakan publik secara lebih spesifik. Salah 
satu cara mengurai kompleksitas  tersebut adalah dengan membilah kebijakan 
publik kedalam sejumlah tahap atau sub tahap. Pembilahan tersebut dikenal 
dengan policy cycle, (Mamud, 1995: 10-12). 
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Pemilahan kebijakan publik kedalam sejumlah tahapan pertama kali 
dikemukakan Lasswell. Lasswell membagi kebijakan kedalam 7 tahap yang 
mencakup tahap intelegence, promosi, preskripsi, invokasi,  applikasi, termination 
dan appraisal. Dalam pandangan Lasswell, 7 (tujuh) tahapan diatas tidaklah 
semata memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan publik  
sesungguhnya dibuat, namun juga menggambarkan bagaimana seharusnya 
dibuat. Proses kebijakan diawali dengan intelegence gathering berupa 
penghimpunan, pemrosesan dan disseminasi informasi bagi mereka yang 
terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dari proses ini, lahir  proses 
kedua berupa pengajuan opsi-opsi tertentu oleh mereka yang terlibat dalam 
pengambilan keputusan. Pada tahapan ketiga, pengambil keputusan  
memerinci langkah tindakan.  Pada tahapan berikutnya, langkah-langkah 
tindakan dilakukan, dan bersamaan dengan itu sejumlah sanksi dikembangkan 
untuk menghukum mereka yang tidak patuh terhadap tindakan-tindakan yang 
diambil para pengambil keputusan. Kebijakan kemudian dijalankan hingga ia 
berakhir atau dirubah. Akhirnya hasil dari kebijakan dinilai atau dievaluasi 
berdasarkan maksud dan tujuan  para pengambil keputusan. 

Pemilahan yang dilakukan Lasswell menjadi dasar bagi munculnya 
model pentahapan kebijakan  yang di kemukakan kalangan ahli.  Gary Brewer 
diawal 1970an mengemukakan bahwa kebijakan publik  secara garis besar 
dapat dipandang sebagai proses yang mencakup 6 (enam) tahapan  (stagist 
approach) meliputi: Pertama,  Invention/ initiation.  Kedua, Estimation. Ketiga, 
Selection. Keempat, Implementation. Kelima, Evaluation dan keenam, Termination. 
Invention merupakan tahapan paling awal dalam proses kebijakan yang terjadi 
tatkala problem kebijakan mulai dirasakan. Tahapan ini, menurut Brewer, 
ditandai oleh adanya situasi yang tidak menyenangkan yang mendorong 
tumbuhnya tuntutan bagi diambilnya langkah  solusi terhadap situasi tersebut. 
Tahapan estimasi terjadi tatkala dilakukan kalkulasi terhadap resiko, biaya dan 
keuntungan berkaitan dengan berbagai solusi yang ditawarkan pada tahap 
pertama. Tahapan ketiga mencakup pengambilan salah satu atau kombinasi 
dari berbagai solusi yang tersedia pada tahapan estimasi. Sedang tiga tahapan 
berikutnya menyangkut pelaksanaan atas opsi yang dipilih, evaluasi hasil-hasil 
keseluruhan proses serta terminanting kebijakan yang didasarkan pada 
kesimpulan yang diperoleh melalui proses evaluasi, ( Mamud, 1995: 11-12). 

Konsepsi proses tahapan kebijakan Brewer yang sesungguhnya 
merupakan versi penyempurnaan dari karya rintisan Lasswell menumbuhkan 
beragam versi lain konsepsi policy cycle yang banyak dikembangkan kalangan 
ahli dalam dekade 80an.  Karya-karya yang dikemukakan Charles O.Jones 
ataupun James Anderson makin mempertajam prinsip-prinsip operatif model 
policy cycle kedalam logika problem solving. Dalam pandangan mereka, tahapan 
dalam policy cycle sesungguhnya memilihi relasi yang tidak dapat dipisahkan 
dengan tahapan aplikasi pemecahan masalah-masalah publik dalam konteks 
proses kebijakan. 
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“Public policy is highly complex matter, consisting of a series of decisions, 
involving a large number of actors operating within the confines of an 
amorphous, yet inescapable, institutional set-up, and employing a viriety of 
instruments... 
One of the simplest and most effective ways to deal with this complexity has 
been to break down the public  policy-making process into series of discrete but 
related sub-process, together forming a continuing cycle. The stages in cycle 
correspond to the five stages in applied problem solving, whereby problems are 
recognized, solutions are proposed, a solution is chosen, the chosen solution is 
put into effect, and finally the outcomes are monitored and evaluated. In the  
policy process, these stages are manifested as agenda-setting, policy formulation, 
decision-making, policy implementation, and policy evaluation “ ( Mamud, 
1995: 198) 

 
Secara umum keterkaitan dua hal tersebut tercermin  dalam gambaran 

berikut: 
 

Phase Pemecahan Masalah Tahap Policy Cycle 
1. Problem recognition 1. Agenda setting 
2. Proposal of solution 2. Policy formulation 
3. Choice of solution 3. Decision making 
4. Putting solution into effect 4. Policy implementation 
5. Monitoring result 5. Policy evaluation 
 

Dalam gambaran diatas, agenda setting merujuk pada proses dimana 
berbagai masalah menjadi perhatian pemerintah; Policy formulation merujuk 
pada proses dimana pilihan-pilihan kebijakan dirumuskan di dalam 
pemerintahan. Decision making merujuk pada proses dimana pemerintah  
memutuskan untuk mengambil tindakan atau bukan tindakan tertentu. Policy 
implementation menunjuk pada proses dimana pemerintah melakasanakan 
kebijakan dalam rangka mencapai efek-efek tertentu sedang Policy evaluation 
menunjuk pada proses dimana  pelaksanaan kebijakan dimonitor baik oleh 
negara ataupun  aktor-aktor sosial,  yang hasilnya bisa melahirkan 
rekonseptualisasi masalah dan solusi masalah.baru. 

 
Agenda Setting 
 

Dalam konteks kebijakan publik, agenda setting  disamping merupakan 
tahapan pertama dalam siklus  kebijakan, juga paling kritikal, (Mamud, 1995: 
104). Dalam tahapan inilah berbagai issue muncul sebagai agenda tindakan 
pemerintah. Dalam kenyataannya, cara dan mekanisme berbagai issue dan 
perhatian (concerns) dapat diakui sebagai calon tindakan pemerintah tidaklah 
sederhana Berbagai issue tadi muncul dalam berbagai ragam faktor dan harus 
menjalani proses yang kompleks sebelum ia dipandang secara serius bagi 
adanya resolusi. Apa yang terjadi pada tahapan ini, memiliki pengaruh 
menentukan (decisive impact) pada seluruh proses kebijakan dan berbagai 
dampaknya. Ackoff, sebagaimana dikutip William Dunn, mengatakan bahwa 
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“Keberhasilan dalam memecahkan masalah menghendaki diketemukannya 
pemecahan yang benar atas masalah yang benar. Kegagalan sering terjadi 
karena kita memecahkan masalah yang salah daripada mendapatkan 
pemecahan yang salah terhadap masalah yang benar”, ( Widodo,  2003: 96). 

Secara fondamental kebijakan publik dibuat untuk memecahkan 
masalah publik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Masalah publik 
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat begitu banyak macam , variasi 
dan intensitasnya. Anderson  menyatakan bahwa didalam konteks kebijakan 
“problem can be formally defined as condition or situation that produces needs or 
dissatisfaction on the part of people for which relief or redress is sought. This may be 
done by those directly affects or by other acting on their behalf“, (Widodo, 2003: 95). 
William Dunn menyatakan bahwa masalah kebijaksanaan sebagai nilai, 
kebutuhan dan kesempatan yang belum terpenuhi tetapi  dapat 
diidentifikasikan  dan dicapai dengan melakukan tindakan publik. Sementara 
Jones mendefinikan masalah publik sebagai “human needs, however identified, for 
which relief in sought”,       ( Widodo. 2007: 50). 

Masalah publik mengalir memasuki siklus kebijakan melalui berbagai 
institusi dan aktor dalam proses kebijakan.. Insitusi kebijakan mencakup 
organisasi negara, organisasi masyarakat dan organisasi sistem internasional. 
Disamping institusi, proses kebijakan juga melibatkan aktor-aktor kebijakan 
(policy actors) yang secara keseluruhan disebut sebagai policy subsystem 
(subsistem kebijakan).  Aktor-aktor kebijakan terdiri dari elected officials yaitu 
para pejabat yang dipilih baik eksekutif maupun legislatif, appointed official 
(para pejabat yang diangkat, interest groups (kelompok-kelompok kepentingan), 
research organizations (organisasi-organisasi penelitian) dan mass media (media 
massa). Sebagai policy subsystem, berbagai aktor tersebut secara umum dibagi 
kedalam 2 (dua) kategori yaitu policy networks yang terdiri dari para aktor 
kebijakan yang memiliki keterlibatan secara intimate  dan langsung dalam  
proses kebijakan, dan policy communities yang terdiri dari aktor kebijakan yang 
memiliki keterlibatan secara umum, (Mamud, 1995: 51). 

Karena masalah publik begitu banyak macam , variasi dan 
intensitasnya,.  tidak semua masalah  secara otomatis bisa melahirkan kebijakan 
publik. Bahkan untuk dapat menjadi kebijakan  publik, masalah publik 
mengalami rangkaian proses  agenda setting yang cukup panjang.. Charles O. 
Jones menyatakan bahwa rangkaian proses agenda setting tersebut berlangsung 
melalui 5 (lima)  tingkatan proses : Pertama, private problems. Kedua, public 
problems. Ketiga, issues. Keempat, systemic agenda dan kelima,  institutional 
agenda. Private problems merupakan masalah-masalah yang mempunyai akibat 
terbatas dan menyangkut  keterlibatan satu atau sejumlah orang  secara 
langsung. Masalah private kemudian berkembang menjadi masalah publik 
yang dipahami sebagai masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk 
akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang terlibat secara tidak langsung. 
Sifat dari akibat masalah inilah yangh secara fondamendal membedakan antara  
private  problems dan public problems, (Islamy, 1988: 53). Masalah publik 
kemungkinan akan berkembang menjadi isu-isu kebijakan (policy Issues) 
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dimana issues dipahami sebagai perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat 
menyangkut persepsi dan solusi terhadap suatu masalah publik. Issues tidak 
hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan aktual maupun 
potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat 
masalah itu sendiri. Karenanya, sebagaimana dinyatakan William Dunn, issue 
kebijakan dapat dipandang sebagai hasil perdebatan tentang definisi, 
klasifikasi, ekspalanasi dan evaluasi masalah, (Widodo, 2007:97). Dalam 
konteks ini C.O.Jones menyatakan bahwa tidak semua problema umum dapat 
menjadi issue dan tidak semua issue dapat dimasukkan kedalam agenda 
pemerintah, (Islamy, 1988::5.4). Problema umum dapat menjadi problema 
kebijakan, sebagaimana dinyatakan James Anderson, jika problema-problema 
tersebut mampu membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan 
terhadap problema itu, (Islamy, 1988: 54).  
Berbagai issue kebijakan kemudian mengalir dan masuk dalam agenda 
pemerintah. Agenda pemerintah (govenrmental agenda)  dipahami sebagai “list of 
subject to which official are paying some serious attention at any given time” (daftar 
masalah dimana para pejabat publik memberikan perhatian serius terhadap 
masalah-masalah tertentu pada waktu tertentu) Dalam konteks ini John Jones 
mengingatkan bahwa not all problems become public, not all public problems become 
issues and not all issues are acted on in government”, ( Widodo, 2007: 55). Suatu 
issues dapat menjadi agenda pemerintah, menurur Cobb and Elderr, jika 
dipenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat: Pertama,  issue itu memperoleh perhatian 
yang luas atau setidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat. Kedua, 
adanya persepsi dan pandangan publik yang luas bahwa beberapa tindakan 
perlu dilakukan untuk memecahkan masalah itu dan ketiga, adanya persepsi 
yang sama dari masyarakat bahwa masalah itru merupakan suatu kewajiban 
dan tanggung jawab yang sah pemerintah untuk mengatasinya, (Islamy, 1988: 
5.11). 

Dalam perspektif teori kebijakan publik, agenda pemerintah cenderung 
dibedakan kedalam sejumlah kategori. Roger W. Cobb dan Charles D. Elder 
membedakan agenda pemerintah kedalam 2 (dua) kategori : Sistemik agenda 
dan institutional agenda.  Agenda sistemik  dalam pandangan Cobb band Elder 
“consists of all issues that are commonly perceived by members of the political 
community as meriting public attentition and as involving matters within leegitimate 
jurisdiction of existing govermental authority, ( Mamud, 1995::112). Sedang 
institutional agenda  dipahami sebagai “ set of items explicitly up for the active and 
serious cosideration of authoritative decision makers (Widodo.2007:55) 113) . 
Perubahan agenda sistemik menjadi agenda institusional, menurut Cobb and 
Ross, terjadi melalui 4 (empat) tahap proses yaitu: Issu dilontarkan, solusi 
terhadap issu diuraikan, dukungan terhadap issu diperluas dan jika berhasil 
issu masuk menjadi agenda institusional. 

 
 “Once the government has accepted that something needs to be done about a 
problem, it can be said to have entered the insitutional agenda these are issues 
that the goverment has agreed to give serious attention. In other words, the 
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public agenda is an agenda for discussion while the instituional agenda is an 
agenda for action, indicating that the policy process dealing with the problem in 
question has begun, (Mamud, 1995: 113). 

 
Policy Formulation (Perumusan Kebijakan) 
 

Perumusan kebijakan merupakan tahapan kedua dalam siklus kebijakan.  
Sebagai tahapan kedua, formulasi kebijakan dengan sendirinya tidak dapat 
dilepaskan dari tahapan agenda setting. Secara fondamental tahapan ini terjadi 
tatkala pemerintah mengakui keberadaan masalah-masalah publik dan 
menyadari adanya kebutuhan dan tuntutan untuk melakukan sesuatu dalam 
rangka mengatasi masalah tersebut. Karenanya dalam perumusan 
kebijaksanaan publik, persoalan mendasar adalah merumuskan masalah 
kebijakan (policy problems) dan merancang langkah-langkah pemecahannya 
(solution). Merumuskan masalah-masalah kebijakan berarti memberi arti atau 
menerjemahkan problema kebijakan secara benar, sedang merumuskan 
langkah pemecahan menyangkut perancangan tindakan pemerintah untuk 
mengatasi masalah-masalah publik tersebut. (Islami, 1988: 5,2). Dalam konteks 
perumusan masalah kebijakan, William Dunn mengatakan bahwa ada 4 
(empat)   macam fase proses yang saling bergantung yaitu: pencarian masalah, 
pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengendalian masalah, ( 
Widodo, 2003:99). Perumusan masalah diawali dengan pengakuan atau 
dirasakannya keberadaan situasi masalah. Situasi masalah dapat dilakukan 
dengan menemukenali masalah. (pengenalan masalah) dari situasi masalah 
kemudian dicari masalah. Biasanya yang didapat adanya setumpuk masalah  
yang saling mengkait. Kumpulan masalah yang saling mengkait namun belum 
terstruktur tadi disebut meta masalah. Setumpuk masalah tadi, dapat 
dipecahkan secara serentak, namun harus didefinisikan terlebih dahulu 
masalah  mana yang menjadi masalah publik. Hasil pendefinian dari setumpuk 
masalah yang belum tertstruktur tadi menghasilkan masalah substantif. Dari 
masalah substantif tadi kemudsian dilakukan spesifikasi masalah dan 
menghasilkan masalah formal sebagai masalah kebijakan. 

Secara singkat dapat dijelaskan kegiatan pengenalan masalah menghasil 
kan situasi masalah. Kegiatan pencarian masalah menghasilkan Meta masalah. 
Kegiatan pendefinisian meta masalah menghasilkan masalah substantif, dan 
kegiatan spesifikasi masalah substantif menghasilkan masalah formal. 
(Widodo, 2003: 99). 

Dengan dihasilkannya masalah formal, maka pada tahapan berikutnya 
adalah perancangan tindakan yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka 
memberikan solusi terhadap masalah kebijakan tersebut. Proses ini disebut 
dengan “usulan kebijakan” (policy proposal)  yang dipahami sebagai kegiatan 
menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan untuk mengatasi 
masalah tertentu.. Sebagaimana perumusan masalah, policy proposal dilakukan 
melalui serangkaian tahapan. Menurut Irfan Islamy, dalam perspektif policy 
proposal yang baik, biasanya proses ini mencakup kegiatan-kegiatan identifikasi 
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alternatif, definisi dan perumusan alternatif, penilaian alternatif dan pemilihan 
alternatif, (Islamy, 1988: 20). 

Solusi terhadap setiap problem kebijakan tersedia secara sangat 
bervariatif sebagai hasil dari beragam sudut pandang dalam melihat problema 
tersebut. Usaha awal untuk menghimpun berbagai kemungkinan langkah bagi 
pemecahan masalah kebijakan inilah yang dilakukan dalam identifikasi 
alternatif. Dalam proses ini, pemerintah berupaya menghimpun berbagai 
kemungkinan yang tersedia sebagai pilihan-pilihan kebijakan. Dalam 
menghimpun pilihan yang tersedia, pemerintah tidak harus menghimpun 
pilihan sebanyak-banyaknya mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki 
pemerintah sendiri.  Setelah alternatif diidentifikasi, maka alternatif tersebut 
kemudian dirumuskan. Semakin banyak rumusan alternatif dihasilkan, akan 
memungkinkan pilihan-pilihan solusi yang tersedia terhadap policy problem 
akan semakin banyak. Dari proses definisi dan perumusan alternatif, pada 
tahapan berikutnya adalah penilaian alternatif. Dalam konteks ini, berbagai 
faktor dipertimbangkan atas berbagai alternatif dirumuskan. Faktor penilian 
alternatif tersebut menyangkut kreteria technical feasibility, political viability, 
economic and financial possibility serta administrative operability, (Pasolong, 2008: 
45). Technical feasibility berbkaitan dengan dimensi efektifitas pencapaian 
tujuan, economic and financial feasibility berkaitan dengan dimensi efisiensi, 
(perbandingan biaya dan hasil), political viability berkaitan dengan dimensi 
acceptability, apppropiatteness, responsiveness, legal sustainibility dan equity serta 
administrative operability yang berkaitan dengan dimensi kealayakan 
implementasi dalam konteks sosial, politik dan administrasi yang berlaku. Dan 
setelah proses penilaian alternatif dilakukan, , maka pada tahap akhir 
perumusan kebijakan,  pemerintah melakukan pemilihan alternatif  untuk 
kemudian menjadi keputusan pemerintah. 

 

Decision Making (Pengambilan Keputusan) 
 

Pengambilan keputusan merupakan tahapan siklus kebijakan yang 
terjadi pada saat pemerintah mengambil keputusan terhadap berbagai 
alternatif yang tersedia untuk dipilih pemerintah sebagai policy solution atas 
policy problem yang dihadapi.  Herbert Simon mendefinisikan keputusan 
kebijakan sebagai suatu proses dimana berbagai peristiwa, keadaan, dan 
informasi mengendapkan (precipitate)  adanya suatu pilihan yang dirancang 
untuk mencapai hasil yang diinginkan, (Plano, 1982: 114). Gary Brewerr 
mendefinisikan keputusan kebijakan publik sebagai “pilihan dari berbagai 
alternatif kebijakan yang telah dijabarkan dan berbagai efek atas problem yang 
diperkirakan”,  (Mamud, 1995: 38). 

Sebagai tahapan kebijakan publik, keputusan kebijakan memiliki 
sejumlah hal penting : Pertama, pembuatan keputusan bukan tahapan yang self-
contained dan tidak pula synonimous terhadap keseluruhan proses kebijakan 
publik, namun ia merupakan tahapan  spesifik yang amat erat berakar pada 
tahapan – tahapan kebijakan sebelumnya. Ia mencakup pemilihan dari berbagai 
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opsi alternatif kebijakan, yang diidentifikasi didalam proses perumusan 
kebijakan untuk memecahkan masalah publik. Kedua, keputusan kebijakan 
bukanlah merupakan tindakan yang sifatnya tehnis, namun secara inheren 
sangat melekat  pada proses politik. Dalam konteks ini diakui bahwa 
keputusan kebijakan publik menciptakan adanya pilihan “pihak yang menang” 
dan “pihak yang kalah”. Pilihan semacam ini selalu terjadi bahkan pada saat 
pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk 
mempertahankan  statusquo.sekalipun. 

Dalam perspektif teori kebijakan publik, para ahli mengembangkan 
sejumlah model yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Secara 
fondamental  setidaknya  terdapat 3 (tiga) model  dalam pengambilan 
keputusan yaitu model rasional komprehensif, model inkremental dan model mix-
scanning. Model rasional merupakan model pengambilan keputusan  bisnis yang 
diterapkan kedalam arena publik. Model ini menganjurkan pengambilan 
keputusan sebagai  aktifitas sekuensial dalam penentuan pilihan (choice) yang 
dilakukan bagi pencapaian tujuan dengan cara-cara yang paling efisien. Model 
ini beranggapan bahwa masalah-masalah masyarakat haruslah dipecahkan 
dengan cara yang “scientific” dan “rasional” melalui penghimpunan seluruh 
informasi yang relevan dengan problema dan alternatif solusinya, yang pada 
muaranya menghasilkan alternatif terbaik. 

Berbeda dengan model rasional, model inkremental merupakan model 
politik yang diterapkan kedalam kebijakan publik. Sehingga pembuatan 
keputusan kebijakan dipandang sebagai proses politik yang akan selalu 
ditandai dengan adanya proses tawar menawar dan kompromi. Dengan dasar 
ini, dalam pandangan model inkremental, keputusan pada akhirnya lebih 
merupakan gambaran dari apa yang secara politik layak (feasible) daripada apa 
yang secara politik diinginkan (desirable). 

Model inkremental memandang pengambilan keputusan sebagai ikhtiar 
praktis sehubungan dengan pemecahan masalah yang dihadapi ketimbang 
mencapai tujuan-tujuan yang mulia (lofty goals). Dalam model ini, berbagai cara 
dipilih bagi pemecahan masalah yang ditemukan melalui tindakan coba-coba 
(trial anf error) ketimbang melalui evaluasi yang sifatnya komprehensif atas 
segala cara yang tersedia. Para pengambil keputusan hanya akan 
mempertimbangkan sejumlah alternatif yang familiar dan memadai serta 
menghentikan pencarian tatkala mereka percaya bahwa alternatif yang dapat 
diterima telah diketemukan. 

Model mix scanning merupakan model prekriptive dan deskriptif dalam 
pengambilan keputusan. Model ini dikembangkan untuk menjembatani  
berbagai kelemahan  pada dua model sebelumnya. Karenanya model ini 
seringkali juga dipandang sebagai model kompromi atas model inkremental 
dan rasional komprehensif.. Model ini beranggapan bahwa pembuatan 
keputusan optimal akan terdiri dari pencarian  secara cepat (cursory search) atas 
berbagai alternatif, yang selanjutnya akan diikuti dengan pengkajian  yang 
lebih detil bagi alternatif yang lebih meyakinkan (Mamud:1995: 144). 
Karenanya model ini  akan mendorong adanya lebih banyak inovasi 
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sebagaimana dituntut model inkremental, tanpa mngabaikan tuntutan-tuntutan  
tidak realistik yang digambarkan model rasional.     

Namun apapun model yang dikembangkan dalam menjelaskan 
keputusan kebijakan, secara fondamental didalam berbagai model tersebut 
memiliki sejumlah persamaan : Pertama, masing-masing model mengakui 
jumlah aktor-aktor yang relevan terlibat dalam pengambilan keputusan 
cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan tahapan sebelumnya. Pada 
tahapan agenda setting,  berbagai aktor yang  terlibat baik  dari lingkungan 
pemerintah maupun masyarakat sangat luas.. Pada tahapan  formulasi 
kebijakan, aktor yang terlibat tetap besar, namun hanya mencakup aktor negara 
atau masyarakat yang membentuk policy subsistem. Pada tahapan pengambilan 
keputusan, aktor yang terlibat lebih sedikit, dimana secara normal sering 
menyisihkan aktor-aktor non state, termasuk pula  jenjang-jenjang / levelitas 
tertentu di lingkungan pemerintahan. Kedua, berbagai model mengakui bahwa 
didalam pemerintahan modern, tingkat kebebasan para pengambil keputusan 
dibatasi oleh setumpuk aturan  politik dan administrative  yang  membatasi 
tindakan masing-masing pejabat politik ataupun administratif. Aturan-aturan 
ini  mewujud dalam berbagai bentuk mulai  dari konstitusi negara hingga  
wewenang khusus yang diberikan kepada individu pembuat keputusan yang 
diberikan  undang-undang atau regulasi. Aturan ini tidak semata menentukan 
ditangan siapa keputusan bisa dibuat, namun juga memuat berbagai  perangkat 
prosedur yang harus dilalui bagi pengambilan keputusan sebagai saluran 
tindakan  “channels of action” bagi pengambilan keputusan, (Mamud, 1995: 138). 

Salah satu bagian penting tahap pengambilan keputusan kebijakan 
untuk memasuki tahapan berikutnya adalah pengesahan kebijakan. Suatu 
usulan kebijakan akan berubah menjadi kebijakan yang sah (legitimate policy) 
apabila telah mendapatkan pengesahan dari orang atau badan yang berwenang 
sesuai dengan standar yang berlaku dalam aturan pembuatan kebijakan. 
Kebijakan yang sudah disahkan dengan sendirinya dipandang sebagai sesuatu 
yang mengikat bagi sorang atau badan  dan sekaligus dapat dinyatakan telah 
siap diimplementasikan, (Pasolong, 2008:51). 

“...suatu keputusan kebijakan yang sah mempunyai sifat mengikat bagi 
anggota-anggota masyarakat. Sifat ini sangat penting karena suatu kebijakan 
akan lebih efektif kalau masyarakat mau melaksanakan kebijakan tersebut. 
Pemerintah mempunyai kewenangan untukmemaksakan terlaksananya 
kebijakan dan akan mengenakan sanksi kepada mereka yang tidak mau 
melaksanakannya. Dengan demikian pengesahan kebijakan juga mempunyai arti 
memberi kekuatan hukum pada suatu kebijakan sehingga masyarakat mentaati 
dan melaksanakan kebijakan tersebut” (Islamy, 1988: 5.28) 

 
Implementasi Kebijakan 
 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan  kebijakan yang ditandai 
dengan proses mentransformasikan suatu keputusan  kebijakan ke dalam 
praktek kebijakan. Karenanya, substansi dari implementasi kebijakan adalah” 
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proses dimana program atau kebijakan dijalankna sebagai manifestasi translasi 
rencana kedalam praktek  Sebagai translasi keputusan kebijakan, implementasi 
kebijakan  dengan sendirinya memiliki posisi yang sangat krusial. Dinyatakan 
sebagai sesuatu yang krusial, karena sebaik apapun suatu kebijakan 
diformulasikan dan diputuskan, kalau tidak dipersiapkan dan dilaksanakan 
dengan baik maka tujuan kebijakan tidak akan pernah mampu diwujudkan, ( 
Widodo, 2007: 85). Karenanya mengutip pendapat Pressmann dan Wildavsky, 
implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai proses interaksi antara 
setting tujuan dengan tindakan yang menggerakkan pencapaian tujuan tersebut 
(implementation may be viewed as process of interaction between the setting of goals 
and action geared to achieving them).  

Dalam perspektif teori kebijakan publik, implementasi kebijakan 
dipahami para ahli secara beragam. Donald S. Van Mater dan Carl E. Va 
mengungkapkan  bahwa implementasi kebijakan   “encompass those actions by 
public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of 
objectives set forth in prior policy decisions. This include both one time efforts to 
transform decision into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the 
large and small changes mandated by policy decision”, (Widodo, 2007:86). Charles O. 
Jones memandang implementasi kebijakan sebagai “those activities directed 
toward putting a program into effect”, (Islamy, 1988:6.2).  Dalam konteks ini 
konsistensi antara goal setting dengan goal attainment menjadi penting dalam 
implementasi. 

Dalam implementasi kebijakan, kemungkinan terjadinya perbedaan 
antara apa yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan dengan apa yang 
senyatanya dapat dicapai amat terbuka terjadi. Gejala ini oleh Andre Dunsire 
disebut dengan  implementation gap yaitu suatu keadaan dimana didalam proses 
pelaksanaan kebijakan sealalu terjadi perbedaan-perbedaan antara das sollen 
dan das sein. Besar kecilnya perbedaan sangat ditentukan oleh implementation 
capacity yaitu kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan 
keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau 
sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.  

Dalam konteks implementasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, 
Mazmanian dan Paul A.Sabatier menyatakan terdapat tiga langkah intervensi: 
Pertama, mengorganisasikan implementasi kebijakan, kedua, memimpin 
organisasi yang mengimplimentasikan kebijakan dan ketiga, mengendalikan 
pelaksanaan implementasi kebijakan. Langkah intervensi dapat dilakukan 
melalui penerapan 2 (dua) pendekatan vertikal top-down dan bottom-up. 
Pendekatan top-down terutama berfokus pada ketersediaan unit pelaksana 
(birokrasi), standar pelaksanaan, kewenangan, dan koordinasi. Sedang 
pendekatan bottom up menekankan pada strategi-strategi yang digunakan oleh 
pelaksana saat menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu 
kebijakan publik sebagai dasar memahami kebijakan publik itu sendiri secara 
keseluruhan. Untuk menjamin implementasi dapat mencapai tujuan, menurut 
Mazmanian diperlukan sejumlah syarat: Pertama, Tujuan yang jelas dan 
konsisten, sehingga dapat menjadi sumber evaluasi legal dan sumberdaya. 
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Kedua, Teori kausal yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu 
mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara menjabarkan 
perubahan. Ketiga, struktur implementasi yang disusun secara legal untuk 
membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-
kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Keempat, para pelaksana 
implementasi yang ahli dan memiliki komitmen. Kelima, duukungan dari 
kelompok kepentingan dan penguasa di legislatif dan eksekutif, (Sitorus, 1997: 
131). 
 

Evaluasi Kebijakan 
 

Evaluasi kebijakan  secara fungsional dipandang meripakan tahapan 
akhir dalam proses kebijakan. Sebagai tapan akhir, proses ini memiliki posisi 
yang amat penting dan ditempatkan pada rangkaian yang terjadi setelah 
kebijakan publik diimplemenatsiokan. Namun betapapun ditempatkan pada 
fase akhir siklus kebijakan, evaluasi dapat dilakukan pada aktifitas fungsional 
kebijakan lainnya  sehingga keseluruhan sekwensi proses kebijakan dapat 
menjadi objek evaluasi tanpa harus menunggu implementasi kebijkannnya, 
(Islamy,1988: 6-12). Dalam  konteks ini, evaluasi kebijakan memiliki posisi 
penting dalam  keseluruhan siklus kebijakan; Pertama, evaluasi memberikan 
informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, 
evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai 
yang mendasari pemilihan tujuan dan target kebijakan. Ketiga, evaluasi 
memberi kontribusi bagi aplikasi metode-metode kebijakan karena berbagai 
informasi yang didapat tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat 
memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, (Dunn,  2000: 
609-610). 

Sebagai tahapan dalam proses kebijakan publik, evaluasi kebijakan 
memiliki anyak konotasi. . Anderson mengatakan bahwa “ policy evaluation can 
be briefly defined as appraisal or assessment of policy, including its content, 
implementation and impact.. Jones memahami evaluasi kebijakan sebagai “ ...an 
activivity designed to judge the merits of government programs which varies 
significantly in the specification of object, the techniques of measurement, and the 
methods of analysis, (Islamy, 1988: 6-12). William Dunn mengatakan bahwa  
evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisa)l, pemberian angka 
(rating) dan penilaian (assessment) yang secara spesifik berkenaan dengan 
produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, (Dunn, 
200:608).  Mustopadijaja mengatakan evaluasi kebijakan merupakan kegiatan 
untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu 
kebijakan publik         (Widodo, 2007:111). David Nachmias mendefinisikan  
evaluasi kebijakan sebagai “objective systematic, empirical examination of the effects 
on going policies and public programs have on their target in terms of the goals they are 
meant to achieve”. (Mamud, 1995: 169). 

Berbagai pengertian yang dikemukakan diatas mencerminkan perspektif 
yang berbeda dalam memandang evaluasi kebijakan publik. Hal ini terjadi  
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disamping karena adanya berbagai perbedaan  yang berkaitan dengan fokus 
atau objek evaluasi, juga karena usaha mengembangkan ukuran-ukuran 
evaluasi kebijakan yang memadai dan dapat diterima memang merupakan 
pekerjaan yang amat kompleks. Ingramm & Mann mengatakan bahwa 
kompleksitas dan kerumitan ini terjadi karena konsep tentang penilaian 
keberhasilan dan kegagalan kebijakan seringkali merupakan konsep yang amat 
subjektif serta merefleksikan tujuan-tujuan yang individual. sehingga sangat 
dipengaruhi oleh persepsi kebutuhan dan bahkan disposisi psikologis individu.  
Kondisi kebijakan seringkali ditafsirkan secara amat berbeda oleh  evaluator 
yang berbeda, sehingga seringkali tidak didapati cara yang pasti untuk 
menentukan evaluasi yang benar. 

Namun terlepas dari berbagai perbedaan diatas, para ahli bersepakat 
bahwa evaluasi kebijakan pada dasarnya  merupakan aktifitas yang bersifat 
politis. Prof. Weiss mengatakan bahwa evaluation has always had explicitly 
political overtone. Bustani Dj. Mamud mengatakan bahwa “policy evaluation, like 
other stages of the policy process, is a political activity. Dimensi politik dari proses 
evaluasi muncul karena pada levelitas tertentu, evaluasi kebijakan  dapat 
dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, disampaing lembaga di luar 
pemerintahan. Sebagai konsekwensinya, evaluasi dapat menjadi sangat politis 
dan sarat dengan dengan kecenderungan-kecenderungan tertentu (value 
laden). (Islamy,1997: 113) sebagai wahana pemenuhan  kepentingan berbagai 
pihak termasuk  kepentingan pemerntah untuk membangun dukungan. Dan 
muara dari keseluruhan proses  tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah 
untuk membuat berbagai keputusan  berikutnya  berkaitan dengan kebijakan 
yang dirumuskan dan dijalankan.. Karenanya, sebagaimana dinyatakan  Weiss, 
evaluasi pada esensinya merupakan proses yang politically rational porpuse, 
(Soenarko, 2000). 

Keputusan-keputusan masa depan yang dihasilkan dari proses evaluasi 
mencakup: Pertama, kebijakan perlu diteruskan atau dihentikan. Kedua, 
kebijakan perlu diteruskan, namun perlu perbaikan baik prosedur maupun 
penerapannya. Ketiga, perlunya menambah atau mengembangkan strategi dan 
tehnik program-program khusus. Keempat, perlunya menerapkan kebijakan 
program serupa di tempat lain. Kelima, perlunya mengalokasikan sumberdaya 
langka diantara program yang saling kompetitif. Keenam, perlunya menolak 
atau menerima teori atau pendekatan kebijakan program, (Widodo, 2007: 115-
116). 

Sebagai bagian dari siklus kebijakan, evaluasi kebijakan  pada dasarnya  
merupakan kegiatan yang mencakup keseluruhan tahapan kebijakan. James 
Anderson mengatakan bahwa cakupan evaluasi kebijakan dapat meliputi isi 
(content), pelaksanaan (implementation) dan dampak (impact) kebijakan., 
sehingga keseluruhan proses dalam tahapan kebijakan   mulai dari fase 
perumusan masalah kebijakan, formulasi usulan kebijakan, implementasi, 
legitimasi kebijakan tidak ada yang tidak tersentuh dari  proses evaluasi, 
(Islamy, 1997: 112). Dalam spektrum yang demikian luas, eavaluasi tersebut 
dapat dijalankan dalam 3 (tiga) kategori : Administratif, yuridis dan politis. 
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Evaluasi administratif, merupakan evaluasi yang dijalankan dengan 
fokus pada aspek berbagai aspek administrasi kebijakan. Aspek administratif 
dilihat secara bervariasi,  sehingga evaluasi inipun juga memiliki varian yang 
berbeda sesuai dengan kreteria yang dikembangkan. Secara fondamental, 
menurut William Dunn, kriteria evaluasi tersebut mencakup efektifitas, 
efisiensi, kecukupan (adequacy) perataan, responsifitas dan ketepatan, ( Dunn, 
2000:611). Berdasar tipe kreteria yang berbeda, evaluasi administrasi 
menampilkan diri dalam berbagai varian bentuk  yang beragam. Menurut Dj. 
Manoud, dilihat dari sofistikasi  variasi kriteria dan formalitasnya, evaluasi 
administrasi memiliki sejumlah bentuk yaitu: effort evaluation, performance 
evaluation, adequacy of performance evaluation, efficiency evaluation dan process 
evaluation. Evaluasi usaha berupaya mengukur kuantitas input program berupa 
sejumlah usaha yang dicurahkan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan 
yang ditetapkan. Didalamnya mencakup berbagai aspek mulai dari personel, 
organisasi, komunikasi, transportasi dan lain-lain yang dikalkulasi di dalam 
kerangka biaya moneter yang merka libatkan. Evaluasi kinerja lebih 
menekankan pada output ketimbang aspek input Tujuan utamanya semata-
mata menggambarkan apa yang dihasilkan suatu kebijakan tanpa memelihat 
sasaran / tujuan yang dinyatakan. Evaluasi adequacy kinerja (juga dikenal 
dengan evaluasi efektifitas) dilakukan untuk mengetahui / memperoleh 
gambaran jika suatu program dijalankan, apa yang diperkirakan akan terjadi.  
Dalam evaluasi ini, kinerja suatu kebijakan  tertentu diperbandingkan dengan 
tujuan-tujuan yang dikehendaki (intended goals) untuk menentukan apakah 
kebijakan / program tersebut dapat mencapai tujuannya ataukah tujuan itu 
perlu disesuaikan / dirubah dilihat dari ketercapaian program. Dengan 
berbasis rekomendasi temuan, berbagai perubahan program atau kebijakan 
dapat dilakukan. Evaluasi efisiensi dilakukan untuk memperkirakan biaya 
program dan menilai jika jumlah dan kualitas output yang sama dapat dicapai 
secara lebih efisien melalui pengeluaran biaya yang lebih rendah. Sedang 
evaluasi proses lebih menekankan pada metode organisasi, termasuk 
didalamnya aturan dan prosedur pelaksanaan  yang digunakan didalam 
pelaksanaan program, (Mamud, 1995: 171). 

Evaluasi yudicial sebagai evaluasi kebijakan kedua tidak memberikan 
perhatian pada persoalan-persoalan diatas seperti prioritas, efisiensi, 
pengeluaran, efektifitas dan semacamnya, namun lebih berfokus pada issu-issu 
legal yang berkaitan dengan cara pemerintah menjalankan program. Evaluasi 
ini dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penegakan 
hukum dan memusatkan perhatian pada kemungkinan terjadinya pertentangan 
antara tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dengan aturan-aturan 
konstitusional atau standart aturan pelaksanaan administrtatif dan hak-hak 
individu. Dalam proses ini, evaluasi yudisial dijalankan melalui pengujian 
terhadap sifat konstitusionalitas kebijakan yang dijalankan, ketepatan 
pelaksanaan dilihat dari prosedur kerjanya serta apakah implemerntasi tersebut 
melanggar prinsip-prinsip hak-hak asasi dan atau rasa keadilan didalam 
masyarakat. Penegak hukum  menilai apakah kebijakan yang dijalankan 
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tersebut  benar menurut prinsip-prinsip hukum dan aturan-aturan 
administratif yang berlaku. 

Evaluasi politik dijalankan oleh berbagai pihak dengan kepentingan 
tertentu di bidang politik. Tidak sebagaimana evaluasi administratif ataupun 
yudicial, evaluasi ini tidak selalu bersifat sistimatis secara tehnis memadai, 
bahkan tak jarang dilakukan secara biased dan memihak serta tidak obyektif. 
Tujuannya tidak selalu untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah, namun 
sekedar berupaya mendukung pemerintahan. atau menentang pemerintah. 
Evaluasi politik lebih banyak memberi label keberhasilan ataupun kegagalan 
kebijakan seraya dibarengi dengan tuntutan bagi keberlanjutan ataupun 
perubahan kebijakan tersebut. Berbagai bentuk pujian ataupun kecaman yang 
timbul pada tahapan ini dapat melahirkan bergeraknya siklus baru tatkala 
pemerintah berupaya merespon berbagai kritik atau menarik pelajaran dari 
berbagai pengalaman sebelumnya kedalam kebijakan baru atau  kebijakan yang 
diperbaharui. 

Didalam berbagai sistem politik, evaluasi politik secara umum 
dijalankan  beranjak dari anggapan bahwa evaluasi kebijakan bukanlah semata 
merupakan proses yang berada pada ranah akademik atau  semata melibatkan 
aktor-aktor kebijakan tertentu, namun juga harus menjadi wilayah warga 
kebanyakan (ordinary citizen) sehingga ia bersifat. participative, deliberative and 
dialogue-based exercise. Manifestasi evaluasi ini sangat bervariasi tergantung 
sistem politik yang dikembangkan. Di negara - negara demokrasi, evaluasi ini 
dijalankan  oleh berbagai pihak melalui berbagai mekanisme yang melembaga 
di dalam sistem politik tersebut. Salah satu mekanisme tersebut adalah 
pemilihan umum., tatkala semua warga negara memperoleh kesempatan untuk 
membuat judgement terhadap kinerja pemerintah. Pemberian suara pada saat 
pemilihan umum atau referendum mengekpressikan evaluasi informal pemilih 
terhadap efisiensi dan efektifitas program ataupun kebijakan. Tatkala warga 
negara memberikan  preferensi dan suaranya baik dalam referendum ataupun 
pemilihan umum dapat dipandang sebagai penilaian aggregate terhadap 
keberhasilan ataupun kegagalan  pemerintah,  ketimbang pada keefektifan dan 
kegunaan (kemanfaatan) kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan 
demikian, persepsi publik tentang  inefektifitas kegiatan pemerintah dapat 
memberikan efek terhadap  prilaku pemilih,  sesuatu yang selayaknya tidak 
dapat diabaikan pemerintah. 

Mekanisme lain dalam evaluasi politik adalah melalui konsultasi dengan 
berbagai elemen dari subsubsistem kebijakan. Ada sejumlah  mekanisme yang 
tersedia dalam konsultasi ini, termasuk didalamnya melalui penyelenggaraan 
forum dengar pendapat publik (public hearing) atau pembentukan komisi-
komisi konsultatif ataupun gugus tugas (task force) yang dilakukan untuk 
tujuan-tujuan konsultasi melalui pertemuan-pertemuan yang berskala kecil 
hingga berskala besar. Mekanisme politik semacam ini dapat menjadi wahana 
penumpahan pandangan – pandangan anggota subsistem kebijakan dan 
mempengaruhi pandangan publik pada issu-issu kebijakan tertentu. Namun 
berbagai pandangan yang muncul dalam berbagai forum konsultasi, tidaklah 
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selalu akan melahirkan revisi terhadap kebijakan pemerintah, (Mamud, 1995: 
173-175). 
Berbagai kategori/bentuk evaluasi kebijakan adminstratif, judikatif ataupun 
politis memiliki corak evaluasi yang saling berbeda berdasar pada  tuntutan 
kepentingan dan kebutuhan evaluasinya. Dalam perspektif  kategori yang 
berbeda, berbagai tipe evaluasi kebijakan publik dikembangkan sebagai  
manifestasi pemenuhan kepentingan dan kebutuhan  yang berbeda, sehingga  
dalam perspektif teori kebijakan kita dapati adanya banyak varian digunakan 
dalam evaluasi kebijakan publik tersebut. . Bertolak dari variasi kepentingan 
dan kebutuhan tersebut, evaluasi kebijakan publik dikembangkan dalam 
beragam tipe yang secara kategoris berbeda, (Widodo, 2007: 116). Berbagai tipe 
evaluasi, memiliki metode yang berbeda yang secara garis besar dibedakan 
kedalam 2 (dua) kategori metode deskriptif dan metode kausal. Metode deskriptif 
lebih mengarah pada tipe evaluasi proses (process of public policy implementation), 
sedang metode kausal lebih mengarah pada tipe evaluasi outcomes (outcomes of 
public policy implementation). Dalam evaluasi deskriptif, evaluasi dijalankan 
dengan merujuk pada pedoman / panduan (guide line). Apakah kebijakan itu 
dijalankan sesuai dengan aturan atau pedoman atau tidak, seberapa jauh 
fasilitas ataupun sumberdaya digunakan dalam kebijakan, bagaimana manfaat 
yang ditetapkan dalam kebijakan serta apakah manfaat nyata dari kebijakan 
dapat dinikmati oleh kelompok sasaran. Berbeda dengan metode deskriptif, 
metode kausal lebih mengarah pada apakah hasil (output) kebijakan 
menghasilkan effects (dampak) yang diharapkan / tidak diharapkan. Faktor 
implementasi mana yang menghasilkan effects yang terbaik, (Widodo, 2007: 
117). 
 Namun apapun metode yang digunakan, ketika sebuah evaluasi 
dikembangkan untuk menelaah suatu kebijakan, evaluasi menjadi normative 
focus dengan tekanan dan arah serta kepentingan  yang berbeda satu sama lain. 
Disini kita mendapati adanya 2 (dua) varian evaluasi berupa evaluasi yang 
menekankan pada hasil (output) atau dampak (outcome) dari kebijakan, serta 
evaluasi yang lebih menekankan pada proses (process) dengan mana program 
itu dilaksanakan. Evaluasi proses mencakup penelaahan tentang bagaimana 
program dilaksanakan, monitoring tentang bagaimana program yang sedang 
dilaksanakan serta auditing program untuk memastikan segala sesuatunya 
dijalankan menurut aturan-aturan legal dan etis serta mengidentifikasi berbagai 
kekurangan-kekurangan didalam rancang prosedural (procedural design) dan 
atau  implementasi kebijakan. 
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KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN PEDAGANG  

KAKI LIMA DI KABUPATEN PAMEKASAN  
 

Mohammad*) 

 

Abstraction: A negative opinion about cloister tradesman existence 
more thickly when appears city beauty word. If seen from 
environment aesthetics aspect, also device that worn trade  almost 
everything left at massive foot or at another person yard, even both 
rarely place emergency bookstall trade place that is them also as 
residence. This condition causes other road users felts not pleasant 
and safe moment walk at massive foot, because cloister tradesman 
not remainder space to massive foot especially tent string existence 
that fastened in massive foot divider. To that's need publisher 
existence tradesman time five this by district public service 
guardian policeman unit as according to main task and the function 
as regulated in number government regulation 6 year 2010 about 
district public service guardian policeman unit that to help regional 
leader in order to maintained by law and general orderliness 
exertion with society pacification, so at every province and regency 
or city is formed district public service guardian policeman unit.  

 

Pendahuluan 
 

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu 
kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Keamanan dan ketertiban adalah 
satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat 
melakukan aktifitas sehari-hari. Sementara itu pelaksana tugas dalam 
memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, 
menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dibentuklah 
Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban yang seringkali dilakukan oleh Polisi 
Pamong Praja saat ini adalah penertiban pedagang kali lima.  

Munculnya sektor informal khususnya pedagang kali lima di kota-kota 
besar di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari akibat pembangunan pertanian 
yang dikenal dengan “revolusi hijau” pada awal Pemerintahan Orde Baru. 
Keberadaan sektor informal khususnya pedagang kali lima di perkotaan lebih 
banyak dilihat oleh beberapa pihak sebagai parasit yang mengganggu 
ketertiban dan keindahan wajah kota, sehingga kota besar seperti Jakarta 
pernah menerapkan kebijakan “pintu tertutup” bagi warga pendatang baru  
asal pedesaan ini. Belum tuntas masalah ini ditangani, justru pada putaran 
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berikutnya, terjadi peningkatan pesat jumlah pedagang kali lima di kota-kota 
besar di Jawa sebagai akibat krisis ekonomi global tahun 1997 yang lalu. 

Kondisi inipun akhirnya “memaksa” pemerintah daerah, mulai 
menerapkan kebijakan “pintu tertutup” guna menekan jumlah pedagang kali 
lima dari pendatang pedesaan yang setiap akhir tradisi mudik lebaran, selalu 
membanjiri kota-kotan besar ditanah air, seperti Jakarta dan Surabaya. 
Persoalannya memang tidak hanya sekedar masalah pekerjaan, atau tempat 
tinggal saja, akan tetapi sudah menyangkut daya dukung lingkungan, sanitasi, 
air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, yang harus disediakan 
oleh pemerintah daerah.  

Dalam kurun waktu sepuluh tahun teakhir, sektor informal di wilayah 
perkotaan Indonesia kembali menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Menurut 
para ahli, meningkatnya sektor informal mempunyai kaitan dengan 
menurunnya kemampuan sektor modern (industri) dalam menyerap 
pertambahan angkatan kerja baru di kota. Di pihak lain pertumbuhan angkatan 
kerja baru di kota-kota besar sebagai akibat langsung dari migrasi desa-kota 
jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kesempatan kerja. Kondisi ini 
telah menambah jumlah pengangguran termasuk penganguran usia muda dan 
terdidik di perkotaan. 

Kondisi sedemikian itu telah menyebabkan tekanan ekonomi di satu 
pihak terasa berat, sementara di pihak lain hampir tidak ada lagi sumber 
ekonomi yang memadai yang dapat diusahakan di pedesaan, akhirnya pilihan 
menjadi pedagang kali limapun dijalani meskipun disatu sisi  melanggar 
ketertiban dan keindahan kota. Itu pula sebabnya di beberapa sudut kota sering 
ditemukan orang hidup menggelandang, tidur di emper toko, kios pasar atau 
dikolong jembatan yang menampilkan kesengsaraan manusia di kota-kota 
besar yang sedang tumbuh pesat. Untuk dapat bertahan hidup, maka tidak ada 
jalan lain, selain berusaha di sektor-sektor ekonomi informal. Dari dampak 
gejala urbanisasi semacam inilah kemudian mulai muncul berbagai jenis dan 
tingkatan usaha di sektor ekonomi informal, mulai dari pengemis jalanan, 
pengamen, pengumpul barang bekas (barang rombengan), pemungut puntung 
rokok, kaca, dan kertas bekas, tukang copet, tukang becak, hingga pedagang 
kaki lima berbagai jenis usaha. Khusus mengenai pedagang kaki lima, 
keberadaan mereka tidak pernah surut dari berbagai masalah, baik yang 
datang dari pemerintah daerah maupun kehadiran pihak ketiga yakni para 
preman.  

Sebelum terjadinya krisis moneter 1997, di sepanjang jalan protokol di 
beberapa kota besar masih nampak bebas dan bersih dari tenda atau rombong 
pedagang kaki lima, kecuali beberapa pedagang kaki lima yang menjual jenis 
makanan jadi. Tetapi sekarang, trotoar di jalan-jalan protokol sudah nampak 
berjajar pedagang kaki lima, bahkan sampai nyaris memenuhi separuh badan 
jalan. Lebih parah lagi akibat pedagang kaki lima dapat menimbulkan 
kemacetan parah, karena pedagang kaki lima menggelar dagangannya di 
sepanjang badan jalan, kegiatan usaha lainpun juga terganggu karena didepan 
rumahnya dipenuhi oleh pedagang kaki lima. Pandangan negatif tentang 
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keberadaan pedagang kaki lima semakin kental ketika muncul wacana 
keindahan kota. Jika dilihat dari segi estetika lingkungan, keberadaan 
pedagang kaki lima maupun peralatan yang dipakai berjualan hampir 
semuanya ditinggalkan di trotoar atau di halaman orang lain, bahkan tidak 
jarang kios-kios darurat tempat berjualan itu mereka fungsikan pula sebagai 
tempat tinggal. Kondisi ini menyebabkan para pengguna jalan yang lain merasa 
tidak nyaman dan aman saat berjalan di trotoar, karena pedagang kaki lima 
tidak menyisakan ruang untuk pejalan kaki terutama adanya tali pengikat 
tenda yang diikatkan pada pembatas trotoar. Untuk itulah diperlukan adanya 
penertiban pedaganag kali lima ini oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa 
untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah 
dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat, maka 
di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. 

Namun disisi lain tidak jarang disaat Polisi Pamong Praja melakukan 
tugasnya dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) seperti di Sae Rassah 
Jalan Dirgahayu Pamekasan justru menimbulkan persoalan dikalangan 
pedagang itu sendiri. Paguyuban pedagang kaki lima dan asosiasi pedagang 
kaki lima (APKLI) Pamekasan mendesak pertanggungjawaban pemerintah 
kabupaten Pamekasan terutama Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti 
diberitakan, di Harian Radar Madura, bahwa pada tanggal 25 Maret 2009 lalu 
Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban secara estafet. Selain 
menurunkan 31 bendera parpol peserta pemilu di daerah Asem Manis 
Pamekasan, pedagang kaki lima di Sae Rassah juga ditertibkan. 

Penertiban pedagang kaki lima yang tidak dibongkar saat siang hari 
tersebut menuai kecaman. Bahkan, mereka yang menjadi korban meminta 
pertanggungjawaban pemerintah kabupaten Pamekasan terkait penertiban 
yang dinilai kurang manusiawi itu. Paguyuban pedagang kaki lima Pamekasan 
menuding Satuan Polisi Pamong Praja dan pemerintah kabupaten Pamekasan 
dalam melakukan penertiban tidak berdasarkan etika. Melainkan, terkesan 
sporadis dan menjurus asal bongkar tanpa memperhatikan kondisi barang 
yang ditertibkan. Jadi justru banyak yang merasa keberatan dengan adanya 
penertiban tersebut. Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Pamekasan M. 
Rofiei melalui Kasi Penegakan Perda Sjamsuridjal Arifin menegaskan, 
tindakannya sudah sesuai prosedur dan dilakukan dengan penuh kehati-
hatian. Sehingga, dia membantah tudingan PKL dan APKLI tersebut. Bahwa 
penertiban yang di Jalan Dirgahayu itu sudah berdasarkan koordinasi dengan 
instansi terkait yang khusus menangani pedagang kaki lima. 

  
Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja 

Sebenarnya keberadaan Satpol PP, sudah dikenal sejak  pada era 
Kolonial pada tahun 1860 menduduki Batavia dibawah pimpinan Gubernur 
Jendral Pieter Both, menyatakan bahwa kebutuhan untuk memelihara 
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Ketentraman dan Ketertiban penduduk diperlukan karena pada waktu itu kota 
Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis dari pasukan lokal dan 
tentara Inggris serta meningkatnya gangguan penduduk yang berupa 
pencurian, perampokan dan perkelahian. Untuk menyikapi hal ini maka VOC 
membentuk Bailluw, yakni semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim 
yang bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dan 
warga serta menjaga Ketertiban dan Ketentraman warga. 

Pada masa Raffles, Bailluw dikembangkan dengan dibentuk satuan 
lainnya yang disebut Bestuurs Politie atau Polisi Pamong Praja yang bertugas 
membantu pemerintah di tingkat Kawedanan untuk tugas Ketertiban dan 
Keamanan / Ketentraman. Kemudian menjelang akhir era kolonial dalam hal 
ini pada masa penjajah Jepang, organisasi kepolisian mengalami perubahan 
besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural 
Satuan Kepolisian, Polisi Pamong Praja bercampur peran fungsi dengan 
kemiliteran. Pada masa kemerdekaan tepatnya setelah Proklamasi 
Kemerdekaan 18 agustus 1945, Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian 
Organisasi Kepolisian karena belum ada secara definitif mengalami beberapa 
kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama. Baru kemudian pada 
tahun 1950 secara konstitisional ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor Up. 32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 secara resmi dengan 
sebutan ”Satuan Polisi Pamong Praja”. 

Pembentukan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari tuntutan situasi 
dan kondisi pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 
tahun 1945, pada waktu itu Polisi Pamong Praja tidak di bentuk secara serentak 
melainkan secara bertahap. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :  
a. Pembentukan Polisi Pamong Praja pada awalnya dilakukan oleh Praja 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berdasarkan perintah Nomor 1/1948 
tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Keamanan 
Kawadenan, kemudian berdasarkan perintah Nomor 2/1948 tanggal 10 
Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja, 

b. Pembentukan berikutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor Up.32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 dibentuk Kesatuan Polisi Pamong 
Praja untuk tiap-tiap kawadenan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

c. Pembentukan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Up.32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 
dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk Jawa dan Madura. 

d. Pembentukan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura baru pada tahun 
1960 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 
7 Tahun 1960. 

e. Pembentukan berikutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 
1998 tentang Polisi Pamong Praja. 

Pembentukan berikutnya adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, tentang Prosedur Dan Ketetapan (Protap) 
Sat Pol PP, hasil penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, 
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Namun kedua peraturan ini 
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telah sering menimbulkan benturan tugas dan kewenangan antara anggota 
Polri dengan Satpol PP . Ini karena dalam jabaran tugas secara tehnis dan taktis 
di kedua produk hukum tersebut, banyak yang bertentangan dengan Undang-
Undang yang berlaku artinya adanya disharmonisasi, lagipula tidak taat asas 
terhadap prosedur pembentukan Perundang Undangan.  

Sebagaimana kita ketahui bersama pembangunan nasional hanya bisa 
dicapai dengan salah satu syarat yaitu adanya harmonisasi antara Lembaga-
lembaga Pemerintahan. Harmonisasi dapat dilaksanakan apabila setiap 
Lembaga Pemerintahan berfungsi sebagaimana mestinya dalam melaksanakan 
tugas dan kewenangannya sesuai Peraturan Perundang Undangan. Hal inilah 
yang pada saat itu terjadi benturan antara Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, 
benturan ini berupa benturan kewenangan dan tugas, antara anggota Polri 
dengan Sat Pol PP. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, tentang 
Protap Sat Pol PP., merupakan jabaran dari amanat Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 2004, yang menjabarkan secara teknis tentang : 
a. Prosedur operasional ketentraman dan ketertiban umum, 
b. Prosedur operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan 

massa, 
c. Prosedur operasional pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang 

penting, 
d. Prosedur operasional pelaksanaan tempat-tempat penting 
e. Prosedur pelaksanaan operasional patroli; 
f. Prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, 

ketertiban umum dan Peraturan Daerah 
Kesemuanya itu, secara yuridis, banyak yang bertentangan dengan 

Undang Undang terkait dan atau Undang Undang yang lebih tinggi. 
Penjabaran tehnis dan taktis dalam Protap tersebut , hal-hal yang bertentangan 
dengan Undang-undang yang terkait, diantaranya adalah : 
a. Dalam ketentuan yang ada aparat yang berwenang pengawalan di jalan 

umum adalah Polri sesuai dengan amanat Pasal 65 ayat (2) dan (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu 
Lintas Jalan. 

b. Prosedur penjagaan, pengawalan dan patroli ditempat-tempat umum, 
adalah tugas Polri sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 
2002.  

c. Prosedur penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah belum mempedomani Pasal 7 ayat (2) dan 107 Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Berkaitan dengan fakta hukum, kesimpulannya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, adalah bertentangan dengan prinsip dan 
asas pembentukan Perundang undangan yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman tugas 
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serta tidak memiliki landasan hukum yang syah, atau melanggar hukum bila 
dipaksakan. 

Walhasil sesuai azas perundangan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2004, termasuk didalamnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 
Tahun 2005 yang merupakan jabaran amanah Pasal 120 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sat Pol PP, yang kemudian dicabut / dinyatakan 
tidak berlaku oleh Pasal 239 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang 
Pemerintahan Daerah.  

Dengan adanya pencabutan / tidak berlakunya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diganti dengan  Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu 
wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah 
dan  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini perlu didukung dalam rangka 
mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama 
dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi 
ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu 
kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu 
kehidupannya. 

Terlebih dalam amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 148 menyatakan bahwa : 
(1) Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk 
Satuan Polisi Pamong Praja 

(2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah. 

Berangkat dari pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tersebut, maka Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk 
menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga 
penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di 
samping menegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP juga dituntut untuk 
menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala 
daerah. 

Dari penjabaran pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tersebut kemudian muncul adanya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4428) yang kemudian diganti dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Dalam pasal 2 dan 3 Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tersebut menegaskan bahwa untuk 
membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan 
kabupaten/kota  dibentuk  Satpol PP. Pembentukan organisasi Satpol PP ini 
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ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Kemudian dalam pasal 3 menegaskan bahwa 
: 
(1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 
(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris 
daerah. 

Untuk itu guna mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun 
kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah 
yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak 
hanya mempertimbangkan  kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu 
daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, 
sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. 

Namun saat ini sosok Satpol PP hampir selalu diidentikkan dengan 
kekerasan. Gambaran awam tersebut tidak dapat disalahkan karena hampir 
setiap media yang menayangkan berita penertiban atau penggusuran selalu 
saja nampak barisan Satpol PP dengan aksi kekerasannya. Citra tersebut bisa 
saja terjadi karena pemberitaan media yang tidak berimbang, sehingga muncul 
seolah dalam menjalankan tugasnya Satpol PP lebih mengedepankan 
pendekatan secara represif (pemaksaan, kekerasan, pelanggaran HAM, 
kebringasan, penindasan dan intimidasi)  dari pada pendekatan yang bersifat 
persuasif (diskusi, negosiasi dan kompromi). 

Sehingga tidak berlebihan jika gerak langkah Satpol PP tidak pernah 
luput dari perhatian publik. Segala aktivitasnya dengan mudah diketahui 
melalui pemberitaan di media massa. Sayangnya, citra yang terbentuk di benak 
masyarakat atas sepak terjang aparat Satpol PP sangat jauh dari sosok ideal, 
yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam 
melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak 
asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di 
masyarakat. 
 
Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. 

Dalam Pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 
menegaskan bahwa : 
Pasal 4 : 
Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan 
masyarakat. 
Pasal 5 : 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP 
mempunyai fungsi: 
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a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan 
masyarakat; 

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; 
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat di daerah; 
d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 
e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
daerah, dan/atau aparatur lainnya;  

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 
mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan  

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. 
Berangkat dari kedua pasal tersebut jelas bahwa sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan 
urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk 
penyelenggaraan perlindungan masyarakat.  

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 
tersebut bahwa tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan 
demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 
menjadi fungsi Satpol PP. Kemudian yang dimaksud dengan pelaksanaan 
tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah dalam pasal 5 tersebut adalah 
antara lain : 
a. ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah,  
b. membantu pengamanan dan pengawalan VVIP termasuk pengamanan dan 

pengawalan pejabat negara dan tamu negara,  
c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan  
d. tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan di Kabupaten Pamekasan, untuk menjalankan tugas pokok 

dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, telah didukung oleh : 
a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
c. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 
d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
e. Kepala Seksi Penyidikan dan Penegakan Peraturan Daerah 
f. Bantuan Polisi Pamong Praja pada wilayah kecamatan yang tersebar di 13 

wilayah kecamatan. 
g. Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja. 
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Dengan memperhatikan pada fungsi Sat Pol PP di atas, yang 
mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan, 
menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Pol PP dalam menyangga 
kewibawaan pemerintah kabupaten Pamekasan serta penciptaan situasi 
kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Karena itu, eksistensi Pol PP, 
baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman 
dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya 
cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang 
pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Disamping itu dengan lingkup fungsi dan tugas Satpol PP dalam 
pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, 
sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil 
termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian jika 
memperhatikan tugas Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah 
dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban masyarakat, seperti diuraikan diatas, maka Polisi Pamong Praja 
dituntut untuk menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang 
mantap, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, 
tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, 
pembangunan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan 
dengan ketentraman dan ketertiban secara berdayaguna dan berhasil guna 
sehingga peranan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di 
semua bidang termasuk pembangunan pemerintah dan kemasyarakatan. 

Sementara itu jika mengkaji dari tugas dan fungsi Satpol PP diatas 
maka bentrokan antara Satpol PP dengan warga dalam penggusuran Makan 
Mbah Priok, Jakarta, beberapa hari yang lalu seharusnya dapat dihindari. Dari 
peristiwea tersebut kian menambah buruk citra aparat penegak peraturan 
daerah ini. Bahkan, hujatan kepada Satpol PP semakin gencar, di mana lapisan 
masyarakat menyuarakan gugatan atas kinerja Satpol PP melalui beragam 
media. Tidak sedikit pula sejumlah elemen masyarakat yang menuntut 
pembubarannya. Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satpol 
PP, tidak lain dikarenakan seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, 
namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya 
dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. 

Untuk itu, dalam menghadapi berbagai situasi dalam menjalankan 
tugasnya, Satpol PP harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana. 
Hal itu sesuai dengan paradigma baru Satpol PP yaitu menjadi aparat yang 
ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan 
bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan 
yang berlaku. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi perkembangan 
dan dinamika masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi 
daerah, setiap Satpol PP dituntut untuk semakin meningkatkan kinerjanya. 

Namun yang lebih penting lagi tentunya setiap aparat Satpol PP harus 
berupaya menempatkan fungsi pembinaan kepada masyarakat dibandingkan 
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dengan penegakan hukum. Hal ini penting sebagai usaha preventif agar 
masyarakat sadar hukum dan paham akan pentingnya ketenteraman dan 
ketertiban umum. Mengingat ada kecenderungan ketika penegakan hukum 
lebih ditonjolkan, potensial terjadi konflik. Oleh karena itu, untuk dapat 
menghasilkan sosok aparat Satpol PP yang profesional, khususnya dalam 
rangka mewujudkan perannya dalam pembinaan dan penegakan hukum, maka 
beberapa upaya dapat dilakukan, seperti memantapkan wawasan, 
keterampilan, dan performance sumber daya manusia atau personel Satpol PP 
menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Salah satunya dengan 
cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Satpol PP. Kemudian 
setiap anggota Satpol PP harus dibekali kemampuan dan keterampilan taktis 
dan teknis kepamongprajaan yang memadai, tujuannya supaya gerak langkah 
anggota Satpol PP dalam melaksanakan perannya semaksimal mungkin 
terhindar dari tindakan-tindakan yang menyimpang. Disamping itu guna 
memantapkan pedoman, arah, dan kewenangan yang jelas dan sinergis dengan 
unsur terkait, sehingga terjalin mekanisme operasional yang efektif dalam 
mewujudkan situasi yang kondusif wilayahnya. 

Sudah seharusnya dalam menjalankan fungsi dan perannya, setiap 
anggota Satpol PP senantiasa bersikap dan bertindak secara profesional, 
dengan selalu mengedepankan kearifan dalam bertindak sesuai koridor hukum 
dan nilai-nilai moral, serta memperhatikan hak asasi manusia. Sikap arogan 
dari anggota Satpol PP yang menurut pandangan masyarakat sering 
diperlihatkan pada saat menjalankan perannya, sudah saatnya ditinggalkan 
dan lebih mengedepankan pendekatan secara persuasif dan edukatif. Hal itu 
agar terwujud anggota Satpol PP yang menjunjung tinggi norma hukum, 
norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup 
dan berkembang di masyarakat dapat segera diraih. 

Untuk itu sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang 
semakin maju sangatlah diperlukan adanya anggota Polisi Pamong Praja yang 
mempunyai wawasan pengetahuan yang luas profesionalisme dan sikap 
disiplin serta ketahanan mental yang tinggi, sehingga dimungkinkan 
terwujudnya aparatur Satpol PP yang mempunyai pola pikir yang cepat, 
produktif, proaktif dan berwibawa disertai dengan amal perbuatan dharma 
bhakti dan pengabdian yang nyata. Lebih-lebih dalam rangka pemantapan 
penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah Kabupaten. 
Tantangan yang perlu diwaspadai dan dijabarkan serta dikembangkan baik 
dalam bentuk kebijaksanaan maupun gerak operasional Satpol PP di harapkan 
dapat mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan dan 
menggali sumber pendapatan asli daerah, sehingga dapat untuk modal 
pembangunan yang benar-benar dapat diandalkan oleh masing- masing 
daerah, dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten Pamekasan. 

Disamping itu Satpol PP sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil 
harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat 
meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan 
memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim 



28 Jurnal Ilmiah Administrasi Negara  
Tahun II, Nomor 2 Juli 2011 

yang lebih kondusif di daerah.  Apabila ketertiban dan keamanan dapat 
terwujud dengan baik sesuai harapan, masyarakat dapat beraktifitas dengan 
baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan 
kesejahteraannya. Untuk itu penampilan Satpol PP dalam pembinaan 
ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polri), 
karena kinerja Satpol PP akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat 
penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada 
pemberian sanksi atau pidana. 

 
Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Menyangkut penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP, sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya maka tidak akan terlepas dari prosedur dan 
ketetapan dalam rangka penegakan hukum dalam hal ini adalah  penertiban 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah yang 
didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis.  

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan 
penggusuran, dalam hal ini adalah penggusuran terhadap para pedagang kaki 
lima, biasanya terjadi karena adanya kekerasan structural, bahwa kekerasan 
tersebut merupakan suatu perintah  dari penguasa secara sistematis, seperti 
program Adipura, kebersihan dan tata ruang kota serta program-program 
pemerintah lainnya yang berkaitan dengan slogan daerah tersebut. Tindakan 
kekerasan yang “terpaksa” ini dilakukan oleh penguasa disebut-sebut untuk 
“kepentingan warga” misalnya demi ketertiban, keamanan, kenyamanan, 
peningkatan kesejahteraan dan membela hak warga lainnya. Mereka yang 
menjadi “korban” kekerasan dipandang sebagai “pelanggar hukum”, 
“perusak” atau “pengganggu” sehingga tidak layak mendapat perlindungan 
dan harus “dipindahkan / direlokasi”, bahkan apabila perlu harus diberikan 
sanksi pula sebagai efek jera, seperti perampasan gerobak-gerobak yang 
digunakan sebagai tempat untuk berdagang. Dalam hal ini penguasa seolah 
memperoleh justifikasi bahwa kekerasan yang terjadi adalah wajar dan warga 
harus memaklumi atau menerima kenyataan. 

Namun sayangnya, ada pula yang nampak bahwa Satpol PP 
merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan politik kepala daerah yang 
terkadang berkolaborasi dengan modal dan kepentingan lain di balik proyek-
proyek penertiban dan penggusuran, seperti demi kelancaran pembangunan 
gedung-gedung bertingkat, pusat perbelanjaan mapun pasar modern. 
Semangat korps Satpol PP yang diwarisi oleh watak militeristik karena 
kemampuan profesional yang sangat rendah dan peraturan yang sangat 
longgar, menyebabkan cara bekerja Satpol PP bak sistem komando. Dalam hal 
demikian target-target sebagaimana telah digariskan oleh penguasa sebagai 
pembuat kebijakan dipahami sebagai sesuai yang harus ditegakkan tanpa 
kompromi. 

Dalam kerangka ini maka fungsi hukum haruslah dipandang dan 
didekati secara yuridis sosiologis historis yang interdependensinya dengan 
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faktor-faktor lain didalam kehidupan masyarakat, jadi bukan hanya 
mengedepankan faktor hukumnya semata tetapi menyeluruh, baik dari sisi 
ekonomi, sosiologis, agamis maupun historis.  daripada pedagang, pembeli dan 
pemasok barang-barang dagangan para pedagang kaki lima tersebut serta 
orang-orang yang dianggap telah memberikan ruang untuk tempat pedagang 
kaki lima tersebut. 

Jika tindakan Satpol PP tersebut mengedepankan sisi-sisi lain tidak 
semata hanya mengedepankan Peraturan Daerah semata tetapi dengan 
berbagai pertimbangan baik dari sisi ekonomis, sosiologis, agamis dan histories 
serta dengan pendekatan yang humanis dan memberikan solusi yang tepat 
maka tindakan kekerasan dapat dihindari namun disisi lain penegakan hukum 
tetap berjalan dengan baik.  Hal ini sesuai dengan tugas ilmu hukum pidana 
sebagai konsekuensi dari ajaran hukum yang fungsional (functionale rechtsleer) 
yang disebut dengan metode fungsional, bahwa fungsi hukum dalam 
kehidupan masyarakat terutama di Indonesia, harus memiliki lima fungsi yaitu 
secara : 
a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk 

masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan 
bernegara, 

b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa, 
c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian dan 

keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, 
d. Perspektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan administrasi negara, 

maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat, 

e. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam 
mendapatkan keadilan. 

Selanjutnya secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum 
sebenarnya terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta 
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.   

Sehingga masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor 
yang mungkin mempengaruhinya, yang mempunyai arti netral dan saling 
berkaitan sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-
faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini adalah aturan main dan peraturan 

perundangan lainnya yang secara tidak langsung mengatur ketertiban dan 
penataan pedagang kaki lima, seperti Peraturan Daerah tentang Penataan 
Pedagang Kaki Lima, 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten 
Pamekasan, DPRD dan Satpol PP 
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c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, termasuk 
didalamnya adalah kemampuan penerapan teknologi, seperti adanya 
tempat-tempat yang dijadikan pusat pedagang kaki lima, sehingga mereka 
dilokalisir dalam beberapa tempat yang telah tersedia dengan baik dan 
nyaman, 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan, sehingga masyarakat dapat menikmati atas aturan-aturan 
tersebut dengan baik dan tidak karena terpaksa melakukannya, 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  

Sehubungan masih adanya berbagai pelanggaran terhadap peraturan 
daerah seperti pelanggaran atas penataan pedagang kaki lima hingga 
terjadinya penggusuran  berarti adanya gangguan terhadap penegakan hukum, 
yang dimungkinkan berasal dari peraturan perundang-undangannya sendiri, 
hal ini dapat disebabkan karena : 
a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan, 

dalam hal ini adalah Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah dan kewenangan 
Satpol PP.   

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 
menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut, hal ini dimungkinkan 
jika peraturan daerah yang diberlakukan belum disosialisasikan dengan baik 
dan belum adannya peraturan kepala daerah yang menjabarkan peraturan 
daerah tersebut, 

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam peraturan perundang-undangan yang 
mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya. 

d. Ringannya ancaman hukuman yang diterapkan, hal ini karena ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan bahwa Peraturan Daerah hyanya 
boleh menerapkan ancaman hukuman dengan hukuman kurungan 
maksimal hanya 3 (tiga) bulan sehingga hanya sebagai tindak pidana berupa 
pelanggaran. 

Disamping itu, tidak bekerjanya penegakan hukum dalam menghadapi 
pedagang kaki lima,  bahkan perilaku kehidupan masyarakat yang justru 
memebrikan ruang untuk tumbuh suburnya pedaganag kaki lima yang tidak 
mentaati peraturan,   salah satunya disebabkan karena sempitnya memandang 
fenomena pedagang kaki lima tersebut. Pendekatan yang dilakukan selama ini 
masih bersifat teknis dan sektoral. Padahal seharusnya tidak demikian halnya. 
Sudah saatnya pedagang kaki lima ini ditinjau dari tiga perspektif, yaitu 
teknologi (technic), bisnis (bussiness), dan masyarakat (sosio). Bila hanya 
memandang dari sisi teknologi dan bisnis, selamanya hukum tidak akan dapat 
bekerja efektif dalam mengatasi gejala yang timbul di dalam masyarakat. Jadi, 
memberlakukan suatu ketentuan hukum, tidak terlepas dari keadaan 
masyarakat (keadaan sosial, budaya) setempat. Terlebih belum optimalnya 
peraturan yang mengatur mengenai penataan pedagang kaki lima, sehingga 
menjadi sesuatu hal yang seolah tidak "tersentuh" oleh hukum. 
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Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja  

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menegaskan 
bahwa Polisi Pamong Praja berwenang : 
a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda 
dan/atau peraturan kepala daerah;  

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 
masyarakat; 

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, 
atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda 
dan/atau peraturan kepala daerah; dan 

e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, 
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau 
peraturan kepala daerah. 

Yang dimaksud dengan tindakan penertiban nonyustisial dalam Pasal 
6 tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam 
rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan 
kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. Kemudian yang 
dimaksud dengan ”menindak” adalah melakukan tindakan hukum terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tindakan penyelidikan 
dalam Pasal 6 tersebut adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak 
menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang 
adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala 
daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam 
kejadian/keadaan, serta meminta keterangan. Jadi hanya sebatas tindakan 
administratif, yakni tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat 
teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau 
peraturan kepala daerah.  

Tujuan adanya pembinaan kentraman dan ketertiban diatas adalah 
untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan 
terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar 
roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-
undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat 
dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka 
memantapkan ketahanan nasional. Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu 
keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara 
aman, tertib dan teratur. Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah ini 
merupakan upaya, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan 
perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta 
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pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna 
dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan 
peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan 
seksama sesuai aturan hukum yang berlaku. 

Kemudian dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 
menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana 
serta fasilitas lain, yakni pakaian dinas dan perlengkapan operasional lainnya 
sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Disamping itu juga Polisi Pamong Praja dapat diberikan 
tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 
menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib: 
a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan 

norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Norma 
sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika 
yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat. 

b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;   
c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Membantu 
menyelesaikan perselisihan adalah upaya pencegahan agar perselisihan 
antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan 
ketenteraman dan ketertiban umum. 

d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas 
ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan 

e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas 
ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda 
dan/atau peraturan kepala daerah.  

Kemudian dalam 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 
menyatakan bahwa : 
(1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan 
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan 
kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau  
badan hukum. 

Kewenangan sebagaimana telah diuraikan diatas sebenarnya muncul 
dari adanya keterbatasan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Nageri 
Nomor 26 Tahun 2005 yang ternyata tidak sejalan dengan amanat Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 3 Ayat (1) tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian 
Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : 
a. kepolisian khusus; 
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b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau 
c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 

Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah dalam lingkup fungsi 
kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis. 
Kemudian yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau 
badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan 
perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian 
dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas 
dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh 
"kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM 
Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain, 
termasuk didalamnya adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang diberikan 
kewenangan fungsi Kepolisian terbatas, hal tersebut sesuai dengan amanat 
Pasal 148 dan 149 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan domein 
tindakan Kepolisian terbatas pada wilayah hukum yang terkait dengan 
Peraturan Daerah atau Peraturan Kapala Daerah dan dalam penjabarannya 
tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang 
berlaku ( Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 ). 

Pemahaman penegakan fungsi Kepolisian terbatas maksudnya adalah : 
1) Tugas dan wewenang terbatas pada domein atau pengemban hukum yang 

diatur dalam Undang Undang yang menjadi payung hukumnya, yaitu 
penegakan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kapala Daerah ( Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002), 

2) Terbatas pada wilayah hukum yang diatur dengan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah, dan tidak identik dengan susunan dan 
kedudukan Polri yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomo 
2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang 
Pedoman Operasional Satpol PP. 

Diberikannya kewenangan pada Sat Pol PP untuk memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti yang disebutkan diatas bukanlah 
tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, 
sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 pada huruf c, 
yang menyebutkan, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat. Demikian pula dalam Pasal 148 dan Pasal 149 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 
mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu 
Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan 
ketertiban umum serta katentraman masyarakat. Dengan melihat pada 
kewenangan yang diberikan kepada Sat Pol PP, tidak dapat dipungkiri bahwa 
keberadaan Satpol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk di dalamnya 
penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas) 
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Sementara itu kewenangan Satpol PP dalam melakukan penggusuran 
pedagang kaki lima yang dilakukan di Kabupaten Pamekasan seperti yang 
pernah dilaksanakann pada tanggal 25 Maret 2009 di kawasan Sae Rassah, Jalan 
Dirgahayu, Pamekasan ternyata menimbulkan masalah yakni paguyuban 
pedaganag kaki lima dan asosiasi pedagang kaki lima (APKLI) Pamekasan 
mendesak pertanggungjawaban pemerintah kabupaten, terutama Satpol PP 
yang dianggap dalam melakukan penertiban tidak berdasarkan etika. 
Melainkan, terkesan sporadis dan menjurus asal bongkar tanpa memperhatikan 
kondisi barang yang ditertibkan. Akibat penertiban, barang-barang milik 
pedagang kaki lima banyak yang rusak. Terutama, bambu dan kayu banyak 
yang patah. Sedangkan barang-barang yang dipasang di dalam kotak, seperti 
piring juga banyak yang pecah, termasuk peralatan untuk memasak. 

Adanya keberanian dari pedagang kaki lima untuk memberikan 
perlawanan tersebut sebagai bentuk proses akumulasi dari berbagai fenomena 
yang melatar belakanginya. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2010, memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk menindak 
warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban 
umum dan ketenteraman masyarakat. Fenomena tersebut di antaranya adanya 
tindakan penertiban atas nama penataan yang pada kenyataannya selalu 
menggunakan pendekatan represif dan bukan persuasif. Pendekatan represif 
sudah dapat dipastikan selalu memakai tindakan kekerasan dalam penertiban 
para pedagang kaki lima.  

Padahal dalam hal penertiban terhadap pedagang kaki lima yang 
dilakukan oleh Satpol PP ini merupakan pelaksanaan perintah dari Peraturan 
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penataan Dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang mana dalam ketentuannya 
memberikan kewenangan terhadap Satpol PP dalam hal penertiban terhadap 
para pedagang kaki lima yang melanggar aturan atas tempat-tempat dan waktu 
berjualan bagi pedagang kaki lima.  Dalam hal penertiban pedagang kaki lima 
yang dilakukan di Jalan Dirgahayu Pamekasan oleh Satpol PP dikarenakan ada 
pedagang kaki lima yang membuka warung dagangannya pada siang hari 
padahal ini tidak diperbolehkan karena dapat menggangu kelancaran dan 
ketertiban lalu lintas khususnya di Jalan Dirgahayu. Disamping itu adanya 
indikasi bahwa ada salah satu warung pedagang kaki lima tersebut pada 
malam hari ada penjaja seks komersial / wanita tuna susila yang sengaja di 
“pajang” oleh pedagang kaki lima. Hal ini tentunya menimbulkan keresahan 
dan dikhawatirkan dapat merusak citra kabupaten Pamekasan sebagai kota 
Gerbang Salam.    

Untuk lebih jelasnya berikut kami paparkan bentuk kewenangan 
Satpol PP Kabupaten Pamekasan, sehingga adanya prioritas pelaksanaan 
penegakan peraturan daerah di Kabupaten Pamekasan tetap berpijak pada 
dasar hukum Polisi Pamong Praja. 
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Tabel 1 
Prioritas Kerja Polisi Pamong Praja 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan  
Nomor 18 Tahun 2008  

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja  
 

Seksi / 
Subbag 

Tahun 2010 Pelaksanaan 
 

Seksi 
Penegakan 
Perda 
 

1. Operasi Penertiban  
     terpadu non Yustisi dan  
     Yustisi Peraturan Daerah  :  

a.   Operasi pekat 
b. Operasi penertiban K3  

(becak, reklame / 
spanduk, PKL) 

c.  Operasi penertiban IMB 
d. Operasi penertiban  
e.  Operasi penertiban 

perijinan lainnya sesuai 
dengan ketentuan Perda 
Kabupaten Pamekasan 

 
2. Pendataan pelanggaran 

Perda  
3. Penanganan  kasus-kasus   
     aduan masyarakat 

1. Polisi Pamong Praja dalam 
pelaksanaannya 
menegakkan Perda  

a. Dalam operasi pekat 
dilaksanakan 1 bulan 
sekali. 

b. Setiap hari atau operasi 
rutin. 

c. Pelaksanaannya rutin 
setiap bulan. 

d. Pelaksanaannya di 
tempat keramaian. 

e. Pelaksanaannya rutin 
setiap bulan 

2. Setiap hari di kantor 
3. Setiap hari di kantor 

Satpol PP 

Seksi 
Ketentraman 
dan 
ketertiban 

1. Pembinaan dan 
pengawasan ketentraman,  
ketertiban dan keamanan  

2. Patroli monitoring wilayah 
3. Penjagaan Kantor dan 

rumah Dinas Bupati dan 
Wakil Bupati, rumah dinas 
Ketua DPRD dan Sekretaris 
Daerah. 

4. Pengamanan-pengamanan 
lebaran, Natal, Tahun Baru, 
Kunjungan Pejabat VIP, 
Unjuk Rasa, Bencana alam, 
Konflik sosial masyarakat, 
Hari Besar Nasional dan 
kegiatan Sosial 
kemasyarakatan serta 
Pemilu. 

1. Setiap bulan sekali. 
2. Dalam 1 minggu sekali ke 

seluruh Kab. Pamekasan. 
3. Setiap hari dengan 

petugas piket di bagi 3 
shift. 

4. Pelaksanaanya pada hari-
hari besar atau pada saat-
saat tertentu saat 
kegiatan berlangsung 

 

Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Pamekasan, tahun 2011 
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DAN TRANSMIGRASIDALAM PEMBERDAYAAN  

EKONOMI PRODUKTIF KARANG TARUNA 
 

Fajar Surahman*) 
 
 
 

Abstraction:  A Concept about stripling cliff as that decanted in 
minister of social affairs regulation RI number: 83/HUK/2005 section 
1 about : stripling cliff the rising generation development construction 
container that grow on the basis of cognizance and social 
responsibility taste from, by and for society especially the rising 
generation at district village area or communities custom the same 
degree and especially active in social welfare effort. while one of  the 
aim (section 2 point f) is a creation social welfare more increase for the 
rising generation at district village or sub district or communities 
custom the same degree that make possible social function execution as 
development humans that can to overcome social welfare problem at 
the environment.  
From an explanation and this aim, more clarify that intrinsically 
optimality  character and stripling cliff participation at village or sub-
district is need and strategic in the effort to connection the rising 
generation importance up at cognizance enableness and social 
responsibility to realize social welfare more increase.  
Society voluminous economy enable ness aims to increase welfare 
passes economic activity development, human resource quality 
enhanced (SDM) and economy social institute reinforcement with 
using efficiently natural resources in an optimal fashion and continue.  
  
Keyword : Institute construction, Society development, Voluminous 
economy enableness  

 
 
Pendahuluan 
 

Kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan merupakan masalah 
yang sampai saat ini belum teratasi dengan baik di Indonesia. Berbagai upaya 
telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dan mengentaskan persoalan 
diatas.  Hal ini merupakan akibat/dampak dari keadaaan ekonomi yang tidak 
menentu, kurangnya lapangan kerja serta pendapatan masyarakat yang rendah. 
Kelompok yang paling menderita bukanlah mereka yang menikmati kredit, 
tetapi mereka yang tingkat hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, dan 
mereka yang kemampuan ekonominya menurun akibat pemutusan hubungan 
kerja sehingga menjadi hidup di bawah garis kemiskinan, serta mereka yang 
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mempunyai usaha-usaha kecil yang pendapatannya menurun akibat kenaikan 
harga bahan-bahan baku. 

Pemerintah menyadari bahwa untuk menolong dan melindungi 
kelompok masyarakat miskin dengan pemberian bantuan tidak akan memadai 
bagi peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu, 
diperlukan suatu proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan 
pendampingan. 

Dalam upaya itu semua, pemerintah melui Dinas Sosial Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi berusaha mengembangkan usaha ekonomi produktif dan 
penyediaan prasarana yang menunjang terhadap kegiatan ekonomi di 
pedesaan, juga merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat dan aparat 
melalui kegiatan pengambilan keputusan yang demokratis, baik itu dari segi 
perencanaan program, pelaksanaan program dan pada saat pelestariannya. 

Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung pada tiga rangkaian 
kegiatan tersebut, masyarakat akan punya rasa memiliki dan tanggung jawab 
atas pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Hal seperti ini merupakan 
wujud dari pemberdayaan masyarakat yang juga disertai dengan proses 
pemberdayaan pada lembaga dan aparat baik yang berada ditingkat desa atau 
kecamatan guna lebih menyukseskan program tersebut pemerintah dengan 
melibatkan organisasi kepemudaan di tingkat desa atau kelurahan, salah 
satunya adalah karang taruna. Karang taruna  sebagai wadah dan wahana 
peran dan partisipasi bagi generasi muda yang bergerak pada usaha 
kesejahteraan sosial, dan yang diarahkan pada upaya manefestasi 
pemberdayaan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya 
alam.  karang Taruna sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
Sosial RI Nomor: 83/HUK/2005 Pasal 1 yang berbunyi: “Karang taruna adalah 
wadah pembinaan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar 
kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat 
terutama generasi muda di wilayah desa /kelurahan atau komonitas adat 
sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial”. 

Memperhatikan pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa 
Karang taruna merupakan wadah generasi muda untuk menjadikan dan 
mengabdikan diri melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, khususnya 
pembangunan bidang kesejahteraan sosial. guna terciptanya kemandirian dan 
membuat perubahan-perubahan tata nilai sosial kearah pembaharuan dan 
pembauran, baik secara fisik material maupun mental spiritual.   

Dari berbagai uraian tersebut diatas, mengisyaratkan betapa 
strategisnya keberadaan Karang taruna bagi masyarakat pedesaan.  Jadi agar 
semuanya berlangsung secara berkesinambungan dan mencapai hasil yang 
optimal, maka faktor yang paling mendukung dari pelaksanaan karang taruna 
adalah adanya partisipasi dari semua elemen masyarakat. Adanya partisipasi 
dari masyarakat desa dari setiap program desa, menjadi cermin yang positif 
tentang kesadaran yang tinggi dari masyarakat desa terhadap pemberdayaan 
masyarakat desa. 
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Permasalahan 
 

Karang Taruna merupakan organisasi sosial generasi muda yang 
bersifat kewaspadaan, kebersamaan dan berdiri sendiri serta merupakan salah 
satu pilar partisipasi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, karang taruna 
memiliki tugas pokok bersama-sama pemerintah dan komponen masyarakat 
lainnya untuk menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial 
khususnya dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat di Kelurahan 
Bugih. 

Berangkat dari uraian diatas maka dalam penulisan ini difokuskan 
perhatian pada upaya mencari pemecahan terhadap masalah-masalah berikut : 
1. Bagaimana pola pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

dalam pemberdayaan ekonomi produktif Karang Taruna di Desa 
Pademawu Barat Kecamatan Pademawu 

2. Faktor-faktor apa yang menjadikan kendala pada pola pembinaan Dinas 
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemberdayaan ekonomi 
produktif Karang Taruna di Desa Pademawu Barat 

3. Mengapa pola pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
dalam pemberdayaan ekonomi produktif Karang Taruna belum berjalan 
secara optimal. 

 
Pendekatan Penelitian 
 

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif. Karena itu penelitian ini berupaya menjelaskan tentang 
realita pola-pola pembinaan pda Disosnatertrans dalam pemberdayaan 
ekonomi produktif karang taruna. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 
alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomina yang terjadi dan dilakukan 
dengan jalan melibatkan metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode 
yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan 
dokumen (Denzin & Lincoln, 987). 

Berdasarkan penjelasan diatas jenis penelitian yang penulis lakukan 
adalah bertujuan mengambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan 
gejala atau study kajian dengan  menggunakan metode diskriptif. Pada 
umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga 
dalam  penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. 

 Menurut Nasir “ Metode deskriptif adalah suatu metode dalam 
meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran ataupun suatu luas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 
penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara 
sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat serta hubungan 
fenomena yang diteliti secara mendalam terhadap suatu objek yang dipilih 
secara beberapa keadaan yang dianggap sama”. Pada penelitian ini didasarkan 
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pada data-data yang berbentuk tabel dan analisis menjelaskan keadaan objek 
penelitian sebagai indikator yang digunakan dalam  penelitian ini. 
 
Sumber Data 
 

Sesuai dengan masalah dan fokus penelitian ini maka sumber data 
adalah key informan, informasi awal di pilih secara purposif (purposive sampling 
). Ini dimaksudkan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan 
menguasai permasalahan, sehingga data yang di peroleh benar-benar dapat di 
gunakan dan sesuai yang diharapkan. 

Untuk keperluan tersebut, maka peneliti mengelompokkan dua jenis 
data berdasarkan cara perolehannya, yaitu :  
a.  Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data utama tanpa 

adanya perantara, dalam hal ini yang menjadi sumber data primerdalam 
penelitian ini  adalah :  
1. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  
2. Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi,   
3. Kepala Desa dan perangkatnya,  
4. Ketua karang taruna,  
5. Tokoh masyarakat / pemuka masyarakat,  
6. Peserta pembinaan ketrampilan menjahit di Desa Pademawu Barat 

b. Data Dokumen diperoleh dari tokumen – dokumen atau catatan – catatan 
yang memuat tentang peraturan perundang – undangan yang terkait 
dengan masalah penelitian baik dari situs penelitian yang ada maupun dari 
Undang – undang.  

 
Lokasi Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan di Desa Pademawu Barat Kecamatan 
Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan beberapa pertimbangan : 
1. Secara geografis Desa Pademawu Barat merupakan salah satu daerah 

pembinaan ekonomi Produktif Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kab. Pamekasan.  

2. Kegiatan Karang taruna di desa Pademawu Barat berjalan dengan relative 
baik utamanya kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

3. Peneliti ingin lebih mengetahui tentang peranan karang taruna dalam 
pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat. 

 
Landasan Teori 
 
Pemberdayaan (Empowering) 
 

Menurut Suharto (2006: 57) “Secara konseptual, pemberdayaan atau 
pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kaa “Power” (kekuasaan atau 
keberdayaan)”.  
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Sedangkan menurut (Kartasasmita, 1996:54) Pemberdayaan atau 
empowerment berdasarkan makna katanya diartikan sebagai kekuatan yang 
berasal dari “dalam” yang dapat diperkuat dengan unsur-unsur dari “luar”. 
Dalam pengertian ini konsep pemberdayaan mempunyai arti sama dengan 
empowerment. 

Jika mengacu pada asal kata dari pemberdayaan dan memberdayakan 
yang berasal dari kata empowerment dan empower, menurut Merriam Webster 
dan Oxford English Dictionary (dalam Prijono dan Pranarka, 1996:96) artinya to 
give power or outority to, serta to give ability to or enable. Dimana pengertian 
pertama mengandung makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan 
atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain, sedangkan pengertian yang 
kedua mengandung makna sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau 
keberdayaan. 

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang 
yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan 
mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi 
pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta 
lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan 
menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan 
kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan 
orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan menunjuk pada usaha 
pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. 
Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan 
komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) 
kehidupannya. 

Karenanya, pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai 
kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk 
membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan 
dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan 
berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa 
kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. 
Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan 
tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi 
sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, 
kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.  

Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai 
sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna, dengan 
kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung 
pada dua hal : 
1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, 

pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. 
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian 

kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. 
Menurut Life dalam Suharto (2006:59), pemberdayaan memuat dua 

pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini 
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diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, 
melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas : 
 Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup : kemampuan 

dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat 
tinggal, pekerjaan. 

 Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras 
dengan aspirasi dan keinginannya. 

 Ide atau gagasan : kemmapuan mengekspresikan dan menyumbangkan 
gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. 

 Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan 
mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan 
sosial, pendidikan, kesehatan. 

 Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, 
informasi dan kemasyarakatan. 

 Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme 
produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. 

 Reproduksi : kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, 
perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi. 

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. 
Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegitan untuk memperkuat 
kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk 
individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka 
pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 
sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan 
atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki 
kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 
pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai 
tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan 
sebagai sebuah proses. 

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan 
masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, 
baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun 
karena kondisir eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak 
adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui 
konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. 
Bebeberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau 
tidak berdaya meliputi : 
1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun 

etnis. 
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, 

penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing. 
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah 

pribadi dan/atau keluarga. 
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Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam 
suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok 
minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat, 
adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku 
mereka yang berbeda dari ‘keumuman’ kerapkali dipandang sebagai 
‘deviant’(penyimpang)’. Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap 
sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. 
Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat adanya 
kekurang adilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu. 

Menurut Berger dan Nenhaus dan Nisbet dalam (Suharto,1997:254), 
‘struktur-struktur penghubung’(Mediating structure) yang memungkinkan 
kelompok-kelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan 
kemampuannya terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, kini cenderung 
melemah. Munculnya industrialisasi yang melahirkan spesialisasi kerja dan 
pekerjaan mobile telah melemahkan lembaga-lembaga yang dapat berperan 
sebagai struktur penghubung antara kelompok masyarakat lemah dengan 
masyarakat luas. Organisasi-organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan 
(mesjid, gereja), dan lembaga kelurga yang secara tradisional merupakan 
lembaga alamiah yang dapat memberi dukungan dan bantuan informal, 
pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan para anggotanya, cenderung 
semakin melemah peranannya. Oleh karena itu, seringkali system ekonomi 
yang diwujudkan dalam berbagai bentuk pembangunan proyek-proyek fisik, 
selain di satu pihak mampu meningkatkan kualitas hidup sekelompok orang, 
juga tidak jarang malah semakin meminggirkan kelompok-kelompok tertentu 
dalam masyarakat. 

Ada beberapa penyebab adanya ketidakberdayaan ini disebabkan oleh 
beberapa faktor seperti :  
 Ketidakberdayaan jaminan ekonomi 
 Ketiadaan pengalaman dalam arena politik 
 Ketiadaan akses terhadap informasi 
 Ketiadaan dukungan finansial 
 Ketiadaan pelatihan-pelatihan 
 Adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto, 1997) 

Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat 
merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi 
mereka dengan masyarakat.mereka menganggap diri mereka sebagai lemah, 
dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian. 
Seeman menyebut keadaan ini dengan istilah ‘alienasi’. Sementara Seligman 
menyebutnya sebagai ‘ketidakberdayaan yang dipelajari’ (Learned 
helpessness), dan Leaner menamakannya dengan istilah ‘ketidakberdayaan 
surplus’ (surplus powerlessness)   

Konsep ‘pentidakberdayaan’ ini sebagai proses dengan mana merasa 
tidak berdaya melalui pembentukan seperangkat pikiran emosional, intelektual 
dan spiritual yang mencegahnya dari pengaktualisasian kemungkinan-
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kemungkinan yang sebenarnya ada. Sebagai contoh, para penerima Bantuan 
Sosial Keluarga merasa tidak berdaya untuk merubah program dan bentuk-
bentuk pelayanan AFDC. Mereka memiliki persepsi bahwa dirinya tidak 
mampu, tidak berdaya, atau bahkan tidak berhak untuk merubah program-
program tersebut. Menurut Kiefer (1984:9), ketidakberdayaan yang dipersepsi 
ini merupakan hasil dari pembentukan interaksi terus-menerus antara individu 
dan lingkungannya yang meliputi kombinasi antara  sikap penyalahan diri 
sendiri, perasaan tidak percaya, keterasingan dari sumber-sumber sosial 
dengan perasaan tidak mampu dalam perjuangan politik. Melihat bahwa 
ketidakberdayaan dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. 
Menurutnya, ketidakberdayaan dapat berasal dari penilaian diri yang negatif; 
interaksi negatif dengan lingkungan, atau berasal dari blockade dan hambatan 
yang berasal dari lingkungan yang lebih besar (Suharto, 1997:213-214) 

Penilaian diri yang negatif. Ketidakberdayaan dapat berasal dari 
adanya sikap penilaian negatif yang ada pada diri seseorang yang terbentuk 
akibat adanya penilaian negatif dari orang lain. Misalnya wanita atau 
kelompok minoritas merasa tidak berdaya karena mereka telah disosialisasikan 
untuk melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang tidak memiliki 
kekuasaan setara dalam masyarakat. 

Interaksi negatif dengan orang lain. Ketidakberdayaan dapat 
bersumber dari pengalaman negatif dalam interaksi antara korban yang 
tertindas dengan system di luar mereka yang menindasnya. Sebagai contoh, 
wanita atau kelompok minoritas seringkali mengalami pengalaman negatif 
dengan masyarakat di sekitarnya. Pengalaman pahit ini kemudian 
menimbulkan perasaan tidak berdaya, misalnya rendah diri, merasa tidak 
mampu, merasa tidak patut bergabung dengan organisasi sosial di mana 
mereka berada. 

Lingkungan yang lebih luas. Lingkungan luas dapat menghambat 
peran dan tindakan kelompok tertentu. Situasi ini dapat mengakibatkan tidak 
berdayanya kelompok yang tertindas tersebut dalam mengekspresikan atau 
menjangkau kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Misalnya 
kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok gay atau lesbian dalam 
memperoleh pekerjaan dan pendidikan. 
 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat 
 

Parson (1994:112-113) menyatakan bahwa proses pemberdayaan 
umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang 
menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan  satu 
antara pekerja sosial dan klien dalam setiap pertolongan perseorangan. 
Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan 
kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun 
demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui 
kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja 
dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap 
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berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan 
pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga arah atau matra pemberdayaan 
(empowerment setting) : mikro, mezzo, dan makro. 
1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu 

melalui bimbingan, konseling, stress management, krisis intervention. 
Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam mejalankan 
tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan 
yang berpusat pada tugas (Task centered approach) 

2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. 
Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media 
intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya 
digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, 
keterampilandan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan 
permasalahan yang dihadapinya. 

3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi system besar (large 
system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada system 
lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, 
kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen 
konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi system 
besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk 
memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta 
menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. 

Seperti yang diungkapkan oleh Kartasasmita (1996:86) bahwa pada 
hakekatnya pemberdayaan berada pada diri manusia sedangkan faktor di luar 
diri manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus saja. Perangsang munculnya 
semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan 
dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk mengembangkan 
dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Jadi memberdayakan 
masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat 
melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang 
merupakan memampukan dan memandirikan masyarakat (Sumodiningrat, 
1997:41). 

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemberdayaan masyarakat 
menurut Friedmann (1992:12) tidak hanya sebatas ekonomi saja, tetapi juga 
secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar-
menawar baik secara nasional maupun internasional. Proses pemberdayaan 
bisa dilakukan terhadap individu maupun kelompok, namun pemberdayaan 
kelompok mempunyai keunggulan karena mereka dapat saling berdialog 
untuk saling menyadari dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Bahkan 
diakui bahwa pentingnya rumah tangga sebagai sumber utama pemberdayaan 
karena di rumah tangga terdapat tiga kekuatan yaitu sosial ekonomi, politik 
dan psikologis. 

Seperti yang telah dipaparkan di depan bahwa pemberdayaan adalah 
upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberikan 
motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta 
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berupaya untuk mengembangkannya. Untuk itu para kelompok masyarakat 
tersebut dapat “bangun” dan melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 
keterbelakangan sehingga mampu mengejar ketinggalannya dari saudara-
saudaranya yang lain diperlukan pemberdayaan masyarakat melalui tiga 
arah/jurusan antara lain : melalui penciptaan suasana atau iklim yang 
memungkinkan masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang 
dimiliki oleh masyarakat maupun melalui perlindungan terhadap yang lemah 
agar tidak menjadi semakin lemah oleh karena kekurang berdayaan dalam 
masyarakat yang kuat. 

Untuk itu dalam menciptakan suasana masyarakat yang berdaya, perlu 
adanya pemihakan kepada pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan 
secara langsung kepada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan 
disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk 
berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi 
keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi. 

Mengutip pendapat Kartasasmita pelaksanaan program pembangunan 
yang berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki ciri antara lain : 
1. Kegiatan yang dilakukan harus terarah dan menguntungkan masyarakat 

yang lemah. 
2. Pelaksanaannya harus dilakukan oleh masyarakat sendiri dimulai dari 

pengenalan apa yang dilakukan. 
3. Karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat 

kekurang-berdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat 
menyangkut pengembangan kegiatan usaha bersama (cooperative) dalam 
kelompok yang dapat dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal, 

4. Menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta 
membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial, disini termasuk 
keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju dan anggota 
masyarakat mampu lainnya, organisasi kemasyarakatan, termasuk LSM, 
Perguruan Tinggi dan sebagainya. 

Selain proses pentahapan yang selalu dipaparkan di atas 
pemberdayaan juga membutuhkan suatu pendekatan utama dalam masyarakat 
dimana masyarakat tidak boleh dijadikan obyek dari berbagai proyek 
pembangunan, tetapi juga merupakan subyek dari pembangunan itu sendiri. 
Pemberdayaan merupakan proses pematahan (break down) dari hubungan 
atau relasi antara subyek dengan obyek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan 
adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang 
baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan 
relasi antara subyek dengan obyek yang lain atau dengan kata lain, proses 
pemberdayaan mengubah pola relasi lama subyek obyek menjadi subyek-
subyek. 
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Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Produktif Karang 
Taruna. 
 

Menurut Islamy (2003:20) kebijaksanaan Negara (publik policy) itu 
adalah “serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak 
dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada 
tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. 

Sedangkan Raymond dalam William N. Dunn (2000:1) Analisis 
kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses 
pembuatan kebijakan. Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas 
dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-
kegiatan pemerintah serta berlaku dalam suatu Negara pada umumnya. Setiap  
kebijakan Negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik. 

Konsep tentang Karang Taruna sebagaimana yang tertuang dalam 
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 83/HUK/2005 Pasal 1 yang berbunyi : 
Karang taruna adalah wadah pembinaan pengembangan generasi muda yang 
tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan 
untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa /kelurahan atau 
komonitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan 
sosial. sedangkan salah satu tujuannya (Pasal 2 poin f) adalah terwujudnya 
kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di 
desa/kelurahan kelurahan atau komonitas adat sederajat yang memungkinkan 
pelaksanaan fungsi sosial sebagai manusia-manusia pembangunan yang 
mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya. 

Dari pengertian dan tujuan ini, semakin memperjelas bahwa pada 
hakekatnya optimalisasi peran dan partisipasi karang taruna di Desa/ 
Kelurahan diperlukan dan strategis dalam upaya menjembatani kepentingan 
generasi muda ke arah pemberdayaan kesadaran dan tanggung jawab sosial 
guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat 

Pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan kegiatan ekonomi, 
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan 
kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya alam 
secara optimal dan berkelanjutan. 

Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan (Ekonomi) akan 
dipengaruhi oleh kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dan perandalan 
yang dapat disediakan serta kondisi pasar yang mendukungnya. Kegiatan 
usaha itu sendiri keberhasilannya akan dipengaruhi oleh kondisi sumber daya 
manusia (SDM) yang akan mengelolanya. Kualitas sumber daya manusia 
(SDM) yang dicirikan oleh perilaku, Imtaq, oleh lingkungan, tingkat 
pendidikan, kesehatan dan agama serta adat dan budaya. 

Pengembangan kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya yang 
ada memerlukan perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaannya tidak 
menyebabkan kerusakan sumber daya yang bersangkutan. Oleh karena itu, 
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kegiatan tersebut harus dimulai dengan identifikasi potensi dan permasalahan 
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan infrastruktur yang mendukung. 

Generasi muda telah mendapatkan banyak pelajaran dalam hal 
pentingnya peningkatan dalam perubahan baik secara fisik – material maupun 
mental – spiritual dalam memainkan peranannya ditengah-tengah kehidupan 
sosial yang beranekaragaman pilihan, kultur, view, perilaku dan lain-lainnya. 
Karena kakuatan distribusi terhadap suatu peningkatan dan perubahan 
perubahan yang diharapkan, membawa dampak nilai-nilai tanah dan 
bangunan (Sumber daya alam dan sumber daya manusia), dengan persyaratan-
persyaratan yang berbeda dan baru. Hal ini tentu membutuhkan kemampuan 
dan penyesuaian orang-orang dan berbagai keperluan yang dibutuhkannya, 
sehingga menjadikan tatanan nilai yang senantiasa berubah dan meningkat, 
kearah perubahan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, sebab 
perubahan-perubahan yang meningkat atas penggunaan-penggunaan sumber 
daya dan produk-produk yang dihasilkan dari suatu pekerjaan, membawa 
dampak pada ekonomi kegiatan-kegiatan yang dibawahnya. 

Berkenaan dengan pandangan diatas, dan jika dikaitkan dengan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai suatu upaya yang diharapkan, 
maka upaya yang paling tepat adalah pembinaan. Pembinaan yang 
berindikasikan keterkaitan dalam proses pembangunan dapat terlihat dalam 
kegiatan-kegiatan kelompok kerja yang dibentuk dan dikembangkan 
berdasarkan pada kepentingan pembangunan itu sendiri. 

Selanjutnya, upaya pembinaan untuk meningkatkan pemberdayaan 
ekonomi dapat diuraikan bahwa, “Pembangunan kualitas pribadi sebagai 
sumber daya manusia, meliputi kualitas fisik, mental/rohani dan kemampuan. 
Jadi pada hakekatnya, upaya pembinaan dalam peningkatan kualitas 
masyarakat meliputi : 
1. Meningkatkan penerapan manajemen organisasi. 
2. Menumbuhkembangkan kader-kader yang berprofesional. 
3. Penguasaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 
4. Peningkatan, pengembangan dan kemampuan program kegiatan. 

Artinya, dengan upaya pembinaan tersebut, diharapkan adanya 
pemuda sebagai kader-kader pelaksanaan pembangunan yang memiliki : 
a. Tingkat kualitas fisik yang dapat didayagunakan (sehat jasmani), sehingga 

dapat memaksimalkan kontibusi kerja. 
b. Tingkat kualitas mental/rohani yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, bertanggung jawab, disiplin, dan berbudi pekerti serta sadar akan hak 
dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

c. Tingkat kualitas kemampuan yang memiliki kecerdasan dan kreativitas 
keahlian dan keterampilan yang professional. 

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kualitas pemuda yang 
tergabung dalam wadah karang taruna, bisa ditinjau dari beberapa aspek yaitu: 
a. Tingkat aktivitas kegiatan organisasi karang taruna. 
b. Tingkat kemampuan dan keterampilan anggota dan pengurus karang taruna. 
c. Tingkat intensitas keanggotaan karang taruna. 
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Dengan demikian, akan dapat diketahui nilai kualitas pemuda (Sebagai 
stensil pasif dan aktif) dalam memainkan peran dan tujuannya. Apabila 
anggota pasif, aktif dan pengurus ternyata mampu melakukan kegiatan dan 
kerjasama secara terus-menerus dan berkesinambungan serta sesuai dengan 
yang telah diprogramkan, berarti peran positif pada masyarakat atau 
pembangunan, yang berarti pula adanya peningkatan kualitas terhadap 
keberadaan pemuda, namun begitu juga sebaliknya, sehingga kemampuan 
pemuda sebagai anggota/pengurus dapat terukur, baik tingkat aktivitas, 
kreativitas dan keterampilan yang dimiliki (Seperti kegiatan pelatihan, kursus, 
usaha ekonomi produktif dan lain sebagainya) terhadap keberadaan organisasi 
“Karang taruna” itu sendiri dan lingkungannya. 

Kemudian daripada itu peningkatan kualitas pemuda dalam wadah 
karang taruna dimaksud, dapat dilihat dari jumlah kader-kader kepemimpinan 
yang ada yang dihasilkan. Selain itu dapat pula dilihat dari jumlah 
keanggotaan dan rekruitmen keanggotaan baru yang tergabung dalam karang 
taruna. 

Keperdulian generasi muda terhadap pemberdayaan ekonomi 
masyarakat yang ada dan yang akan dihadapi nantinya, mampu memperkuat 
self motivatied, agar karang taruna  sebagai wadah dan wahana perjuangan 
kearah usaha kesejahteraan sosial, tidak hanya bergerak pada pengisian waktu 
luang untuk berperan. Namun peran dan fungsinya ditengah-tengah 
kehidupan masyarakat desa/kelurahan perlu ditingkatkan. Untuk dijadikan 
sebagai motor bagi generasi muda dalam memainkan peran aktif dan 
kontribusinya pada pembangunan pedesaan. 

Sebab potensi karang taruna pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam 
proses pembangunan ekonomi pedesaan, yang berintikan kekuatan yang 
cukup strategis, seperti : 
a. Anggota karang taruna merupakan anggota-anggota yang secara potensial 

masih sangat produktif. 
b. Anngota-anggota karang taruna berasal dari wilayah pedesaan/kelurahan 

setempat, sehingga karang taruna dianggap sangat memahami potensi 
kewilayahan. 

c. Anggota-anggota karang taruna diasumsikan sangat besar jumlahnya 
sehingga secara kuantitatif dapat dikembangkan menjadi potensi yang 
dinamik, yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi pedesaan. 

d. Generasi muda pedesaan dianggap cukup responsive menerima perubahan-
perubahan dalam era globalisasi pada saat ini. 

Oleh karena itu, guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 
kepada pemuda untuk dapat tumbuh dan berkembang maju (rohani, jasmani, 
kreasi, inovasi), perlu adanya peningkatan kualitas. Sejalan dengan ini, maka 
perlu adanya berbagai macam upaya dan program kegiatan untuk membina 
dan meningkatkan kualitasnya. Sehingga bisa mampu berparan aktif, 
bertanggung jawab pada dirinya sendiri, keluarga, orang lain atau masyarakat, 
institusi pemerintah maupun swasta, guna terciptanya suasana yang kondusif 
sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pemuda. Karang taruna 
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merupakan penggerak, pendorong serta upaya guna menyiapkan para 
remaja/generasi muda, agar mampu melaksanakan peranannya sebagai 
penerus perjuangan bangsa serta sebagai sumber insani pembangunan nasional 
yang memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan. 

Karang taruna mempunyai peran sebagai penggerak dan pendorong 
serta upaya melakukan dan penyiapan para pemuda sebagai kader perjuangan 
yang berkualitas dan mampu menggunakan pola penerapan managemen yang 
handal dan professional, sehingga bisa menjembatani peran aktif kearah 
peningkatan kualitas pemuda dalam segala segi dan implementasinya. 

 
 

Deskripsi Hasil Penelitian 
 
Deskripsi Data 
 

Perubahan paradigma baru mengakibatkan terjadinya perubahan di 
Indonesia dimana telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma 
penyelenggaraan pemerintahan dari peradigma sentralistrik ke arah 
desentralisasi nyata yang ditandai dengan pemberian otonomi yang lebih luas 
dan nyata pada daerah. Pemberian ini dimaksudkan khususnya untuk lebih 
memandirikan daerah serta memberdayakan masyarakat di daerah. 

Salah satu hal penting adalah dalam penanganan kegiatan sosial melalui 
pelaksanaan otonomi daerah yang sudah mulai di gulirkan sejak tanggal 1 
Januari 2001 dimana dalam hal ini telah ditangani Dinas sosial tenaga kerja dan 
transmigrasi daerah kabupaten pamekasan. Dengan perubahan ini diharapkan 
daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan 
perintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah.  

Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam 
membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi 
dimana masyarakat . Sumber-sumber pendapatannya mampu menetapkan 
belanja daerah secara ekonomis, wajar, efisiensi dan efektif termasuk 
kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja serta dapat 
mempertanggumg jawabkan kinerjanya itu kepada atasannya maupun kepada 
publik/masyarakat. 

Hal penting yang perlu mendapat perhatian segenap pelaku 
pemerintahan bagaimana meningkatkan kehidupan sosial masyarakat.  Salah 
satu cata peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan 
masayarakat. Hal ini tercermin pada wawancara dengan dengan kepala Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten pamekasan Drs. Herman 
Priyanto  menyatakan: 

 

“Salah satu program dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
dalam meningkatkan keshidupan sosial masyarakat dengan melakukan 
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pemberdayaan pada masyarakat itu sendiri jadi masyarakat 
diberdayakan untuk bisa mencari kehidupan sendiri yantu dengan jalan 
di beri ketrampilan sebagai bekal nanti ketika terjun kemasyarakat.” 
(hasil wawancara tanggal 19 Februari 2010) 

 

Sebagaimana dikemukakan kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi di atas bahwa pemberdayaan bukan hanya memberi kesempatan 
rakyat untuk menggunakan sumber alam dan dana pembangunan, akan tetapi 
merupakan upaya untuk mendorong masyarakat untuk mencari cara 
menciptakan kebebasan. Sehingga masyarakat bisa mandiri tanpa tergantung 
pada orang lain 

Dalam melakukan pembinaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi terlebih dahulu melakukan pembekalan kepada para peserta. 
Memaparkan tujuan yang ingin dicapai serta bagaimana mengimplementasikan 
tujuan tersebut sehingga tepat sasaran. Pembekalan di harapkan para peserta 
yang mendapat pembinaan bukan hanya sekedar dapat kemudian setelah itu 
selesai, akan tetapi akan memberikan tindak lanjut yang berkelanjutan sehingga 
masyarakat khususnya pemuda yang mendapat pembinaan akan menjadi 
masyarakat mandiri yang mampu berkembang sesuai keterampilan yang 
dimilikinya. 

Demikian halnya yang di ungkapkan Drs. Moh. Toha Santoso sekretaris 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan: 

 

“Program pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial tenaga kerja dan 
transmigrasi dalam pemberdayaan ekonomi produktif karang taruna 
yaitu dengan cara melakukan pembinaan kepada para pemuda potensial 
dengan memberdayakan kemampuan serta keahlian yang dimiliki 
sehingga mmepunyai daya produktivitas yang tinggi disamping itu, 
dinas sosial nakertrans memberikan bantuan stimulasi berupa peralatan 
sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contoh: untuk usaha 
keterampilan menjahit akan dibantu dengan alat berupa mesin jahit“ 
(hasil wawancara tanggal 19 Februari 2010) 

 

Bantuan stimulus ini dilakukan dengan tujuan memberikan rangsangan 
kepada para pemuda agar lebih meningkatkan skill dan kreativitas kerja 
mereka. Demi meningkatkan hasil kerja yang maksimal maka dinas sosial 
nakertrans dalam pembinaannya mengadakan program pelatihan kerja bagi 
para pemuda. Pelatihan kerja ini dilaksanakan guna mewujudkan sumber daya 
manusia yang berkualitas dengan kemampuan produktivitas yang maksimal.  

Pembinaan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam 
pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang taruna memberikan dampak 
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yang positif dalam meningkatkan pembangunan nasional, khususnya 
mengenai masalah ekonomi kerakyatan. Seiring dengan terpuruknya 
perekonomian nasional yang sangat dirasakan oleh bangsa kita maka perlu 
dilakukan pemberdayaan-pemberdayaan, salah satunya adalah pemberdayaan 
usaha ekonomi produktif masyarakat.  

Pemberdayaan ini dilakukan guna memperbaiki perekonomian 
masyarakat sehingga menjadi tambahan penghasilan yang dapat menambah 
pendapatan perekonomian mereka. Di tengah badai krisis yang melanda 
bangsa kita saat ini diperlukan peranan pemerintah melalui dinas sosial 
nakertrans dalam mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, 
kemiskinan, keterbelakangan menjadi masalah yang harus segera diatasi oleh 
pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berkompeten dalam hal 
penanganan masalah kesejahteraan social. 

Program Dinas tenaga kerja dan transmigrasi tidak selamanya berjalan 
dengan mulus namun terdapat beberapa kendala seperti yang di kemukakan 
Zainullah Kasi Bina Swadaya Sosial  menyatakan : 

 

“Beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas sosial tenaga kerja dan 
transmigrasi dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif 
masyarakat salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Terbatasnya 
anggaran ini menjadi kendala terhadap pelayanan bagi masyarakat 
karang taruna. Karang taruna merupakan sebuah organisasi 
kepemudaan yang ada di tingkat desa / kelurahan “ ( hasil wawancara 
tanggal 19 Februari 2010) 

 

Hal senada dikemukan Drs. M. Satrah Kasi Rehabilitasi Sosial yang 
Menyatakan : 

 

“Disamping kurangnya anggaran kurangnya respon dari warga karang 
taruna dalam rangka memajukan organisasi yang ada didesanya masih 
kurang. Kemajuan organisasi kepemudaan seperti karang taruna 
dibutuhkan peran serta pemuda dan aparatur desa/ kelurahan untuk 
bersikap produktif dalam menunjang kemajuan desanya tersebut 
sehingga ketika ada program pemberdayaan organisasi yang di bawah 
akan siap dalam setiap pelaksanaanya “ ( hasil wawancara tanggal 19 
Februari 2010) 

 

Berbagai kendala yang dihadapi oleh dinas sosial tenaga kerja dan 
transmigrasi dalam melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan ekonomi 
produktif karang taruna perlu dilakukan berbagai tindakan untuk 
mengatasinya. Langkah-langkah yang harus diambil oleh dinas sosial tenaga 
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kerja dan transmigrasi perlu mengadakan penyuluhan ke tiap-tiap desa / 
kelurahan, memberikan bimbingan serta pembinaan kepada masyarakat 
karang taruna, guna mendukung tehadap kemajuan bagi karang taruna itu 
sendiri. Kemajuan karang taruna ditingkat desa / kelurahan sangat tergantung 
kepada manajemen yang ada. Maka dari itu, motivasi kerja perlu dilakukan 
oleh dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dengan cara mengadakan lomba 
karang taruna yang diikuti seluruh desa / kelurahan se kabupaten Pamekasan.  

Dari berbagai program yang dilakukan akan memberikan manfaat yang 
sangat besar bagi masyarakat seperti yang di kemukan Moh Badrud Sujak 
Ketua Karang Taruna desa Pademawu barat menyatakan:  

 

“Manfaat yang diperoleh dari program pemberdayaan usaha ekonomi 
produktif bagi karang taruna yang dibina oleh dinas sosial tenaga kerja 
dan transmigrasi yaitu dapat menyaring para pemuda potensial, 
generasi muda potensial ini merupakan asset bangsa yang harus 
diberdayakan. Maju tidaknya Negara kita tergantung dari generasi 
mudanya karena generasi muda adalah tulang punggung suatu Negara” 
( hasil wawancara tanggal 20 Februari 2010) 

 

Secara demografi, Negara kita sangat diuntungkan dengan jumlah usia 
produktif yang sangat besar. Besarnya usia produktif ini menjadi modal utama 
bangsa kita untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Pembinaan yang dilakukan 
oleh dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi terhadap para pemuda melalui 
lembaga karang taruna merupakan langkah-langkah kongkret yang dapat 
menunjang peningkatan mutu sumber daya manusia yang berkualitas. 
Indonesia adalah Negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dengan 
posisi geografis yang sangat strategis yaitu berada diposisi silang lalu lintas 
dunia. Dengan posisi yang strategis dan ditopang dengan kekayaan sumber 
daya alam yang melimpah dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu 
untuk mengelola sumber daya alam yang kita miliki. 

Pembinaan dinas sosial tenaga kerja dan trsnmigrasi dalam 
pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat memberikan dampak yang 
sangat baik bagi warga karang taruna, khususnya dalam peningkatan kualitas 
kerja. Peningkatan kualitas kerja warga karang taruna memberikan kontribusi 
yang positif terhadap kemajuan karang taruna. Kemajuan karang taruna dapat 
diwujudkan dengan maksimalnya kinerja warga karang taruna. Peran serta 
para pemuda, pengurus dan aparatur desa / kelurahan yang sangat 
mendukung terhadap kemajuan karang taruna itu sendiri. Dengan majunya 
karang taruna di desa / kelurahan membuka peluang lapangan pekerjaan 
kepada warga karang taruna sehingga pengangguran dapat teratasi. 

Guna lebih mendukung pemberdayaan masyarakat desa Pademawu 
barat juga turut serta berpartisipasi dalam mendukung program Dinas Sosial, 
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Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa 
Pademawu Barat, Andi Wisnoe Wardana  menyatakan:  

 

“Guna mendukung program dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi 
dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang taruna, langkah-
langkah yang dilakukan oleh pihak desa yaitu memfasilitasi kepada 
pihak terkait untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program 
tersebut. Tersedianya fasilitas baik sarana maupun prasarana sangat 
menunjang terhadap keberhasilan program pembinaan yang dilakukan 
dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi” ( hasil wawancara tanggal 23 
Februari 2010) 

 

Motivasi juga harus dilakukan oleh pihak desa guna memberikan 
semangat kepada para pemuda untuk lebih berpartisipasi dalam mensukseskan 
program pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial tenaga kerja dan 
transmigrasi. Kesuksesan program pembinaan dinas sosial tenaga kerja dan 
transmigrasi dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang taruna 
merupakan kesuksessan bersama.   

Hasil yang didapat dalam pemberdayaan masyakat akan memberikan 
dampak yang nyata sebagai bekal dalam kehidupan nanti seperti yang di 
kemukan endang salah seorang yang peserta pembinaan menyakatakan: 

 

“Program pembinaan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam 
pemberdayaan usaha ekonomis produktif karang taruna memberikan 
dampak yang sangat baik kepada para peserta. Peningkatan 
keterampilan dan kreativitas kerja peserta dapat menciptakan tenaga 
handal dan berpotensi tinggi. Dengan berbekal pengetahuan, 
keterampilan dan pengalaman para peserta dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan sehingga dapat memperbaiki kehidapannya” ( hasil 
wawancara tanggal 23 Februari 2010) 

 

Langkah-langkah yang diambil oleh para peserta setalah program 
pembinaan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam pemberdayaan 
usaha ekonomi produktif karang taruna usai adalah menciptakan lapangan 
pekerjaan. Terciptanya lapangan pekerjaan bagi para pemuda dapat 
mengurangi angka pengangguran yang semakin meningkat dari tahun ke 
tahun. Sehingga kehidupan sosial masyarakat akan lebih baik. 

Pembinaan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam 
pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang taruna menimbulkan dampak 
jangka panjang bagi masyarakat yaitu terbukanya lapangan pekerjaan. Dewasa 
ini, arus urbanisasi menjadi masalah yang patut diperhitungkan oleh 
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pemerintah karena dampak yang dirasakan oleh desa adalah hilangnya tenaga 
kerja potensial. Kurangnya tenaga kerja potensial ini dapat menghambat 
terhadap laju pembangunan di Desa. Pemerataan pembangunan yang 
dilakukan oleh pemerintah harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat 
Indonesia terutama masyarakat desa. Terciptanya lapangan pekerjaan dan 
pembinaan bagi para pemuda potensial di Desa merupakan alternative yang 
harus dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan 
nasional yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya. 

 

Pembahasan 

 

Memperhatikan dari beberapa uraian pemikiran atau teoritis yang 
terdapat dalam bab pendahuluan, kajian pustaka dan metode penelitian, serta 
setelah dihubungkan dengan temuan penelitian, maka dipandang perlu penulis 
untuk memberikan penekanan pembahasan bahwa bagaimana pola pembinaan 
Disosnakertrans dalam pemberdayaan ekonomi produktif karang taruna pada 
obyek penelitian yakni di kelurahan bugih kecamatan pamekasan.  

Desa Pademawu Barat dengan kehidupan masyarakat dengan 
pendapatan yang belum merata dengan berbagai perbedaan akan mewarnai 
kehidupan sehari-hari. Keberagaman dalam masyarakat dengan tingkat 
perbedaaan yang tinggi menuntut adanya keterbukaan dan toleransi yang 
tinggi dari seluruh anggota warganya. Kepentingan dari masing-masing 
individu dan kelompok masyarakat harus dapat saling menghargai dan 
diterima sebagai sesuatu yang baru. terpenting bahwa perbedaan dapat 
dijadikan pemikiran untuk diselaraskan dalam suatu kesamaan sikap sehingga 
tertuju ke jalan yang lebih baik dan bukan sebaliknya. 

 Pemberdayaan masyarakat di Desa Pademawu Barat pada dasarnya 
adalah pertumbuhan kekuasaan dan wewenang untuk bertindak yang lebih 
besar kepada si miskin, pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari 
kendali yang kaku dan memberikan kepada orang tersebut kebebasan untuk 
mempertanggungjawabkan idenya, keputusan dan tindakannya. 
Pemberdayaan bukan hanya memberi kesempatan rakyat untuk menggunakan 
sumber alam dan dana pembangunan, akan tetapi merupakan upaya untuk 
mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari 
struktur-struktur yang opresif. 

Pada dasarnya bahwa setiap manusia memiliki potensi, memiliki daya 
untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, dengan demikian pada 
dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan 
dirinya. Pada hakekatnya pemberdayaan berada pada diri manusia sedangkan 
faktor di luar diri manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus saja. 
Perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk 
memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk 
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mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Jadi 
memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 
martabat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, 
yang merupakan memapukan dan memandirikan masyarakat.   

 Pemberdayaan muncul karena adanya kegagalan kegagalan yang 
dimaksud adalah gagalnya model pembangunan ekonomi dalam 
menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. 
Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternative-alternatif 
pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, 
persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. 

Pemberdayaan sebagai konsep alternative pembangunan pada intinya 
memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu 
kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung 
(melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman 
langsung.  

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemberdayaan masyarakat tidak 
hanya sebatas ekonomi saja, tetapi juga secara politis sehingga pada akhirnya 
masyarakat akan memiliki posisi tawar-menawar baik secara nasional maupun 
internasional. Proses pemberdayaan bisa dilakukan terhadap individu maupun 
kelompk, namun pemberdayaan kelompok mempunyai keunggulan karena 
mereka dapat saling berdialog untuk saling menyadari dan memecahkan 
masalah yang dihadapinya. Bahkan diakui bahwa pentingnya rumah tangga 
sebagai sumber utama pemberdayaan karena di rumah tangga terdapat tiga 
kekuatan yaitu sosial ekonomi, politik dan psikologis. 

Seperti yang telah dipaparkan di depan bahwa pemberdayaan adalah 
upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberikan 
motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta 
berupaya untuk mengembangkannya. Untuk itu para kelompok masyarakat 
tersebut dapat “bangun” dan melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 
keterbelakangan sehingga mampu mengejar ketinggalannya dari saudara-
saudaranya yang lain diperlukan pemberdayaan masyarakat melalui tiga 
arah/jurusan antara lain: melalui penciptaan suasana atau iklim yang 
memungkinkan masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang 
dimiliki oleh masyarakat maupun melalui perlindungan terhadap yang lemah 
agar tidak menjadi semakin lemah oleh karena kekurang berdayaan dalam 
masyarakat yang kuat. 

Untuk itu dalam menciptakan suasana masyarakat yang berdaya, perlu 
adanya pemihakan kepada pertumbuhan ekonomi  kerakyatan yang diarahkan 
secara langsung kepada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan 
disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk 
berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi 
keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi. 
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Arah  pemberdayaan masyarakat di atas berpangkal pada dua sasaran 
utama yaitu: melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta 
mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk mewujudkan 
sasaran-sasaran tersebut diperlukan suntikan modal usaha, penguatan institusi 
pembangunan prasarana dasar dan menciptakan keterkaitan desa-kota yang 
harmonis dan terpadu. Hal ini berkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja 
dan peluang usaha yang memberikan pendapatan yang memadai bagi 
masyarakat. Berarti setiap anggota masyarakat diisyaratkan terlibat dalam 
proses pembangunan, mempunyai kemampuan yang sama dan bertindak 
rasional. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhannya sendiri, memiliki kapasitas ekonomi, mandiri dan 
memiliki kemampuan untuk memiliki power. 

Agar sampai pada sasaran di atas maka dalam proses pemberdayaan 
dapat dilakukan melalui tiga pertahapan yaitu: (1) dari pemerintah oleh 
pemerintah dan untuk rakyat, (2) dari pemerintah bersama masyarakat, oleh 
pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat, (3) dari rakyat, oleh rakyat dan 
untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat.Dimana pada 
tahap ketiga di atas masyarakat sudah dapat menentukan eksistensinya 
sehingga dapat melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam 
mengaktulisasikan dirinya. 

Pemberdayaan masyarakat tersebut mencapai puncaknya ketika ada 
pada fase ketiga yaitu emansipatif, dan untuk dapat merealisasikannya 
dibutuhkan dua prasyaratpokok yaitu perencanaan pembangunan dan 
pelaksanaan program pembangunan. Perencanaan pembangunan yang 
mempunyai ciri pemberdayaan masyarakat adalah yang mengarah pada 
strategi-strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang memadukan 
pertumbuhan dan pemerataan. Strategi ini menurut   memiliki tiga arah yaitu 
(1) pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, (2) pemantapan ekonomi dan 
pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang 
mengembangkan peran serta masyarakat, (3) modernisasi melalui penajaman 
dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang 
bersumber pada peran masyarakat lokal. 

 Pelaksanaan program pembangunan yang berbasisi pemberdayaan 
masyarakat memiliki ciri antara lain kegiatan yang dilakukan harus terarah dan 
menguntungkan masyarakat yang lemah, pelaksanaannya harus dilakukan 
oleh masyarakat sendiri dimulai dari pengenalan apa yang dilakukan, karena 
masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kekurang-
berdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut 
pengembangan kegiatan usaha berssama dalam kelompok yang dapat dibenuk 
atas dasar wilayah tempat tinggal, menggerakkan partisipasi yang luas dari 
masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial, 
disini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju dan 
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anggota masyarakat mampu lainnya, organisasi kemasyarakatan, termasuk 
LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya. 

Selain proses pentahapan yang selalu dipaparkan di atas pemberdayaan 
juga membutuhkan suatu pendekatan utama dalam masyarakat dimana 
masyarakat tidak boleh dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, 
tetapi juga merupakan subyek dari pembangunan itu sendiri. Pemberdayaan 
merupakan proses pematahan  dari hubungan atau relasi antara subyek dengan 
obyek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi 
individu yang semula obyek menjadi subyek, sehingga relasi sosial yang ada 
nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antara subyek dengan obyek yang 
lain atau dengan kata lain, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama 
subyek obyek menjadi subyek-subyek. 

Berdasarkan hal tersebut di atas dikembangkan berbagai pendekatan 
yang menurut Ginanjar Kartasasmita (1996) mungkin dapat diterapkan dalam 
pemberdayaan masyarakat yaitu : 

1. Upaya pemberdayaan masyarakat terarah (targeted) atau pemihakan kepada 
yang miskin/lemah. 

2. Pendekatan kelompok, untuk memudahkan pemecahan masalah yang 
dihadapi bersama-sama. 

3. Pendampingan, selama proses pemberdayaan yang dilakukan dengan 
pembentukan kelompok masyarakat miskin yang dilakukan oleh 
pendamping (Pendamping local, teknis dan khusus) ia berfungsi sebagai 
fasilitator, komunikator ataupun dinamisator serta membantu kelompok 
mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 

 
 
 
Penutup 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat penulis 
mengambil suatu beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Setiap manusia memiliki potensi, memiliki daya untuk mengembangkan 
dirinya menjadi lebih baik, dengan demikian pada dasarnya manusia itu 
bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Pada 
hakekatnya pemberdayaan berada pada diri manusia sedangkan faktor di 
luar diri manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus saja untuk 
memancing daya kreativitas pada diri individu itu sendiri.   

2. Pembinaan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi di Desa Pademawu 
Barat dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang taruna 
merupakan wadah pembinaan pada para pemuda untuk memancing daya 
kreativitas diri yang akan menimbulkan dampak jangka panjang bagi 
masyarakat masyarakat Pademawu Barat yaitu terbukanya lapangan 
pekerjaan baru. 
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Mengingat bahwa pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang 
taruna merupakan menimbulkan dampak positif bagi pemuda khususnya dan 
masyarakat umumnya, maka penulis memberi saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan  Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih 
meningkatkan pembinaan kepada masyarakat khususnya pada pemuda 
desa/kelurahan guna meningkatkan ketrampilan mereka sebagai bekal 
hidup di masyarakat. 

2. Guna lebih meningkatkan krativitas pemuda Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi untuk dapatnya lebih meningkatkan program-program 
ketrampilan khususnya ktrampilan yang mengarah pada kemajuan zaman 
seperti ketrampilan komputer dan lainnya. 
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APLIKASI  PELAYANAN PUBLIK YANG 

BERKUALITAS 
Titien Sulistiawaty*) 

 

 

Abstraction: A government efforts to create good service or 
maximal to society not yet thoroughly reached because still 
complaint quantity and society criticism towards performance 
apparatus bureaucracy never decreased. Various wisdom stills to 
received as symbolic by government, because in carry out law and 
regulation not yet thoroughly on the basis of for public service 
enhanced, but only carry out higher instruction. The mentioned is 
watched from inwrought service unit formation or pattern service 
pattern one roof at region not yet achieve target, because inwrought 
service unit that is formed not yet ambulatory well.  

  
 
Pendahuluan  
 

Pemerintah dewasa ini terus berupaya melakukan penataan pelayanan 
publik. Namun hasilnya dirasakan masih belum optimal, penyelenggaraan 
pelayanan publik yang dilaksanakan dalam berbagai sektor pelayanan 
terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan 
masyarakat dirasakan masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini ditandai 
masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media 
massa. Seperti menyangkut prosedur dan mekanisme pelayanan yang berbelit-
belit, tidak transparan masih melekat sifat kolusif, kurang informatif, terbatas 
fasilitas dan sarana pelayanan. 

Pelayanan publik dapat dipahami sebagai segala bentuk jasa 
pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 
prinsipnya merupakan tugas dan kewajiban pemerintah yang harus 
dilaksanakan dan diwujudkan. 

Pelayanan Publik merupakan tugas pokok dan kewajiban pemerintah 
yang harus dilaksanakan dan diwujudkan. Dalam  penyelenggaraan pelayanan 
publik aparatur pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang 
terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan 
masyarakat, masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik 
dari pemerintah, karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk 
pembayaran pajak, retribusi dan pungutan lainnya. 

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat 
memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Apabila pelanggan tidak puas 
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terhadap suatu palayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat 
dipastikan tidak efektif dan efisien. Ada beberapa alasan terhadap kurang 
efektif dan efisiennya penyelenggaraan kegiatan pelayanan: 
1. Mengandalkan kewenangan: Dalam menjalankan pelayanan, aparatur 

pemerintah lebih mengandalkan kewenangan dari pada kekuatan pasar 
atau kebutuhan konsumen 

2. Akuntabilitas belum berjalan: Belum berjalannya akuntabilitas terhadap 
pelayanan di instansi pemerintah, hal ini karena belum adanya tolok ukur 
kinerja setiap instansi pemerintah yang dapat diterima secara umum 

3. Bersifat monopoli sehingga tidak ada kompetisi dan tidak efisien: dalam 
penyelenggaraan kegiatan pelayan, instansi pemerintah pada umumnya 
bersifat monopoli, sehingga tidak tercipta iklim kompetisi di dalamnya. 
Padahal, tanpa kompetisi tidak akan tercipta efisiensi dan peningkatan 
kualitas. 

4. Pandangan yang salah: Dalam memberikan pelayanan, aparatur pemerintah 
sering terjebak pada pola pikir yang mengutamakan pandangan dan 
keinginan mereka sendiri daripada masyarakat penerima jasa layanan 
pemerintah. 

5. Kesadaran rendah: Kesadaran anggota masyarakat akan hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara maupun sebagai konsumen, relatif 
masih rendah, sehingga mereka cenderung menerima begitu saja layanan 
yang diberikan oleh instansi pemerintah. Terlebih lagi seperti yang selama 
ini dipraktekkan, yaitu selalu berupaya menekan adanya kontrol social dari 
masyarakat. 

 
Definisi pelayanan Publik 
 

Pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri 
Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah 
segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah di Pusat, di Daerah dan lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk 
barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Sedang dalam kamus besar bahasa Indonesi dinyatakan 
bahwa pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan 
(mengurus) apa saja yang diperlukan orang lain. Sehubungan dengan hal 
tersebut  

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pelayanan 
publik (2002) dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis yang didasarkan 
pada ciri-ciri dan sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta produk 
pelayanan yang dihasilkan. Jenis-jenis pelayanan itu adalah: 

Jenis pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan 
oleh unit pelayanan berupa kegiatan penelitian, pengambilan keputusan, 
dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan 
menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, perijinan, 
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rekonmendasi, keterangan tertulis lainnya. Contoh jenis pelayanan ini adalah 
pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan administrasi 
kependudukan (KTP, Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) Akte Kelahiran / 
Kematian), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), dan sebagainya. 

Jenis pelayanan barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 
pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengelolaan bahan berwujud 
fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung 
sebagai unit atau sebagai individu dalam satu sistem. Secara keseluruhan 
kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) 
atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi 
penerimanya. Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan listrik, pelayanan 
air bersih, pelayanan telpon, pembangunan jalan dan jembatan, dan 
sebagainya. 

Jenis pelayanan jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 
pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. 
Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti, 
produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya 
secara langsung dan habis terpakai  dalam jangka waktu tertentu. Contoh jenis 
pelayanan ini adalah pendidikan, kesehatan, transportasi, pos, perbankan, dan 
sebagainya. 

Lech & Davis (1993) memisahkannya dalam tiga fungsi jenis pelayanan, 
yaitu: 
1. Public protection functions merupakan pelayanan terkait dengan kebutuhan 

dasar manusia untuk merespon suatu kejadian yang sangat penting. 
Pelayanan ini dilakukan dengan melindungi masyarakat, dalam bentuk 
pertolongan jika terjadi kebakaran, perlindungan oleh polisi, menjaga 
kesehatan masyarakat, dan membuat standar produksi sehingga aman bagi 
masyarakat. 

2. Strategis infrastructure fuctions merupakan pelayanan yang diberikan 
pemerintah terkait dengan kebutuhan infrastruktur, pelayanan yang 
diberikan adalah bentuk pelayanan transportasi, pembuangan sampah, 
pelayanan air bersih dan pelayanan yang menyangkut peningkatan 
ekonomis. 

3. Personal and local enviromental functions adalah pelayanan untuk memenuhi 
kebutuhan individu dalam masyarakat, berupa pelayanan sosial, 
lingkungan yang bersifat lokal, pendidikan, kesehatan, perumahan dan 
pertamanan  

 
Kualitas Pelayanan Publik 
 

Dewasa ini, kualitas merupakan bahasan yang sangat penting dalam 
pelayanan publik, konsep kualitas menjadi ukuran keberhasilan organisasi. 
Kualitas tidak hanya untuk lembaga penyelenggara jasa komersial, tetapi juga 
telah merembes ke lembaga pemerintahan yang selama ini resisten terhadap 
tuntutan akan kualitas pelayanan publik.  
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Konsep kualitas bersifat relatif, artinya, penilaian kualitas tergantung 
pada persepktif yang digunakan. Dalam pengetian populer, pengertian kualitas 
menyiratkan sesuatu kehebatan, kelebihan, atau keunggulan bila dibandingkan 
antara yang satu dengan yang lain (Baungart & Kaluge,1987). Ada yang 
menekankan kualitas mengandung unsur superior, juga unsur percontohan 
(Prakash & Waks, 1985). 

Menurut Organisasi Standarisasi Internasional (ISO), kualitas 
didefinisikan sebagai keseluruhan karakteristik dan keistimewaan dari barang 
atau jasa yang terkait dengan kesesuaiannya untuk memenuhi kebutuhan yang 
diharapkan. Sementara itu , kesesuaian harapan dan kenyataan pelayanan 
kerap berbeda. 

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memuaskan dan atau seseuai 
dengan keinginan masyarakat/pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai ini 
diperlukan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 
masyarakat. Kualitas/mutu pelayanan adalah kesesuaian  antara harapan dan 
keinginan dengan kenyataan. 

Dengan demikian untuk pengukuran  kualitas pelayanan idealnya 
dilakukan terhadap dua dimensi yang saling terkait dalam proses pelayanan, 
yaitu penilaian  kepuasan pada dimensi pelanggan dan penilaian yang 
dilakukan pada penyedia  pelayanan. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, ada 
lima dimensi, yang disebut dengan akronim TERRA.  
Pertama, Tangible, yaitu kualitas pelayanan dilihat dari faktor yang kasat mata 
seperti prasarana dan sarana atau fasilitas. Kedua, Empathy, yaitu sifat tegas 
tetapi penuh perhatian terhadap pelanggan, atau dapat merasakan seperti yang 
dirasakan pelanggan. Ketiga, Responsiveness, yaitu kesanggupan penyedia 
pelayanan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan 
tepat. Keempat, Reliability, yaitu kemampuan dan keandalan untuk 
menyediakan pelayanan yang terpercaya. Kelima, Assurance, yaitu kemampuan 
dalam memberikan jaminan dan keramahan, serta sopan santun penyedia 
pelayanan.  

Sementara itu kesenjangan yang terjadi pada pelayanan publik yang 
kerap ditemui, adalah: 
1. Kesenjangan antara harapan publik dan persepsi manajemen, hal ini karena 

manajemen salah menaafsirkan harapan publik. 
2. Kesenjangan antara persepsi manajemen atas harapan publik dan spesifikasi 

kualitas pelayanan. Hal ini karena kesalahan menerjemahkan persepsi 
manajemen yang tepat atas harapan publik ke dalam bentuk tolok ukur 
kualitas pelayanan  

3. Kesenjangan yang lebih diakibatkan oleh ketidakmampuan sumber daya 
manusia untuk memenuhi standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan 

4. Kesenjangan antara pemberian pelayanan kepada publik dan komunikasi 
ekstrenal. Hal ini karena organisasi ternyata tidak mampu memenuhi janji-
janji yang telah dikomunikasikan secara eksternal melalui berbagai kegiatan 
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5. Kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan pelayanan yang 
diterima. Hal ini karena tidak terpenuhinya harapan publik 

Mengadopsi dari Warsito Utomo (1997), pada dasarnya ada tiga 
ketentuan pokok dalam melihat tinggi rendahnya suatu kualitas pelayanan 
publik yang merupakan segitiga keseimbangan (The Triangle of Balance in Service 
Quality): 
1. Bagian Antar Pribadi yang melaksanakan (Inter Personal Component) 
2. Bagian Profesional dan Tehnik yang dipergunakan (Professional/Technical 

Component) 
3. Bagian Proses dan Lingkungan yang Mempengaruhi (Process Enviroment 

Component) 
 

Gambar : 1 
 

Segatiga Keseimbangan dalam Kualitas Pelayanan 
(The Triangle of Balance in Service Quality) 

 
BAGIAN ANTAR PRIBADI 
YANG MELAKSANAKAN 
(Inter Personal Component) 

                                                     
 
 
 
 

BAGIAN PROSES & LINGKUNGAN                       BAGIAN PROFESIONAL & TEKNIK 
        YANG MEMPENGARUHI                                          YANG DIPEERGUNAKAN 
    (Process/Inveroment Component)                                   (Professional/Technical Component) 
 

Maka faktor terpenting untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang 
dilakukan pemerintah harus merubah orientasinya dari sekedar memenuhi 
kebutuhan pengguna jasa kearah pelayanan yang memuaskan pengguna jasa 
disertai dengan perilaku pelayanan, melalui kesenjangan di atas dapat 
digunakan untuk mengetahui kepuasan dan harapan-harapan masyarakat. 
Melalui kesenjangan pertama, kualitas komunikasi penyedia layanan dapat 
ditingkatkan, melalui kesenjangan kedua, kualitas kepemimpinan dapat 
ditingkatkan dan komitmen terhadap mutu pelayanan dapat diperbaiki, 
melalui kesenjangan ketiga, pembagian pekerjaan yang erat dalam 
memperlakukan masyarakat dapat ditingkatkan. Dan melalui kesenjangan 
keempat, dapat memperlancar arus komunikasi antar unit dengan masyarakat 
yang akhirnya dapat memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan 
masyarakat tanpa harus melebihi kemampuan organisasi. 
Meningkatkan Pelayanan Publik 

Upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan yang baik atau 
prima kepada masyarakat  belum sepenuhnya tercapai karena masih 
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banyaknya keluhan dan kritikan masyarakat terhadap kinerja aparatur 
birokrasi tidak pernah menurun. Berbagai kebijakan masih ditanggapi sebagai 
slogan (simbolis) oleh pemerintah/instansi, karena dalam melaksanakan 
peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya atas dasar untuk 
peningkatan pelayanan publik, tetapi sekedar melaksanakan petunjuk atasan. 
Hal tersebut diamati dari pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) atau 
pola pelayanan pola satu atapdi daerah  belum mencapai sasaran, karena UPT-
UPT yang dibentuk belum dapat berjalan dengan baik. 

Kendala utama dalam mencapai pelayanan publik yang prima adalah 
sumber daya aparatur, yaitu sikap dan perilaku yang sulit untuk menempat 
diri sebagai pelayan masyarakat. Sikap kurang simpati, tidak responsif, tidak 
adil (membeda-bedakan customer), tidak transparan (terutama dalam 
persyaratan dan biaya pelayanan) masih mewarnai pelaksanaan pelayanan 
publik bidang jasa, administrasi/perijinan di daerah, walaupun mekanisme 
dan prosedur secara formal sudah baik, sederhana dan mudah, namun dalam 
prakteknya lebih sulit. Ketepatan waktu penyelesaian merupakan salah satu 
sendi pelayanan yang masih sulit untuk dipenuhi sesuai ketentuan. 

Pemerintah memiliki peran strategis dalam proses pembangunan, 
dalam konteks meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, instansi penyedia 
pelayanan harus menerapkan asas pelayanan publik , antara lain: 
a. Transparan dan akuntabilitas, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses 

oleh semua pihak yang membutuhkan serta mudah untuk dimengerti, 
dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undang  

b. Kondisional, yakni sesuai dengan kondisi dan harapan pemberi dan 
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektifitas, disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. 
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik wajib secara berkala 
mengadakan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan di 
lingkungan instansi masing-masing. Kegiatan evaluasi harus dilakukan 
secara berkelanjutan dan hasilnya dilaporkan kepada  pimpinan tertinggi 
penyelenggara pelayanan publik. Seorang pimpinan harus membenahi, 
mendidik para pelaksana pelayanan agar semua mempunyai arah, sikap, 
sasaran untuk memuaskan pelanggan. 

c. Partisipatif, yakni mendorong peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan mempelajari 
aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ada 
keterpaduan diantara para penyedia pelayanan secara bersama-sama 
menberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan 
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d. Persamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan 
suku, ras, agama dan golongan serta status ekonomi. Membuka akses 
pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 
masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang 
penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

e. Keseimbangan hak dan kewajiban, antara pemberi dan penerima pelayanan 
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
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IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN CLASS ACTION DALAM 
PENYELESAIAN SENGKETA  LINGKUNGAN HIDUP 

 
 

Mohammad Amin Rahman*) 
 
 
 

Abstraction: This watchfulness aim gets objective description about 
accusation arrangement class action follows number law 23 year 1997 
with impact evoked.  
To achieve aim that formulated this watchfulness is used juridical 
watchfulness normative. Encode is got shaped good law sources data 
comes from documentation, also books related this writing.  
As to this watchfulness conclusion accusation class action is right 
procedural in the form of accusation by society group passes the 
representation, on the basis of problem sameness, law fact,  and 
importance sameness, to get to change to lost and/or certain action from 
(rubber) is accused to pass civil jurisdiction process. While impact that 
influence applications class action of course very significant good 
reviewed from where with existence class action simplify case to court, 
lighten cost and erudition comprehension about law but such from side 
other still there where does accusation publication towards accused very 
put into corner, with finance management very difficult in the 
distribution.  

  
Keyword: Law implication, Applications class action, Environment 
quarrel completion.  

 
 

 
Pendahuluan 
 

Pencemaran lingkungan berkaitan dengan hubungan masyarakat 
manusia dan alam lingkungan secara kodrati, sebenarnya keduanya 
merupakan satu kesatuan kehidupan sebagai biotic community. 

Menurut Siti Sundari Rangkuti, keberadaan hukum bagi masyarakat 
diharapkan dapat berperan sebagai “agent of stability” dengan fungsi 
perlindungan dan kepastian bagi masyarakat, serta sebagai “agent of 
development” atau “agent of change” dengan fungsi sebagai sarana 
pembangunan. Fungsi-fungsi seperti itu dimaksudkan untuk dapat mencapai 
tujuan hukum itu sendiri, yakni mencapai ketertiban, keadilan dan kepastian 
hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Dalam 
pada itu, aparatur pemerintah berkewajiban mengusahakan agar setiap kaidah 
dapat ditaati masyarakat menurut tata cara yang telah ditentukan.  
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Sehubungan dengan upaya perlindungan kelestarian lingkungan hidup 
beserta fungsinya, salah satu instrumen yang dapat dilakukan melalui 
penerapan sanksi hukum, seperti sanksi hukum administrasi, sanksi perdata  
(tanggung jawab perdata) serta sanksi pidana. 

Membatasi pada sanksi perdata atau tanggung jawab perdata, dikaji dari 
bentuknya adalah berupa ganti rugi. Adapun pihak yang berkewajiban 
membayar ganti rugi adalah pihak yang karena perbuatannya diduga atau 
telah menimbulkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang 
berakibat kepada kerugian pihak lain. Kewajiban membayar kerugian ini 
sejalan dengan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) yang 
dikembangkan dalam Hukum Lingkungan. 

Selanjutnya jika dikaji dari proses kelahirannya, ganti rugi sebagai suatu  
sanksi yang dibebankan kepada seseorang dapat timbul melalui 2 (dua) jalur, 
yakni jalur proses di luar lembaga peradilan dan jalur proses melalui badan 
peradilan. Kedua jalur tersebut, dalam rangka penegakan hukum lingkungan 
merupakan hal yang menarik, minimal bilamana dikaji dari kelembagaan, 
proses beserta faktor-faktor penghambatnya.  

 
Permasalahan 

 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam alinea-alinea diatas, 

terdapat beberapa permasalahan yang dianggap relevan untuk mendapatkan 
pembahasan dalam penulisan ini. 
1. Bagaimana pengaturan gugatan perwakilan kelompok atau class action 

menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup? 
2. Bagaimana dampak yang mempengaruhi penerapan class action dalam 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup? 
 
Pengaturan Gugatan Class Action 
 

Sejarah class action di Indonesia dibagi menjadi dua periode : (1) Periode 
sebelum adanya pengakuan class action, (2) Periode setelah adanya pengakuan 
class action. 

Yang menjadi tolak ukur dari pengakuan class action adalah dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
a. Periode sebelum adanya pengakuan class action 

Sebelum tahun 1997, meskipun belum ada aturan hukum yang mengatur 
mengenai class action, namun gugatan class action sudah pernah 
dipraktekkan dalam dunia peradilan di Indonesia. Gugatan class action 
yang pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1987 terhadap Kasus R.O. 
Tambunan melawan Bentoel Remaja, Perusahaan Iklan, dan Radio Swasta 
Niaga Prambors. Perkara Bentoel Remaja yang diajukan di PN Jakarta 
Pusat. 
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Menyusul kemudian Kasus Muchtar Pakpahan melawan Gubernur DKI 
Jakarta & Kakanwil Kesehatan DKI (kasus Endemidemam Berdarah) di PN 
Jakarta Pusat pada tahun 1988 dan Kasus YLKI melawan PT.PLN Persero 
(kasus pemadaman listrik se-Jawa Bali tanggal 13 April 1997) pada tahun 1997di 
PN Jakarta Selatan. Dalam gugatan Bentoel Remaja, Pengacara 
R.O.Tambunan mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia tidak hanya 
mewakili dirinya sebagai orang tua dari anaknya namun juga mewakili 
seluruh generasi muda yang diracuni karena iklan perusahaan rokok 
Bentoel. 
 

b. Periode setelah adanya pengakuan class action 
Class Action dalam Hukum Positif di Indonesia baru diberikan pengakuan 
setelah diundangkannya Undang-undang Lingkungan Hidup pada tahun 
1997 kemudian diatur pula dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen dan Undang-Undang Kehutanan pada tahun 1999. 
Namun pengaturan Class Action hanya terbatas dan diatur dalam beberapa 
pasal saja. Selain itu ketiga Undang-undang tersebut tidak mengatur secara 
rinci mengenai prosedur dan acara dalam gugatan perwakilan kelompok 
(Class Action). Sebelum tahun 2002, gugatan secara class action umumnya 
dilakukan tanpa adanya mekanisme pemberitahuan bagi anggota kelompok 
dan pernyataan keluar dari anggota kelompok. Gugatan secara class action 
dilaksanakan melalui prosedur yang sama dengan gugatan perdata biasa. 
Ketentuan yang secara khusus mengenai acara dan prosedur Class Action 
baru diatur pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya PERMA No. I Tahun 
2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam PERMA No. 1 
Tahun 2002 mengatur tentang kewajiban pemberitahuan bagi wakil 
kelompok dan membuka kesempatan keluar dari gugatan class action bagi 
anggota kelompok (opt out). 

 
Pengertian Class Action 

Ada beberapa definisi yang mencoba menjelaskan istilah class action, baik 
menurut kamus hukum, peraturan perundangan maupun dari ahli hukum, 
diantaranya: 
a. Meriam Webster Colegiate Dictionary Dalam Meriam Webster Colegiate 

Dictionary edisi ke-10 tahun 1994 disebutkan yang dimaksud class action : a 
legal action under taken by one or more plaintiffs on behalf of themselves and all 
other persons havings an identical interest in alleged wrong. 1 

b. Black’s law dictionary, Class action adalah sekelompok besar orang yang 
berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau 
dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut 
satu peristiwa satu anggota yang diwakili. 

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Class action adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk 
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bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas 
dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang 
ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.2 

d. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. 
Di Indonesia terminologi class action diubah menjadi Gugatan Perwakilan 
Kelompok. PERMA No. 1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan 
Kelompok (Class Action) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, 
dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan 
gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang 
yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan 
dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. 

 
Sumber Hukum Class Action di Indonesia 
 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun1997 disebutkan 
bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan 
dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah 
lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. 
Dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud hak 
mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil 
masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang 
dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan 
yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
hidup. 
 

 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
Pasal 46 ayat 1 huruf b UU No. 8 Tahun1999 menyebutkan bahwa gugatan 
atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh kelompok konsumen 
yang mempunyai kepentingan yang sama. Selanjutnya dalam penjelasan 
Pasal 46 ayat 1 Huruf b menjelaskan bahwa Undang-undang ini 
(Perlindungan Konsumen) mengakui gugatan kelompok atau class action. 
Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang 
benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu 
diantaranya adalah adanya bukti transaksi. 

 
 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

Dalam pasal 38 ayat 1 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
disebutkan bahwa masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan 
pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara: (a) 
orang perorangan; (b) kelompok orang dengan pemberian kuasa;(c) 
kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan. 
Sedangkan dalam penjelasan pasal 38 ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999 
tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak 
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mengajukan gugatan perwakilan” adalah hak sekelompok kecil masyarakat 
untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan 
atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum, dan ketentuan yang 
ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan 
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 
Dalam pasal 39 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 disebutkan bahwa 
gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan 
untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau berupa biaya atau 
pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Penjelasan pasal 39 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 disebutkan bahwa 
khusus gugatan perwakilan yang diajukan oleh masyarakat tidak dapat 
berupa tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan 
lain, yaitu : 
 Memohon kepada pengadilan agar salah satu pihak dalam 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk melakukan tindakan 
hukum tertentu yang berkaitan dengan kewajibannya atau tujuan dari 
kontrak kerja konstruksi; 

 Menyatakan seseorang (salah satu pihak) telah melakukan perbuatan 
melawan hukum karena melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan 
bersama dalam kontrak kerja konstruksi; 

 Memerintahkan seseorang (salah satu orang) yang melakukan 
usaha/kegiatan jasa konstruksi untuk membuat atau memperbaiki atau 
mengadakan penyelamatan bagi para pekerja jasa konstruksi. 

 
 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Pengaturan mengenai gugatan class action dalam Undang-Undang No. 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur dalam Pasal 71 ayat 1 yang 
menyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke 
pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan 
hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. 
 

 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara 
Gugatan Perwakilan Kelompok. 
PERMA ini mengatur mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan 
kelompok (Class Action). PERMA ini terdiri dari enam bab, yaitu: 
Bab I : Ketentuan umum.  
Dalam bab ini mengatur mengenai definisi beberapa elemen penting dari 
gugatan perwakilan kelompok seperti definisi dari gugatan perwakilan 
kelompok, wakil kelompok, anggota kelompok, sub kelompok, 
pemberitahuan dan pernyataan keluar. 
Bab II : Tata Cara dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok.  
Dalam bab ini diatur masalah kriteria gugatan perwakilan kelompok, 
persyaratan formal, surat kuasa, penetapan hakim 
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dikabulkannya/ditolaknya gugatan perwakilan kelompok, penyelesaian 
perdamaian. 
Bab III: Pemberitahuan/ Notifikasi. 
Dalam bab ini diatur mengenai tata cara pemberitahuan bagi anggota 
kelompok, sehingga anggota kelompok dapat menyatakan dirinya keluar 
keanggotaan apabila tidak menghendaki hak-haknya diperjuangkan melalui 
gugatan perwakilan kelompok serta sarana pemberitahuan.  
Bab IV : Pernyataan Keluar.  
Didalamnya dijelaskan bahwa hanya anggota kelompok yang ingin 
menyatakan dirinya keluar wajib memberitahukan secara tertulis dan bagi 
yang tetap ingin bergabung tidak perlu melakukan tindakan apa-apa. 
Bab V : Putusan.  
Putusan dalam gugatan perwakilan kelompok wajib mengatur hal-hal 
seperti jumlah ganti kerugian secara rinci, penentuan kelompok dan atau 
sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti kerugian dan 
langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses 
penetapan dan pendistribusian. 
Bab VI : Ketentuan Penutup.  
Dalam bab ini disebutkan bahwa ketentuan lain yang telah diatur dalam 
hukum acara perdata tetap berlaku di samping ketentuan dalam PERMA 
ini. 

 
Unsur-unsur Class Action 

Adapun unsur-unsur Class Action adalah sebagai berikut : 
 Gugatan secara perdata 

Gugatan dalam class action masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah 
gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang 
bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh 
pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri 
(eigenechting). 
Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung 
sengketa, pihak-pihaknya adalah pengugat dan tergugat. Pihak disini dapat 
berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Umumnya tuntutan 
dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang. 
 

 Wakil Kelompok (Class Representative) 
Adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan 
gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak 
jumlahnya.Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu 
surat kuasa khusus dari anggota Kelompok. Saat gugatan class action 
diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil Kelompok sebagai 
penggugat aktif. 
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 Anggota Kelompok (Class members) 
Adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita 
kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di 
pengadilan. Apabila class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan 
dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif. 

 
 Adanya kerugian 

Untuk dapat mengajukan class action, baik pihak wakil kelompok (class 
repesentatif) maupun anggota kelompok (class members) harus benar-benar 
atau Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hokum. 
Terdapat kesamaan fakta (peristiwa)dan kesamaan dasar hukum (question 
oflaw) antara pihak yang mewakili (class representative) dan pihak yang 
diwakili (class members). 
Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan 
prosedur class action. Tidak terpenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan 
gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Dibeberapa negara yang 
menggunakan prosedur class action pada umumnya memiliki persyaratan 
umum yang sama yaitu : 
1) Adanya sejumlah anggota yang besar (Numerosity) 

Jumlah anggota kelompok (classmembers) harus sedemikan banyak 
sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara 
sendiri-sendiri (individual). 

2) Adanya kesamaan (Commonality) 
Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum 
(question of law) antara pihak yang mewakilili (class representative) dan 
pihak yang diwakili (class members).Wakil Kelompok dituntut untuk 
menjelaskan adanya kesamaan ini. 

3) Sejenis (Typicality) 
Tuntutan (bagi plaintiff Class Action) maupun pembelaan (bagi defedant 
Class Action) dari seluruh anggota yang diwakili (class members) haruslah 
sejenis. Pada umumnya dalam class action, jenis tuntutan yang dituntut 
adalah pembayaran ganti kerugian. 

4) Wakil kelompok yang jujur (Adequacyof Repesentation) 
Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk 
melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk 
menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria Adequacy of 
Repesentation tidaklah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian 
hakim. Untuk mewakili kepentingan hukumanggota kelompok, wakil 
kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari 
anggota kelompok. Namun, dalam hal wakil kelompok mewakilkan 
proses beracara kepada pengacara, maka wakil kelompok harus 
memberikan surat kuasa khusus kepada pengacara pilihannya. 
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Jenis-jenis Class Action 
 Plaintiff Class Action dan Defendant Class Action 

Dilihat dari para pihak yang saling berhadapan, di beberapa negara class 
action dapat dibagi menjadi dua jenis class action yaitu Plaintiff class action 
dan Defendant class action. Plaintiff class action adalah pengajuan gugatan 
secara perwakilan oleh seorang untuk kepentingan sendiri dan kepentingan 
kelompok dalam jumlah yang besar. 
Defendant class action adalah pengajuan gugatan secara perwakilan oleh 
seorang atau lebih yang ditunjuk untuk membela kepentingan sendiri dan 
kepentingan kelompok dalam jumlah yang besar. Negara-negara seperti 
Inggris, Australia, India, Amerika Serikat dan Kanada serta Indonesia 
menggunakan Defendant class action. 
 

 Public Class Action dan Private ClassAction 
Menurut kepentingan pihak yang dilindungi dan siapa yang berwenang 
menuntutnya, di negara bagian Ontario Kanada berdasarkan Ontario Law 
Reform Commission, gugatan class action dibagi menjadi Public class action dan 
Private class action. Pembagian ini didasarkan pada siapa yang akan 
mewakili untuk menuntut ke pengadilan dalam hal terjadi ketidakadilan 
bagi masyarakat luas. 
Public class action adalah class action yang diajukan terhadap pelanggaran 
kepentingan publik. Class action ini diajukan oleh instansi pemerintah yang 
mempunyai kapasitas (biasanya jaksa/penuntut umum) dimana instansi 
pemerintah tersebut bukan anggota atau bagian dari suatu kelompok yang 
secara langsung dirugikan.Private class action adalah class action yang 
diajukan terhadap pelanggaran hak-hak perorangan yang dialami oleh 
sejumlah besar orang. Class action ini diajukan oleh perorangan yaitu oleh 
seorang atau beberapa orang yang menjadi bagian dari suatu kelompok atas 
dasar kesamaan permasalahan hukum dan tuntutan. 

 True Class Action, Hybrid Class Action dan Spurious Class Action 
Di samping dua kriteria pembagian class action tersebut, Amerika 
berdasarkan Federal Rule of Civil Procedure tahun 1938 pernah membagi class 
action ke dalam tiga jenis class action yaitu true class action, hybrid class action 
dan spurious class action. 
True class action adalah class action dimana dalam suatu kelompok seluruh 
anggotanya mempunyai kepentingan yang sama atau mempunyai hak yang 
diperoleh bersama-sama dan atas kasus yang sama. Contoh class action jenis 
ini adalah kasus para konsumen di perumahan yang mengalami kerusakan 
pada bagian rumahnya karena wanprestasi dari pengembang dan tuntutan 
yang diajukan adalah berupa ganti kerugian. 
Hybrid class action adalah class action dimana hak yang dituntut oleh suatu 
kelompok orang ada beberapa tetapi objek gugatannya adalah untuk 
memperoleh putusan hakim tentang tuntutan terhadap suatu barang atau 
hak milik tertentu dari tergugat. Contoh kasus class action jenis ini adalah 
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ada desain setir mobil yang berbentuk tanduk rusa yang membahayakan 
para konsumennya apabila ada kecelakaan. 

Sudah banyak korban yang mengalami kecelakaan akibat tertusuk setir 
berbentuk tanduk rusa tersebut. Oleh karena itu baik pengemudi yang telah 
atau belum mengalami kecelakaan dapat mengajukan gugatan ke perusahaan 
setir mobil tersebut, dengan beberapa tuntutan: ada yang menuntut supaya 
diganti dengan desain yang aman, ada yang menuntut ganti setir yang lain 
yang aman, dan ada yang menuntut ganti rugi berupa uang karena telah 
mengalami kecelakaan. 

Spourious class action adalah class action dimana beberapa kepentingan 
dari para anggota kelompok yang tidak saling berhubungan satu sama dengan 
yang lain dalam permasalahan yang sama terhadap seorang tergugat. Contoh 
gugatan ini adalah misalnya adanya permasalahan dari konsumen suatu 
perumahan. Para konsumen Blok A mengeluhkan belum adanya sarana air 
bersih seperti yang dijanjikan pengembang. Para konsumen Blok B 
mengeluhkan tidak adanya taman bermain dan para konsumen Blok C 
mengeluhkan tidak ada sarana jalan yang baik. Para konsumen Blok A, B, C 
dapat mengajukan gugatan class action berdasarkan permasalahan yang 
dialaminya. 

Namun setelah ketentuan dalam Federal Ruleof Civil Procedure tahun 1938 
direvisi pada tahun 1966, pembagian tersebut ditiadakan karena seringkali 
membingungkan dalam penerapannya. Namun meski dalam sistem hukum 
federal telah ditiadakan, ada beberapa Negara bagian yang masih 
menganutnya, meskipun tidak semua jenis.Negara bagian Lousiana masih 
menganutTrue class action dan negara bagian Georgia masih menganut Spurious 
class action. 

 
 

Jenis Gugatan diluar Class Action 
Negara-negara yang tidak menganut sistem hukum Common Law tidak 

mengenal prosedur class action, namun mereka mempunyai suatu prosedur 
pengajuan gugatan yang melibatkan sejumlah besar orang secara perwakilan. 
Berikut adalah gugatan–gugatan yang berdimensi kepentingan umum di luar 
class action : 
a) Actio Popularis 

Menurut Gokkel, actio popularis adalah gugatan yang dapat diajukan oleh 
setiap orang, tanpa ada pembatasan, dengan pengaturan oleh negara. 
Menurut Kotenhagen-Edzes, dalam actio popularis setiap orang dapat 
menggugat atas nama kepentingan umum dengan menggunakan pasal 1401 
Niew BW (pasal 1365 BW). Dari kedua pendapat tersebut dapat 
disimpulkan bahwa action popularis adalah suatu gugatan yang dapat 
diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hokum 
dengan mengatasnamakan kepentingan umum, berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur tersebut. 
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Dalam Black’s Law Dictionary, public interest atau kepentingan umum 
adalah kepentingan masyarakat luas atau warga negara secara umum yang 
berkaitan dengan Negara atau pemerintah. Namun pengertian yang lebih 
mudah mengenai kepentingan umum adalah kepentingan yang harus 
didahulukan dari kepentingan pribadi atau individu atau kepentingan 
lainnya, yang meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum 
dalam masyarakat luas, rakyat banyak dan atau pembangunan di berbagai 
bidang. 
Penyelenggaraan kepentingan umum merupakan tugas dari pemerintah, 
sehingga gugatan secara actio popularis pada umumnya ditujukan kepada 
pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelayanan umum 
juga dilaksanakan oleh pihak swasta, sehingga gugatan actio popularis dapat 
diajukan pula kepada swasta yang ikut menyelenggarakan kepentingan 
umum tersebut. 
Actio Popularis memiliki kesamaan dengan class action, yaitu sama-sama 
merupakan gugatan yang melibatkan kepentingan sejumlah besar orang 
secara perwakilan oleh seorang atau lebih. Yang membedakan dengan class 
action adalah dalam actio popularis yang berhak mengajukan gugatan adalah 
setiap orang atas dasar bahwa ia adalah anggota masyarakat tanpa 
mensyaratkan bahwa ia adalah orang yang menderita kerugian secara 
langsung. Dalam class action tidak setiap orang dapat mengajukan gugatan, 
melainkan hanya satu atau beberapa orang yang merupakan anggota 
kelompok yang mengalami kerugian secara langsung. Kepentingan yang 
dituntut dalam action popularis adalah kepentingan umum yang dianggap 
kepentingan setiap anggota masyarakat juga, sedangkan dalam class action 
kepentingan yang dituntut adalah kepentingan yang sama dalam suatu 
permasalahan yang menimpa kelompok tersebut. 
 

b) Citizen Law Suit 
Prinsip actio popularis dalam system hukum civil law sama denga prinsip 
citizen law suit terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan yang diajukan 
oleh warga negara, lepas apakah warga Negara tersebut mengalami secara 
langsung atau tidak langsung dari pencemaran tersebut. Hal ini 
dikarenakan masalah perlindungan lingkungan merupakan kepentingan 
umum atau kepentingan masyarakat luas, maka setiap warga negara berhak 
menuntutnya. 
 

c) Groep Acties 
Gugatan yang hampir mirip dengan gugatan class action adalah yang dalam 
terminologi hukum di negara Belanda dikenal dengan groep acties yang 
mempunyai pengertian sebagai suatu hak yang diberikan oleh suatu badan 
hukum untuk mengajukan gugatan mewakili orang banyak. Dalam prinsip 
groep acties, badan hukum dapat mewakili kepentingan orang banyak 
apabila dalam anggaran dasarnya mencantumkan kepentingan yang serupa 
dengan yang diperjuangkannya di pengadilan, yaitu memperjuangkan 
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kepentingan orang banyak yang diwakilinya namun tidak boleh menuntut 
ganti rugi berupa uang. 
 

d) Legal Standing 
Tidak sedikit praktisi hukum yang mencampuradukkan antara pengertian 
gugatan perwakilan kelompok (class action) dan konsep hak gugat lembaga 
swadaya masyarakat (LSM). Sesungguhnya gugatan perwakilan kelompok 
/class action dan hak gugat LSM memiliki perbedaan. Gugatan perwakilan 
kelompok terdiri dari unsur wakil kelas yang berjumlah satu orang atau 
lebih (class representative) dan anggota kelas yang pada umumnya berjumlah 
besar (class members). Baik wakil kelas maupun anggota kelas pada 
umumnya merupakan pihak korban atau yang mengalami kerugian nyata.  
Sedangkan dalam konsep Legal Standing, LSM sebagai penggugat bukan 
sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Namun karena 
kepentingannya ia mengajukan gugatannya. Misalkan dalam perkara 
perlindungan lingkungan hidup, LSM sebagai penggugat mewakili 
kepentingan perlindungan lingkungan hidup yang perlu diperjuangkan 
karena posisi lingkungan hidup sebagai ekosistem sangat penting.  

Lingkungan Hidup tentu tidak dapat memperjuangkan kepentingannya 
sendiri karena sifatnya yang in-animatif (tidak dapat berbicara) sehingga perlu 
ada pihak yang memperjuangkan. Pihak yang dapat mengajukan class action 
dapat orang perorangan atau beberapa orang atau kelompok orang yang 
mewakili beberapa orang dalam jumlah yang banyak. Sedangkan pihak yang 
dapat mengajukan legal standing hanyalah LSM/Kelompok Organisasi yang 
memenuhi syarat-syarat. Perbedaan lainnya adalah tuntutan ganti rugi dalam 
class action pada umumnya adalah berupa ganti rugi berupa uang, sedangkan 
dalam legal standing tidak dikenal tuntutan ganti kerugian uang. Ganti rugi 
dapat dimungkinkan sepanjang atau terbatas pada ongkos atau biaya yang 
telah dikeluarkan oleh organisasi tersebut. 

Dalam hukum di Indonesia tidak ditemukan definisi secara jelas dan 
rinci mengenai pengertian legal standing. Beberapa perundang-undangan 
memberikan istilah legal standing secara berbeda-beda. Legal standing dalam UU 
Lingkungan Hidup diistilahkan sebagai Hak Gugat Organisasi Lingkungan. 

Dalam UU Perlindungan Konsumen dikenal sebagai gugatan atas 
pelanggaran pelaku usaha yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat. Sedangkan dalam UU Kehutanan, Legal 
Standing diistilahkan sebagai gugatan perwakilan oleh organisasi bidang 
kehutanan. Definisi secara bebas dari legal standing adalah suatu tata cara 
pengajuan gugatan secara perdata yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga 
swadaya masyarakat yang memenuhi syarat atas suatu tindakan atau 
perbuatan atau keputusan orang perorangan atau lembaga atau pemerintah 
yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 

Tidak semua organisasi atau LSM yang dapat mengajukan hak gugat 
LSM (legal standing). Untuk bidang Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa 
hanya organisasi Lingkungan Hidup /LSM Lingkungan Hidup yang 
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memenuhi beberapa persyaratan yang dapat mengajukan gugatan Legal 
Standing, yaitu : 
1. Berbentuk badan hukum atau yayasan 
2. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan 

menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut 
adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; 

3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Tidak 
setiap organisasi lingkungan hidup dapat mengatasnamakan lingkungan 
hidup, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu. 

Dengan adanya persyaratan tersebut, maka secara selektif keberadaan 
organisasi lingkungan hidup diakui memiliki ius standi untuk mengajukan 
gugatan atas nama lingkungan hidup ke pengadilan, baik ke peradilan umum 
ataupun peradilan tata usaha Negara tergantung pada kompetensi peradilan 
yang bersangkutan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud. 

Pada lingkup Perlindungan Konsumen, gugatan pelanggaran perilaku 
usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau 
yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa 
tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan 
perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
anggaran dasarnya.  

Dalam gugatan pada lingkungan Hidup, hak mengajukan gugatan 
terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya 
tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. 
Prosedur pelaksanaan Class Action 
 

Ketentuan hukum acara dalam class action di Indonesia diatur secara 
khusus dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan 
kelompok. Namun sepanjang tidak diatur PERMA No. 1 Tahun 2002, maka 
untuk hukum acara dalam classaction berlaku juga ketentuan dalam Hukum 
Acara Perdata yang berlaku (HIR/RBg).3 

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil 
kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota 
kelompok (pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2002). Dalam ketentuan hukum acara 
perdata diIndonesia, tidak ada kewajiban bagi para pihak (baik penggugat 
maupun tergugat) untuk diwakili oleh orang lain atau pengacara selama 
pemeriksaan dipersidangan. Para pihak dapat secara langsung maju dalam 
proses pemeriksaan di persidangan. Namun seperti halnya proses persidangan 
yang lazim dilakukan, para pihak biasanya diwakili atau memberikan kuasa 
kepada pengacara untuk maju dalam persidangan. 

Dalam kasus class action, berlaku juga ketentuan hukum acara perdata 
yang mensyaratkan, apabila wakil kelompok pihak diwakili atau didampingi 
oleh pengacara maka diwajibkan untuk membuat surat kuasa khusus antara 
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wakil kelompok kepada pengacara. Hal yang menarik berkaitan dengan 
pengacara pada class action adalah dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 
huruf d menyebutkan bahwa hakim dapat menganjurkan kepada wakil 
kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan 
tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan 
melindungi kepentingan anggota kelompok. Disini terlihat bahwa hakim 
memiliki kewenangan untuk menilai dan menganjurkan penggantian terhadap 
pengacara dalam perkara class action. Hal ini tidak dapat ditemukan dalam 
perkara biasa. 

Prosedur dalam class action dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan : 
1. Permohonan pengajuan gugatan secara class action; 
2. Proses sertifikasi; 
3. Pemberitahuan; 
4. Pemeriksaan dan Pembuktian dalam class action; 
5. Pelaksanaan Putusan. 

Untuk lebih jelasnya maka tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan di 
bawah ini. 
1. Permohonan Pengajuan Gugatan Secara Class Action 

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan yang 
diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku seperti mencantumkan 
identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan 
hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan 
(fundamentum petendi) dan tuntutan, surat Gugatan perwakilan kelompok 
(class action ) harus memuat hal-hal sebagai berikut : 
a. Identitis lengkap dan jelas wakil kelompok. 
     Identitas biasanya memuat nama, pekerjaan dan alamat lengkap. 

b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa 
menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu. 

c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan 
dengan kewajiban melakukan pemberitahuan. Contoh dari kasus 
Gugatan class action Banjir di Jakarta 2008, di dalam gugatannya 
disebutkan selain bertindak atas nama sendiri juga bertindak mewakili 
kepentingan seluruh kelompok masyarakat korban banjir. 

d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota 
kelompok. 
 Yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan 
Secara jelas dan terperinci. Penggugat harus menjelaskan aspek 
kesamaan kepentingan yaitu faktor kesamaan fakta, kesamaan dasar 
hukum dan kesamaan tuntutan yang digunakan sebagai dasar gugatan. 
Selain itu penggugat memberikan usulan tentang mekanisme 
pendistribusian ganti kerugian dan usulan tentang pembentukan komisi 
yang akan membantu kelancaran pendistribusian ganti kerugian . 

e. Dalam suatu gugatan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok 
atau sub-kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian 
yang berbeda. 
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Dalam class action kasus Banjir di Jakarta misalnya disebutkan masing-
masing wakil kelompok mewakili anggota yang korban banjir yang menderita 
kerugian yang berbeda. Para penggugat dibagi dalam lima bagian kelompok : 
 Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir 

yang menderita kerugian dengan meninggalnya sanak keluarganya; 
 Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir 

yang menderita sakit; 
 Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir 

yang menderita kerugian kehilangan harta benda; 
 Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir 

yang menderita kerugian kerusakan harta benda; 
 Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir 

yang menderita kerugian kehilangan keuntungan yang seharusnya 
diperoleh. 

 Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas 
dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian 
ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok.  
 
 

 
Proses Sertifikasi atau Pemberian Ijin 
 

Berdasarkan permohonan pengajuan gugatan secara class action tersebut, 
pengadilan kemudian memeriksa apakah wakil tersebut dijinkan untuk 
menjadi wakil kelompok, apakah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan class 
action sudah terpenuhi, dan apakah class action merupakan prosedur yang tepat 
dalam melakukan gugatan dengan kepentingan yang sama tersebut. 

Setelah Hakim memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan class 
action, maka : 
a. Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan Tata cara Gugatan 

perwakilan kelompok (class action) dinyatakan tidak sah maka pemeriksaan 
gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim dengan amar putusan 
menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO), demikian pula jika hakim 
berpendapat bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili 
perkara tersebut, maka amar putusannya akan menyatakan bahwa 
pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.  Atas 
putusan ini maka pihak penggugat dapat mengajukan upaya hukum. 

b. Apabila hakim menyatakan sah maka gugatan Class Action tersebut 
dituangkan dalam penetapan pengadilan kemudian hakim memerintahkan 
penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh 
persetujuan hakim. 

c. Setelah model pemberitahuan memperoleh persetujuan hakim pihak 
penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok sesuai 
dengan jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. 
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Pemberitahuan 
 

Setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan 
perwakilan Kelompok dinyatakan sah, hakim memerintahkan kepada 
penggugat/pihak yang melakukan class action untuk mengajukan usulan model 
pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Setelah usulan model 
tersebut disetujui oleh hakim maka penggugat dengan jangka waktu yang 
ditentukan oleh hakim melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok. 

Pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah mekanisme yang 
diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk 
menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengan 
putusan dalam perkara tersebut atau tidak menginginkan yaitu dengan cara 
menyatakan keluar (opt out) dari keanggotaan kelompok. 

Dalam pemberitahuan tersebut juga memuat batas waktu anggota kelas 
untuk keluar dari keanggotaan (opt out), lengkap dengan tanggal dan alamat 
yang dituju untuk menyatakan opt out. Dengan demikian pihak yang 
menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok tidak terikat dengan putusan 
dalam perkara tersebut. Menurut pasal 1 huruf PERMA No. 1 Tahun 2002 yang 
melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah panitera 
berdasarkan perintah hakim. 

Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui 
media cetak dan atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, 
kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota 
yang bersangkutan sepanjang dapat diindentifikasi berdasarkan persetujuan 
hakim. Pemberitahuan wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat 
sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok pada tahap-tahap : 
1. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan 

perwakilan kelompok dinyatakan sah (pada tahap ini harus juga memuat 
mekanisme pernyataan keluar). 

2. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian ketika gugatan 
dikabulkan. Namun apabila dalam proses pemeriksaan, pihak tergugat 
mengajukan perdamaian maka pihak Penggugat untuk dapat menerima 
atau menolak tawaran perdamaian tersebut juga harus melakukan 
pemberitahuan kepada anggota kelompoknya. 

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002, Pemberitahuan yang dilakukan 
harus memuat : 
1. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil 

kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat; 
2. Penjelasan singkat tentang kasus; 
3. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok; 
4. Penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok; 
5. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam 

definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok; 
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6. Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam, pemberitahuan 
penyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan; 

7. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan penyataan 
keluar; 

8. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang 
tersedia bagi penyedian informasi tambahan; 

9. Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana 
yang diatur dalam lampiran PERMA No. 1 Tahun 2002; 

10. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan. 
Menurut Mas Acmad Santosa apabila class action tidak menyangkut 

tuntutan uang (monetary damages) dan hanya mengajukan permintaan deklaratif 
atau injuction, pemberitahuan (notice) terhadap anggota kelompok (untuk 
mendapatkan rekonfirmasi) tidak perlu dilakukan. 

Namun apabila tuntutan menyangkut ganti rugi dalam bentuk uang, 
pemberitahuan kepada masyarakat atau masing-masing anggota kelompok 
untuk mengambil sikap (opt in atau opt out) harus disampaikan. Opt in adalah 
mekanisme dimana anggota kelompok memberikan penegasan bahwa mereka 
benar-benar merupakan bagian dari class action. Sedangkan Opt ot adalah 
kesempatan untuk anggota kelompok menyatakan diri keluar dari class action 
apabila tidak menghendaki menjadi bagian dari gugatan. 

PERMA No. 1 Tahun 2002 sendiri hanya mengatur mengenai 
pemberitahuan dan pernyataaan keluar (opt out), sedangkan mengenai 
pernyataan yang menyatakan sebagai bagian class action (opt in) tidak diatur. 
Pada mekanisme pemberitahuan ini membuka kesempatan bagi anggota 
kelompok untuk menyatakan diri keluar dari class action apabila tidak 
menghendaki menjadi bagian dari gugatan. 

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 disebutkan bahwa pernyataan keluar 
adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan 
kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat oleh anggota kelompok yang 
menginginkan diri keluar dari keanggotaan gerakan perwakilan kelompok 
/class action . Pihak yang menyatakan diri keluar dari keanggotaan gerakan 
perwakilan kelompok /class action, maka secara hukum tidak terikat dengan 
putusan atas gugatan tersebut.  

Sedang pihak lain (penggugat pasif) yang tidak menyatakan keluar 
(tidak opt out) akan terikat dalam putusan class action tersebut, baik gugatan 
dikabulkan maupun gugatan tidak dikabulkan. Dalam hal tuntutan class action 
ditolak, penggugat pasif ini tidak dapat lagi mengajukan gugatan untuk kasus 
yang sama. Sebaliknya jika tuntutan class action dikabulkan ia berhak menerima 
ganti kerugian yang ditetapkan. 

 
Pemeriksaan dan pembuktian dalam class action 

 
Proses pemeriksaan dan pembuktiaan dalam gugatan class action adalah 

sama seperti dalam perkara perdata pada umumnya seperti :  
a. Pembacaan surat gugatan oleh penggugat; 
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b. Jawaban dari tergugat; 
c. Replik atau tangkisan Penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh 

Tergugat; 
d. Duplik atau jawaban Tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik; 
e. Pembuktian yang merupakan penyampaian bukti-bukti dan mendengarkan 

saksi-saksi; 
f. Kesimpulan yang merupakan resume dan secara serentak dibacakan oleh 

kedua belah pihak. 
Namun karena gugatan yang akan diperiksa adalah gugatan class action, 

ada beberapa hal yang memerlukan pemeriksaan lebih khusus lagi seperti : 
a. Pemeriksaan apakah wakil yang maju dianggap jujur dan benar-benar 

mewakili kepentingan kelompok. 
Pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan pada saat sertifikasi akan tetapi 

juga dilakukan pada tahap pemeriksaan, dengan cara memberikan kesempatan 
kepada anggota kelompok untuk mengajukan keberatan terhadap wakil 
kelompok yang maju di persidangan. 

Atas dasar keberatan ini, hakim dapat mengganti wakil kelompok ini 
dengan yang lain. Sebelum wakil kelompok diganti, maka ia tidak boleh 
mengundurkan terlebih dahulu. 
b. Pemeriksaan apakah ada persamaan dalam hukum dan fakta serta tuntutan 

pada seluruh anggota kelompok. 
c. Pembuktian khusus untuk membuktikan masalah yang sama yang 

menimpa banyak orang. 
d. Mekanisme pembagian uang ganti kerugian untuk sejumlah besar uang. 
 

Pelaksanaan putusan 
 

Setelah proses pemeriksaan telah selesai selanjutnya hakim menjatuhkan 
suatu putusan. Sama halnya dengan putusan hakim dalam perkara perdata 
biasa maka putusan hakim dalam gugatan class action dapat berupa putusan 
yang mengabulkan gugatan penggugat ( baik sebagian maupun seluruhnya) 
atau menolak gugatan penggugat. 

Dalam hal gugatan ganti kerugian dikabulkan, hakim wajib 
memutuskan jumlah kerugian secara rinci, penentuan kelompok dan atau sub-
kelompok yang berhak menerima, mekanisme pendistribusian ganti kerugian 
dan langkah- langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses 
penetapan dan pendistribusian. 

Pada dasarnya eksekusi putusan perkara gugatan class action dilakukan 
atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan atas permohonan 
pihak yang menang seperti diatur dalam hukum acara perdata. Namun 
mengingat bahwa eksekusi putusan harus dilakukan sesuai dengan amar 
putusan dalam perkara yang bersangkutan, sedangkan dalam amar putusan 
gugatan class action yang mengabulkan gugatan ganti kerugian memuat pula 
perintah agar penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota 
kelompok, serta perintah pembentukan komisi independen yang komposisi 
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keanggotaannya ditentukan dalam amar putusannya guna membantu 
kelancaran pendistribusian, maka eksekusi dilakukan setelah diadakannya 
pemberitahuan kepada anggota kelompok, komisi telah terbentuk, tidak 
tercapai kesepakatan anatara kedua belah pihak tentang penyelesaian ganti 
kerugian dan tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan. 

Dalam eksekusi tersebut paket ganti kerugian yang harus dibayar oleh 
tergugat akan dikelola oleh komisi yang secara administratif di bawah 
koordinasi panitera pengadilan agar pendistribusian uang ganti kerugian dapat 
berjalan dengan lancar sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh 
kelompok. 

 
 
 
 

Perdamaian 
 

Dalam gugatan class action dimungkinkan terjadi perdamaian (dading) 
antara penggugat dengan tergugat. Hakim berkewajiban mendorong para 
pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada 
awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara (pasal 
6 PERMA No. 1 Tahun 2002 ). 

Sebelum dilakukan upaya perdamaian dalam class action, pihak 
penggugat (wakil kelompok) harus mendapatkan persetujuan dari anggota 
kelompok. Persetujuan ini dapat menggunakan mekanisme pemberitahuan. 
Umumnya upaya perdamaian dilakukan di luar proses persidangan. Apabila 
pihak penggugat (wakil kelompok) dan tergugat sepakat dilakukan 
perdamaian maka diantara para pihak dilakukan perjanjian perdamaian. 
Lazimnya perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis di atas kertas 
bermaterai. Berdasarkan perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak maka 
hakim menjatuhkan putusannya (acte van vergelijk) yang isinya menghukum 
kedua belah pihak mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat. Kekuatan 
putusan perdamaian sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan 
seperti putusan-putusan lainnya. Dalam hal para pihak sepakat melakukan 
perdamaian maka tidak dimungkinkan upaya banding. 
 
Dampak Yang mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan 
Class Action 

 
Seperti yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumya, bahwa 

class action sebagai suatu prosedur dalam mengajukan gugatan keperdataan 
lebih dikenal negara-negara yang menganut sistem hukum common law. 
Negara-negara lain yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia 
kemudian mengadopsi ke dalam sistem hukum dinegaranya masing-masing. 

Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip gugatan class action melalui 
beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 23 
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Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan. 

Proses adopsi prosedur class action tersebut ternyata banyak 
menimbulkan masalah dalam prakteknya, karena peraturan yang telah 
mengadopsi ketentuan class action tersebut menentukan bahwa hukum acara 
yang dipergunakan adalah hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam hal 
ini adalah Het Herziene Indonesisch Regelement (HIR) dan Regelement op de 
Burgelijk Rechtsvordering (RBg), padahal HIR dan RBg tidak mengenal prosedur 
class action. 

Permasalahan yang timbul akibat tidak adanya ketentuan mengenai 
prosedur class action ini terlihat dari beberapa putusan pengadilan yang 
memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang menggunakan prosedur class 
action. 

Hasil kajian dari tim ICEL pada tahun 2002 terhadap beberapa kasus 
class action yang sedang atau dalam proses di peradilan sebelum terbitnya 
PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok, 
menemukan beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam praktek gugatan 
class action di peradilan di Indonesia, antara lain : 
a. Tentang surat kuasa dari anggota kelompok kepada perwakilan 

kelompok. 
Dari keseluruhan putusan pengadilan yang dianalisa, dapat dicatat bahwa 
bantahan pertama yang sering dikemukakan oleh tergugat terhadap 
penggunaan prosedur class action adalah tidak adanya surat kuasa dari 
anggota kelompok kepada anggota kelompok. 
Dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg) 
mensyaratkan bahwa untuk dapat bertindak sebagai wakil atau kuasa, 
seseorang harus memperoleh suart kuasa istimewa dari orang/pihak yang 
diwakilinya. 

 
b. Tentang surat gugatan. 

Dalam surat gugatan yang diajukan pada umumnya tidak menjelaskan 
karakteristik dari sebuah gugatan yang menggunakan prosedur class 
action,dalam hal ini tidak mendeskripsikan secara jelas definisi kelas, posita 
gugatan tidak menjelaskan secara rinci dan jelas kesamaan tentang fakta 
dan hukum serta kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dengan 
anggota kelompok, serta tata cara pendistribusian ganti kerugian. 
Disamping itu, dalam menentukan wakil kelompok, penggugat cenderung 
mengajukan jumlah wakil kelompok dalam jumlah yang besar. Hal ini akan 
menyulitkan penggugat dalam membuktikan adanya unsur kesamaan 
kepentingan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok. 

 
c. Mempersamakan gugatan class action dengan gugatan legal standing. 

Dalam beberapa putusan baik penggugat, tergugat maupun pengadilan 
masih terjebak pada pemikiran bahwa gugatan dengan prosedur class action 
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adalah identik dengan gugatan atas dasar hak gugat LSM atau “NGO’s 
standing to sue”. 

 
d. Tentang prosedur acara pemeriksaan. 

Penentuan pengakuan atau keabsahan dari suatu gugatan yang 
menggunakan prosedur class action dalam berbagai putusan, dilakukan 
dalam tahap pemeriksaan yang berbeda-beda. Ada yang mengesahkan 
penggunaan prosedur ini diperiksa dan diputus pada akhir putusan 
bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan pada putusan perkara 
lainnya diputus pada tahapan putusan sela. 

 
e. Tentang notifikasi atau pemberitahuan. 

Belum adanya aturan atau petunjuk mengenai tata cara pengadilan dalam 
memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata melalui prosedur 
classaction, mengakibatkan perintah notifikasi atrau pemberitahuan (yang 
dalam sistem hukum negara lain merupakan suatu kewajiban) tidak 
menjadi suatu prioritas atau suatu keharusan. 

 
f. Tentang implemantasi putusan pengadilan dalam hal distribusi ganti 

kerugian. 
Dalam pengajuan gugatan secara classaction, yang khususnya mengajukan 
tuntutan ganti rugi berbentuk uang, posita penggugat tidak secara jelas 
tentang usulan mekanisme distribusi ganti kerugian. 

Dengan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan 
perwakilan kelompok, sebagai suatu terobosan hukum diharapkan di masa 
datang dapat mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hukum 
dalam praktek pengajuan dan pemeriksaan gugatan class action diIndonesia. 

 
Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa 

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau 
lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup. Adapun jenis-jenis penyelesaian sengketa adalah: 

 
a. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan (Litigasi). 

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, 
masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum 
Acara Perdata yang berlaku. Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan 
Hidup untuk Mengajukan Gugatan Masyarakat berhak mengajukan 
gugatan perwakilan (gugatan class action) ke pengadilan dan/atau 
melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan 
hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa 
masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan 
pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di 
bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. 
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Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup 
sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak 
mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan 
hidup.  
Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak 
melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali 
biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup berhak 
mengajukan gugatan tersebut (gugatan legal standing) apabila memenuhi 
persyaratan: 
 Berbentuk badan hukum atau yayasan; 
 Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan 

menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi 
tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; 

 Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 
 

b. Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan 
Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan 
mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum 
Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui 
adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan 
mengenai tenggang daluwarsa tersebut tidak berlaku terhadap pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha 
dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun 
dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun. 
 

c. Tanggung Jawab Mutlak 
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya 
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang 
menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan 
limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak 
atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi 
secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup. 
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari 
kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat 
membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 
disebabkan salah satu alasan di bawah ini: 
- Adanya bencana alam atau peperangan; atau 
- Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau 
- Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup. 
Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, pihak 

ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi. Setiap perbuatan melanggar 
hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 
menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan 
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penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi 
dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan 
tindakan tertentu tersebut, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa 
atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut. 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non Litigasi) 
 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan 
pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk 
menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan 
arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. 

Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat 
ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh 
salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak 
yang bersengketa menarik diri dari perundingan. 

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup 
dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan 
pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Apabila telah dipilih upaya 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui 
pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak 
berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan 
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya 
ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan 
terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 
Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat 
digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil 
keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk 
membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. 

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar 
pengadilan, maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian 
Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan 
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.  

Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak 

melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik 
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dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan 
Negeri. 

b. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian 
sengketa sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan dalam pertemuan 
langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. 

c. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud di atas 
tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, 
sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau 
lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. 

d. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang 
mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil 
mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi 
sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa 
untuk menunjuk seorang mediator. 

e. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga 
alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. 

f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan 
memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) 
hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani 
oleh semua pihak yang terkait. 

g. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis 
adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad 
baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. 

h. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai 
dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
pendaftaran. 

i. Apabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak 
berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha 
penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad–hoc. 

 
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Lembaga 
Penyedia Jasa 
 

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan 
dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan 
mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil 
keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. 
Dengan demikian salah satu yang ditempuh yaitu melalui Lembaga Penyedia 
Jasa. 

Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan 
Permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup kepada 
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lembaga penyedia jasa dengan tembusan disampaikan kepada instansi yang 
bertangung jawab di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan atau instansi 
yang bertanggung jawab di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 
yang bersangkutan. 

Instansi yang menerima tembusan permohonan bantuan untuk 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari wajib melakukan verifikasi tentang kebenaran fakta-fakta mengenai 
permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan menyampaikan 
hasilnya kepada lembaga penyedia jasa yang menerima permohonan bantuan 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa dalam waktu 
tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak menerima hasil verifikasi wajib 
mengundang para pihak yang bersengketa. 

Apabila cara ini tidak berhasil menyelesaikan masalah maka para pihak 
dapat menggunakan mekanisme arbitrase atau menggunakan mediator. Tata 
cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbiter tunduk pada 
ketentuan arbitrase. Sedangkan penyelesaian dengan menggunakan Mediator 
atau Pihak Ketiga Lainnya dilakukan sebagai berikut. 

Para pihak yang bersengketa berhak untuk memilih dan menunjuk 
mediator, atau pihak ketiga lainnya dari lembaga penyedia jasa. Penyelesaian 
sengketa melalui mediator atau pihak ketiga lainnya tunduk pada kesepakatan 
yang dibuat antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator 
atau pihak ketiga lainnya. Kesepakatan tersebut memuat antara lain: 
a. masalah yang dipersengketakan; 
b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; 
c. nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau pihak ketiga lainnya; 
d. tempat para pihak melaksanakan perundingan 
e. batas waktu atau lamanya penyelesaian sengketa; 
f. pernyataan kesediaan dari mediator atau pihak ketiga lainnya; 
g. pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau para pihak yang 

bersengketa untuk menanggung biaya; 
h. larangan pengungkapan dan/atau pemyataan yang menyinggung atau 

menyerang pribadi; 
i. kehadiran Pengamat, ahli dan/atau nara sumber; 
j. larangan pengungkapan infonnasi tertentu dalam proses penyelesaian 

sengketa secara musyawarah kepada masyarakat; 
k. larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan. 

Dalam proses penyelesaian sengketa, penunjukan mediator atau pihak 
ketiga lainnya dapat dianggap tidak sah atau batal dengan alasan: 
1. Mediator atau pihak ketiga lainnya menunjukkan keberpihakan; dan/atau 
2. Mediator atau pihak ketiga lainnya menyembunyikan informasi tentang 

syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi. Apabila terjadi hal yang demikian 
itu maka : 

a) mediator atau pihak ketiga lainnya wajib mengundurkan diri; atau 
b) para pihak atau salah satu pihak berhak menghentikan penugasannya. 

Kesepakatan yang dicapai melalui proses penyelesaian sengketa dengan 



93 Jurnal Ilmiah Administrasi Negara  
Tahun II, Nomor 2 Juli 2011 

menggunakan mediator atau pihak ketiga lainnya wajib dituangkan 
dalam bentuk perjanjian tertulis di atas kertas bermaterai yang memuat 
antara lain: (a) nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; (b) nama 
lengkap dan tempat tinggal mediator atau pihak ketiga lainnya; (c). 
uraian singkat sengketa; 

3. Pendirian para pihak; 
4. pertimbangan dan kesimpulan mediator atau pihak ketiga lainnya; isi 

kesepakatan; batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan; tempat pelaksanaan 
isi kesepakatan; dan pihak yang melaksanakan isi kesepakatan. 

       Isi kesepakatan tersebut dapat berupa antara lain: 
a) bentuk dan besarnya ganti kerugian; dan/atau 
b) melakukan tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau 

terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak dan mediator atau 

pihak ketiga lainnya. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan 
otentik kesepakatan diserahkan dan didaftarkan oleh mediator atau pihak 
ketiga lainnya atau salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa kepada 
Panitera Pengadilan Negeri. 

 
Class Action sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 
tentang Ganti  Kerugian 
 

Dikaitkan dengan kompetensi absolut lembaga peradilan di Indonesia 
sebagaimana diatur pada Pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang hal yang sama, adapun 
kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata dengan pokok gugatan 
ganti kerugian ditetapkan menjadi kompetensi absolut lembaga Peradilan 
Umum. Mengenai dasar penyebab timbulnya gugatan ganti rugi dalam 
Peradilan Umum dapat dijumpai pada rumusan Buku III KUH Perdata, yakni 
perihal Perikatan Hukum mulai Pasal 1365-1380 KUH Perdata. Berdasarkan 
sejumlah ketentuan itu, yang paling menarik untuk dicermati adalah Pasal 
1365nya yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUH 
Perdata menetapkan: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa 
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.  

Rumusan ini tidak menjelaskan pengertian dari perbuatan melanggar 
hukum, kecuali syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi 
karena alasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu. 
Menurut Hukum Lingkungan, pihak yang dimaksudkan tidak terbatas pada 
orang perorangan, lembaga dan badan hukum juga dapat diminta untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga melawan 
hukum.Syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti 
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kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan pada 
Pasal 1365 KUH Perdata seperti berikut. 

 
a) Adanya perbuatan melawan hokum 

Pengertian hukum dalam arti luas, sehingga tidak hanya menyangkut 
peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dikemukakan oleh Rachmat 
Setiawan yang berpendapat “perbuatan melawan hukum yaitu tidak hanya 
jika melawan kewajiban hukum tertulis, tetapi juga jika melanggar itikad 
baik yang berlaku di masyarakat” (Rachmat Setiawan; 1982 : 14).  

 
b) Adanya kesalahan (schuld) 

Kesalahan dalam hukum perdata tidaklah mengenal kualitas dan gradasi 
atau tingkat-tingkatan seperti halnya dalam KUH Pidana. Dengan kata lain, 
kualitas kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan (dolus) maupun 
kealfaan (culpa) di dalam hukum perdata diberikan akibat yang sama. 
Menurut hokum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya 
dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu 
perbuatan yang seharusnya dihindarkan.  
Adapun perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan ini tidak 
terlepas dari dapat hal itu dikira-kirakan dengan tolok ukur sebagai berikut. 
1) Secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam 

keadaan  tertentu, perbuatan itu seharusnya dilakukan atau sebaliknya 
tidak dilakukan;  

2) Secara subjektif, artinya orang dalam kedudukan tertentu dapat 
mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu  seharusnya dilakukan atau 
tidak dilakukan; 

3) Mampu dibertanggungjawabkan, artinya orang yang melakukan 
perbuatan harus dapat bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan, 
sehingga orang tersebut harus sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak 
berada dibawah  pengampuan.  

 
c) Adanya kerugian (schade) 

Kerugian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kerugian yang timbul 
akibat dari perbuatan melawan hukum dan bukan kerugian yang timbul 
dari  wanprestasi atas suatu perjanjian. Disamping itu, kerugian yang 
dimaksudkan dalam konteks Hukum Lingkungan dikuantitaskan berupa 
uang atas kerugian yang bersifat materiil dan/atau immateriil, sehingga 
dapat meliputi beaya, kerugian yang nyata maupun tidak nyata diderita, 
serta keuntungan yang diharapkan. 
 

d) Adanya hubungan sebab akibat (causaliteit) 
Hal  ini  untuk mengetahui hubungan suatu pihak dengan kerugian  yang 
diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, perlu ada benang merah antara 
kerugian yang terjadi sebagai akibat dari suatu perbuatan, sehingga jika 
tidak ada perbuatan maka tidak ada akibat (kerugian). Untuk memenuhi 
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persyaratan ini, dalam praktek  peradilan dikembangkan  teori “adequate  
veroorzaking” Von Kries yakni, yang  dianggap sebagai sebab adalah 
perbuatan yang menurut pengalaman manusia yang normal sepatutnya 
dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini adalah kerugian 
(Abdul kadir Muhammad; 1982 :148).  Keempat unsur di atas sifatnya 
kumulatif, sehingga bila salah satu unsur tidak terpenuhi berarti pihak yang 
digugat bebas dari dugaan melawan hukum. 

Sehubungan Dengan pihak penggugatnya, dalam konsep Hukum 
Lingkungan tidak semata-mata hak dari pihak yang merasa dirugikan secara  
langsung. Sejalan dengan prinsip dasar bahwa “lingkungan hidup yang baik 
dan sehat adalah hak setiap orang (sic utere tuo ut alienum non laedas)”, 
sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 5 UUPLH yang menyatakan bahwa 
“setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat”,  maupun  Pasal 6 UUPLH yang menyatakan “setiap orang berkewajiban 
memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan 
menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”. Pemerintah 
maupun masyarakat yang tidak merasakan secara langsung terhadap akibat 
kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup secara proaktif juga dapat 
mengajukan gugatan atau meminta pertanggungjawaban hokum kepada pihak 
yang diduga mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup.   

Dengan kata lain, proses penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan 
Pasal  5, 6, 37 dan 38 UUPLH dapat timbul atas inisiatif orang sebagai 
perorangan maupun pengusaha  yang  dirugikan secara langsung, oleh pihak 
masyarakat secara  berkelompok (class action), pihak  pemerintah, maupun 
pihak organisasi  masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup, 
seperti  LSM Lingkungan melalui gugatan atas nama lingkungan hidup (NGO’s 
to sue, legal standing atau ius standi). 

Mengenai masyarakat yang merasakan dirugikan oleh perbuatan pihak  
lain yang diduga mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, hak 
menggugatnya diatur dalam Pasal 37 ayat (1)  UUPLH  yang menetapkan:  
“masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau 
melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup 
yang merugikan perikehidupan masyarakat”. Ketentuan itu menunjukkan, 
bahwa  masyarakat yang merasakan dirugikan atas lingkungan hidupnya yang 
baik dan sehat  dapat  mengajukan  gugatan perwakilan masyarakat yang juga 
disebut class action atau action popularis. Dengan demikian, gugatan 
perwakilan kelompok merupakan gugatan ganti kerugian dari sekelompok 
kecil masyarakat yang  bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar 
yang merasa dirugikan melalui lembaga peradilan.   

Menurut penjelasan Pasal 37 ayat  (1) UUPLH, agar kelompok 
perwakilan  diakui memiliki hak gugat ada beberapa persyaratan yang mesti 
diperhatikan.  Persyaratan yang dimaksudkan di dalam dan antara kelompok 
perwakilan dengan masyarakat yang diwakilinya, meliputi: a. adanya 
kesamaan permasalahan;  b. adanya kesamaan fakta hukum; c. adanya 
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kesamaan tuntutan yang  ditimbulkan berkaitan dengan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup yang didugakan;  

Selanjutnya mengenai hukum acara yang  mengatur gugatan perwakilan 
tersebut, saat ini telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia  (PERMARI) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan 
Kelompok.  Sejalan dengan penjelasan Pasal  37 ayat (1) UUPLH, Pasal 2 
PERMARI  No. 1 Tahun 2002 lebih memperjelas mengenai dasar pertimbangan 
dapat diterimanya suat gugatan kelompok, yakni bila : 4 
a. jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga  tidaklah efektif 

dan efisien  apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri  atau secara 
bersama-sama dalam satu gugatan;  

b. terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang 
digunakan yang  bersifat  substansial, serta terdapat kesamaan jenis 
tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;  

c. wakil  kelompok  memiliki  kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi 
kepentingan  anggota kelompok yang diwakilinya;   

d. hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan 
penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang  
bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan 
anggota kelompoknya. Sehubungan dengan gugatan perwakilan yang 
diajukan, menurut Pasal 3 PERMARI 1 Tahun 2002 , di samping memenuhi 
ketentuan formal dalam Hukum Acara Perdata, juga diwajibkan memuat 
hal-hal : 
a) identitas lengkap dan jelas wakil  kelompok;  
b) definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa 

menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu; 
c) keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan 

dengan kewajiban pemberitahuan; 
d) posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota  

kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang 
dikemukakan secara jelas dan terinci; 

e) dalam satu gugatan perwakilan,dapat dikelompokan beberapa bagian 
kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan 
kerugian yang berbeda;  

f) tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara 
jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara 
pendistribusian ganti  kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok 
termasuk  usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu  
memperlancar pendistribusian ganti kerugian 
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Faktor-Faktor Pendukung Penerapan Ganti Rugi untuk Menyelesaikan 
Sengketa Lingkungan Hidup. 
 

Untuk mendukung penerapan ganti rugi sebagai salah satu sanksi 
hokum dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, maka ada beberapa 
faktor yang perlu diperhatikan baik bersifat hokum maupun non hukum. 
Adanya produk hukum yang mengatur secara tegas dan pasti tentang Baku 
Mutu Sumber Daya Lingkungan Hidup di masing-masing provinsi, mekanisme 
pengambilan keputusan ganti rugi oleh pihak penengah beserta kekuatan 
hokum dan pelaksanaan eksekusi dari penetapan ganti ruginya, prosedur 
pemeriksaan gugatan class action beserta mekanisme eksekusi putusan 
pengadilan tentang hal itu  merupakan beberapa contoh persoalan hukumnya.  

Selanjutnya adanya instrument laboratorium yang layak, ketersediaan 
aparat penegak hukum yang berkualitas, kesadaran dan budaya hokum 
masyarakat  yang peduli serta ramah lingkungan  merupakan contoh beberapa 
faktor non  hukum yang wajib diperhatikan dalam penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup melalui gugatan ganti kerugian. Banyak kasus lingkungan 
hidup yang sulit diselesaikan melalui lembaga peradilan, karena sulitnya 
pembuktian maupun membuktikan untuk telah terjadinya suatu tindakan 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini sebagai 
konsekuensi masih dianutnya prinsip “yang mendalilkan yang membuktikan” 
dalam sebagian besar  proses penegakan Hukum Lingkungan. Di samping itu, 
lemahnya komitmen dan persepsi dari aparat penegak hukum di bidang 
lingkungan hidup juga masih mewarnai penegakan Hukum Lingkungan 
Keperdataan. Sementara untuk menutupi kelemahan-kelemahan itu, orang 
masih berpaling kepada penegakan produk hukum Pemerintah Daerah yang 
terkait  dengan lingkungan hidup, seperti Perda  tentang kebersihan dan 
ketertiban umum yang memiliki keterbatasan dalam menyadarkan  pihak-
pihak  potensial  pencemar dan/atau perusak lingkungan  hidup. 

 
Kelebihan dan kekurangan Class Action 

Terdapat beberapa keuntungan/manfaat yang dapat diperoleh apabila 
mengajukan gugatan menggunakan prosedur class action. John Basten Q. C 
melihat ada lima manfaat yang dapat diperoleh yaitu (1) Mengatur penyelesaian 
perkara yang menyangkut banyak orang yang tidak dapat diajukan secara 
individual. (2) Memastikan bahwa tuntutan-tuntutan untuk ganti kerugian 
yang kecil serta dana yang terbatas diperlukan dengan sepantasnya. (3) 
mencegah putusan yang bertentangan untuk permasalahan yang sama. (4) 
Penggunaan administrasi peradilan yang lebih efisien dan (5) Mengembangkan 
proses penegakan hukum. 

Sedangkan Ontario Law Reform Commission melihat ada tiga manfaat yang 
dapat diperoleh dari prosedur class action, yakni (1) mencapai peradilan yang 
lebih ekonomis, (2) memberi peluang yang lebih besar ke pengadilan dan (3) 
merubah perilaku yang tidak pantas dari para pelanggar atau orang-orang 
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yang potensial melakukan pelanggaran. Secara umum ada tiga manfaat yang 
dapat diperoleh apabila menggunakan prosedur class action, yaitu : 

 
1) Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (Judicial Economy) 

Bukan rahasia lagi bagi masyarakat bahwa berperkara di pengadilan akan 
memakan biaya yang tidak sedikit. Bagi pihak penggugat, dengan melalui 
mekanisme class action maka biaya perkara dan biaya untuk pengacara 
menjadi lebih murah dibandingkan dengan dilakukan gugatan secara 
individu, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan besarnya ganti kerugian 
yang akan diterima. Tidak sedikit pihak (individu) yang mengurungkan 
niatnya untuk menyelesaikan perkaranya, dengan mengajukan gugatan ke 
pengadilan disebabkan karena mahalnya biaya perkara dan biaya 
pengacara. 
Manfaat secara ekonomis tidak saja dirasakan oleh penggugat namun juga 
oleh tergugat, sebab dengan pengajuan gugatan secara class action, pihak 
tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan dari 
pihak-pihak yang dirugikan. Sedangkan bagi pengadilan sendiri sangatlah 
tidak ekonomis jika harus melayani gugatan yang sejenis secara satu persatu 
dan terus menerus serta dalam jumlah yang cukup besar. 
 

2) Akses terhadap keadilan (Access to Justice) 
Mengajukan gugatan secara class action akan lebih mudah dibandingkan 
dengan mengajukan gugatan secara individu-individu. Menggabungkan 
diri secara bersama-sama akan mengurangi hambatan-hambatan bagi 
penggugat individual yang umumnya dalam posisi yang lemah, baik dari 
segi ekonomi maupun dari segi kemampuan (psikologis) dan pengetahuan 
tentang hukum. 
Selain itu dalam class action tidak mensyaratkan pengindentifikasian nama 
sehingga dapat mencegah adanya intimidasi terhadap anggota kelas. Class 
action juga mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan- 
putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten apabila dilakukan 
gugatan secara individu. 

 
3) Mendorong bersikap hati-hati (Behaviour Modification) dan merubah 

sikap pelaku pelanggaran 
Pengajuan gugatan secara class action dapat “menghukum” pihak yang 
terbukti bersalah, bertanggung jawab membayar ganti kerugian dengan 
jumlah yang diperuntukkan untuk seluruh penderita korban (dengan cara 
yang lebih ringkas) akibat dari perbuatan melawan hukum yang 
dilakukannya. Hal ini dapat mendorong setiap pihak atau penangung jawab 
usaha (swasta atau pemerintah) untuk bertindak ekstra hati-hati. Selain itu 
dengan sering diajukannya gugatan secara class action diharapkan merubah 
sikap pelaku pelanggaran sehingga menumbuhkan sikap jera bagi mereka 
yang berpotensi merugikan kepentingan Masyarakat luas. 
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Meskipun ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dalam mengajukan 
gugatan secara class action, namun tidak berarti tidak memiliki kelemahan. 
Beberapa kelemahan dari prosedur class action adalah : 
1) Kesulitan dalam mengelola. 

Semakin banyak jumlah anggota kelompok, semakin sulit mengelola 
gugatan class action. Kesulitan yang terjadi biasanya pada saat 
pemberitahuan Dan pendistribusian ganti kerugian. Jumlah anggota 
kelompok yang banyak dan menyebar di beberapa wilayah yang tidak 
sama akan menyulitkan dalam hal pemberitahuan dan memerlukan 
biaya yang tidak sedikit. Apabila gugatan dimenangkan dan ganti rugi 
diberikan, bukan tidak mungkin jumlah ganti kerugian tidak sebanding 
dengan biaya pendistribusiannya. 
 

2) Dapat menyebabkan ketidakadilan. 
Ketidakadilan ini terkait dengan masalah penentuan keanggotaan 
kelompok beserta daya ikatnya dari putusan hakim. Apabila prosedur 
yang dipilih untuk menentukan keanggotaan kelompok adalah opt in 
maka tidak adanya pernyataan masuk dari anggota kelompok yang 
sesungguhnya mempunyai kesamaan kepentingan hanya karena tidak 
mengetahui adanya pemberitahuan, akan mengakibatkan hilangnya hak 
mereka untuk menikmati keberhasilan gugatan class action, karena 
putusan hakim hanya akan mempunyai akibat bagi mereka yang masuk 
sebagai anggota kelompok. 
Sedangkan apabila prosedur yang dipilih untuk menentukan 
keanggotaan adalah dengan prosedur opt out maka tidak ada pernyataan 
opt out dari orang Yang potensial menjadi anggota kelompok, hanya 
karena tidak tahu adanya pemberitahuan akan mengakibatkan mereka 
Menjadi anggota kelompok dengan segala konsekuensinya. 
Konsekuensinya adalah mereka akan terikat dengan putusan yang 
dijatuhkan oleh hakim. Yang menjadi persoalan adalah apabila gugatan 
dikalahkan atau digugat balik maka anggota kelompok juga harus 
menanggung akibatnya. 
Jumlah tuntutan ganti kerugian pada gugatan class action dapat 

mengakibatkan Tergugat bangkrut apabila gugatan dikabulkan, dimana 
tergugat wajib memberikan ganti kerugian atau melakukan tindakan Tertentu 
kepada seluruh anggota kelompok yang jumlahnya sangat banyak. 

Pemberitaan media massa dan adanya pemberitahuan gugatan class 
action di media massa dapat menjadi serangan bagi kedudukan atau kekuasaan 
pihak tergugat. Biasanya pembaca media akan mempunyai prasangka yang 
tidak baik. Padahal belum tentu tergugat adalah pihak yang bersalah karena 
benar tidaknya tergugat masih harus dibuktikan oleh pengadilan. 

Berdasarkan uraian diatas, penerapan class action disatu sisi 
memberikan penguatan bagi masyarakat dalam mencari keadilan dan 
kepastian hukum namun perlu diperhatikan sisi keadilan dan martabat pihak 
tergugat. 
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Penutup 
 

Berdasarkan atas uraian pemahaman-uraian diatas , penulis simpulkan 
penulisan ini sebagai berikut: 
1. Gugatan Class Action merupakan hak prosedural dalam bentuk gugatan 

oleh kelompok masyarakat (Class Members) melalui perwakilannya (Class 
Representatives), atas dasar kesamaan masalah (commonality of legal 
problem), fakta hukum (question of law), dan kesamaan kepentingan 
(common of interest), untuk memperoleh ganti rugi dan/atau tindakan 
tertentu dari (para) tergugat melalui proses peradilan perdata. 

2. Dampak yang mempengaruhi penerapan class action tentunya sangat 
signifikan baik ditinjau dari sisi kebaikannya dimana denagan adanya class 
action mempermudah perkara ke pengadilan, memperingan biaya dan 
pemahaman pengetahuan tentang hukum namun demikian dari sisi lain 
masih ada kelemahan dimana publikasi gugatan terhadap tergugat sangat 
menyudutkan, serta pengelolaan keuangan sangat sulit dalam 
pembagiannya. 

Ketentuan mengenai gugatan Class Action dalam praktik peradilan 
perdata sesungguhnya belum merupakan hak prosedural yang bersifat 
operasional, karena ketentuan Pasal 37 (1) UULH; Pasal 71 (1) UUK; dan Pasal 
46 (1) hurup b UUPK secara eksplisit dinyatakan masih membutuhkan aturan 
pelaksanaan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah (yang sampai 
sekarang belum diterbitkan oleh pemerintah). Sejak tahun 2002 dasar hukum 
yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan Class Action sejauh ini 
bukan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi dalam Peraturan Mahkamah 
Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tatacara Pengajuan Hak Gugat 
Perwakilan Masyarakat (Class Action). 

Meskipun demikian penerapan class action tentunya memberikan ruang 
kebebasan hak asasi bagi masyarakat dalam mengevaluasi kebijakan hukum 
yang kurang memberikan rasa keadilan.  

Selanjutnya, Penulis mengharapkan dan menyarankan dalam penulisan 
ini adalah: 
1. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 

yang menyatakan: “Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para 
pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, 
cepat dan biaya ringan. 

2. Hendaklah supremasi hukum dan kepastian hukum selalu dijunjung tinggi 
demi tercapainya keadilan. 
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BIROKRASI IMPLEMENTASINYA BURUK 
TUNGGU KEHANCURANNYA 

 
  

Achmad Imam*) 
 
 

Abstraction : A bureaucracy which is on initially idealized as 
official institution unbiased, but because be obsessed by unilateral 
importance be must take side. Bureaucracy not change it a ship 
whosesoever direction sail it very depending to political wish the ship 
head.  
Bureaucracy life climbed or even dominated political loads by 
country administrator, clear make bureaucracy aim out of the target 
from direction at first wish for be to shift towards orientation in 
character political. In a condition this is bureaucracy not again 
intimate and friendly with society around it. A performance thick 
bureaucracy with political aspects is in turn give birth to stigma 
“political bureaucracy”. Bureaucracy unashamedly turned irrational 
action that turn around what explained Max Weber should act 
rational, conception theory about bureaucracy but at all as according 
to practice in a fact condition,  and likely difficult to say that 
bureaucracy in Indonesia take side to society importance many. If 
watched accurately, wisdom politicize bureaucracy more many the 
negative impacts, than the positive impact.  

 
 
 
 
Pendahuluan 
 

Tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, ditandai mundurnya 
Presiden Soeharto dari tapuk kepemimpinannya selama 32 tahun berkuasa, lalu 
bergantilah Era Reformasi. Setelah pasca reformasi sampai saat ini tidak 
mengalami perubahan yang signifikan sebagaimana yang digembar-
gemborkan banyak kalangan selama ini. Semua berujung pada situasi yang 
stagnan malah kian bertambah pelik. Kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, 
adanya mafia hukum, korupsi secara sistemik, penguasa hanya sibuk 
memikirkan Citra dirinya beserta kepentingan Kelompok partainya, dan varian 
masalah publik lainnya tidak mengalami pembenahan perubahan kearah 
kemajuan dan kebaikan sistem, bahkan bertambah runyam dan kompleks. 
Alhasil semuanya membawa publik di Indonesia kedalam ruang vacuum 
ambiguitas. Ibarat menaiki sebuah kapal laut yang sudah hampir karam lalu 
memaksa penumpangnya untuk mengikuti ketidakjelasan ombak yang 
mengombang-ngambingkan, tidak tahu arah dan tujuan kemana kapal tersebut 
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diselamatkan, karena di Negeri ini tidak punya Pemimpin yang punya jiwa 
kepemimpinan, yang ada hanya Penguasa, secara administratif bangsa negara 
Indonesia sudah mengalami kebobrokan sistem dan secara sosiologis bangsa ini 
sudah mengalami kehancuran yang tidak menutup kemungkinan bangsa ini 
bisa benar-benar tenggelam. 

Ilustrasi tersebut secara makro terkesan mengejek gerakan reformasi 
tetapi demikianlah realitas yang harus dihadapi sekitar seratus empat puluh 
juta penduduk yang hidup di Indonesia. Reformasi telah gagal dalam seluruh 
konstalasi kehidupan kisah nyata pada benak masing-masing elit politik yang 
terus berseteru secara egois dan meninggalkan publik sebagai konstituennya 
dalam demokrasi. 

Uraian diatas selanjutnya mendorong untuk menghadirkan sejumlah 
langkah kongkrit yang mampu untuk menyelesaikan akar masalah yang 
dihadapi oleh bangsa Indonesia paska terjadinya reformasi. Diperlukan 
keberanian untuk melakukan refleksi terhadap berbagai ke(tidak)bijakan yang 
selama ini telah dilakukan oleh seluruh komponen elemen bangsa terutama 
bagi pelaksana birokrasi pemerintah menjadi kerangka dasar untuk mengurai 
satu persatu benang kusut yang membelit bangsa Indonesia 

Menganalisa kondisi bangsa Indonesia yang masih terpuruk setelah 
Reformasi dan memperbincangkan tentang kebobrokan birokrasi di Negara ini, 
tampaknya tetap merupakan topik bahasan yang menarik untuk dibicarakan 
dalam mencari akar permasalahan beserta solusinya. Birokrasi merupakan 
institusi modern yang “ wajib ada” dalam khasanah penyelenggaraan 
pelayanan publik (publik service) ia patut dicermati, baik secara teoritik maupun 
empirik. Dengan mencermati terhadap kinerja birokrasi inilah yang nantinya 
bisa membawa kita pada sebuah penilaian menyangkut orientasi apa yang 
sesungguhnya diemban oleh birokrasi. Hal ini perlu digarisbawahi, mengingat 
meskipun birokrasi diyakini sebagai organ pelayanan publik, tak seorangpun 
bisa menjamin bahwa ia mungkin saja berubah menjadi “monster” yang 
menyengsarakan publik. 

 
Birokrasi sebagai institusi resmi yang memberikan pelayanan terhadap 
kebutuhan dan kepentingan masyarakat 
 

Birokrasi dalam keseharian kita selalu dimaknai sebagai institusi resmi 
yang melakukan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat, segala bentuk upaya pemerintah dalam mengeluarkan produk 
kebijakannya, semata-mata dimaknai sebagai manifestasi dari fungsi melayani 
urusan orang banyak. Akibatnya tidak heran jika kemudian muncul persepsi 
bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka melayani 
kepentingan warga masyarakat yang diwakili oleh institusi bernama birokrasi 
tersebut. 

Walaupun persepsi ini mengandung titik-titik kelemahan yang bisa 
jadi menyesatkan, namun saat ini pemerintah yang diwakili oleh institusi 
birokrasi tetap saja diakui sebagai motor penggerak pembangunan. Pemaknaan 
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terhadap birokrasi sebagai organ pelayanan bagi masyarakat luas, tentu 
merupakan pemaknaan yang sifatnya idealis, bahkan tidak salah jika Max 
Weber memandang birokrasi sebagai organisasi yang rasional, suatu mekanisme 
sosial yang memaksimumkan orientasi dan juga sebagai suatu bentuk 
organisasi sosial yang memiliki ciri-ciri khas dan mempunyai etika berbirokrasi 
sebagai terapan berisi nilai-nilai yang menjadi penuntun dan pegangan bagi 
para birokrat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai 
pelayan masyarakat agar dia dapat dikatakan baik atau tidak baik. 

 
Max Weber menjelaskan standart nilai dalam beretika di birokrasi 

diantarnya : 
a. Accountability. seseorang birokrat diharapkan dapat melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab pelayanan publik yang dapat dipetanggungjawabkan 
kepada masyarakat. 

b. Responsibility : seseorang birokrat diharapkan dapat melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab pelayanan publik secara kompeten dan profesional. 

c. Responsiveness : seseorang birokrat diharapkan dapat melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab pelayanan publik sesuai dengan aspirasi atau tuntutan 
perkembangan masyarakat. 

d. Efektif dan efisien : seseorang birokrat diharapkan dapat melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab pelayanan publik selalu menggunakan sumber daya 
secara proporsional (tidak boros) namun tujuan tetap tercapai. 

e. Pembedaan Hak Pribadi dan Dinas : seseorang birokrat diharapkan dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik bisa 
membedakan antara hak milik pribadi dan milik kantor. 

f. Impersonal : seseorang birokrat diharapkan dapat melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab pelayanan publik hendaklah lebih mementingkan atau 
memprioritaskan kepentingan Dinas daripada kepentingan pribadi. 
 

Tetapi diakui atau tidak pemaknaan yang ideal terhadap fungsi 
pelayanan yang diperankan birokrasi tidaklah sepenuhnya bisa menjelaskan 
orientasi birokrasi di Indonesia, perjalanan panjang kehidupan birokrasi di 
negeri ini, selalu saja ditandai oleh dominannya aspek politis dibawah 
komando penguasa Negara. Kasus birokrasi pada masa Orde Lama dan 
terlebih lagi dimasa Orde Baru, pada dasarnya merupakan cermin dari kuatnya 
penguasa Negara dalam mencengkeram tubuh birokrasi, sehingga birokrasi tak 
dapat berbuat banyak bagi masyarakat. 

 
Tujuan birokrasi melenceng dari arah yang semula dikehendaki menjadi 
bergeser kearah orientasi yang sifatnya politis 
 

Kehidupan birokrasi yang ditumpangi atau bahkan didominasi 
muatan-muatan politis oleh penguasa negara, jelas menjadikan tujuan birokrasi 
melenceng dari arah yang semula dikehendaki menjadi bergeser kearah 
orientasi yang sifatnya politis. Dalam kondisi ini birokrasi tidak lagi akrab dan 
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ramah dengan masyarakat sekelilingnya. Performance birokrasi yang kental 
dengan aspek-aspek politis inilah yang pada gilirannya melahirkan stigma 
“politisasi birokrsi”. Birokrasi tanpa malu-malu dibelokkan betindak Irrasional 
yang berbalik apa yang dijelaskan max weber yang semestinya bertindak 
Rasional, konsepsi teori tentang birokrasi menurut max weber sama sekali tidak 
sesuai dengan praktek dilapangan. 

Ada 3 bentuk Birokrasi yang Irrasional di Indonesia : 
Pertama; birokrasi bekerja bukan untuk melayani kepentingan masyarakat, tapi 
ditujukan untuk melayani kepentingan penguasa, elit partai politik, anggota 
dewan perwakilan rakyat dan pengusaha. 
Kedua; birokrasi yang orientasi utamanya adalah pelayanan, namun dibelokkan 
menjadi pengontrol berlakunya kebijakan-kebijakan negara. 
Ketiga; birokrasi yang seharusnya netral tetapi justru berpihak kepada partai 
politik milik penguasa pemerintah dan memperalat birokrasi sebagai mesin alat 
organisasi politik, tidak heran jika menjelang PILPRES dan PILKADA sangat 
kentara dan menyolok program-program pemerintah didompleng oleh partai 
politik milik penguasa dengan seenaknya sumberdaya atau fasilitas kantor 
milik pemerintah dijadikan instrumen untuk berkampanye, bahkan ironisnya 
birokrasi dijadikan mesin penghasil uang yang bisa disedot bagi berfungsinya 
alat-alat intervensi politik sang penguasa bahkan tidak malu-malu untuk 
meminta Fee dari proyek-proyek pembangunan, rekruitmen CPNS dijadikan 
lahan untuk bermain dan diperjualbelikan dengan kisaran seratus jutaan untuk 
tiket lulus jadi PNS, juga adanya mutasi jabatan dijadikan tawar menawar 
bargaining politik, siapa yang punya uang banyak, dekat dengan penguasa, 
dengan elit partai politik dan tokoh Agama yang kharismatik maka dialah yang 
jadi pemenangnya.  

Politisasi birokrasi dapat berakibat kebobrokan pemerintahan yang 
tidak sehat dijangkiti penyakit yang kronis sehingga perlu secepatnya ditangani 
dengan  merubah paradigma bahwa birokrasi betujuan untuk melayani dan 
memberikan kesejahteraan masyarakat, jangan lagi ada slogan Bangkit bersama 
sejahtera yang diatas, sedangkan masyarakat yang dibawah tetap melarat, 
seharusnya bangkit bersama sejahtera bersama semua elemen masyarakat.  
 
Birokrasi hanyalah bagus pada tataran konseptual tetapi buruk pada 
implementasinya 
 

   Birokrasi yang pada awalnya diidealkan sebagai institusi resmi yang 
tidak memihak, namun karena dirasuki oleh kepentingan-kepentingan politik, 
maka muncullah penampakan-penampakan yang namanya kepentingan 
sepihak menjadi harus memihak. Birokrasi tak ubahnya sebuah kapal yang 
kemanapun arah berlayarnya sangat tergantung kepada kehendak politis sang 
nahkoda, oleh karena itu Birokrasi hanyalah bagus pada tataran konseptual 
tetapi buruk pada implementasinya, jika memang demikian Birokrasi yang 
digambarkan buruk pada Implementasinya, maka tunggu kehancurannya. 
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tampaknya sulit untuk mengatakan bahwa birokrasi di Indonesia memihak 
kepada kepentingan masyarakat banyak. 

Berkaca dari pengalaman Orde Baru dalam mengelola kehidupan 
birokrasinya, sebenarnya dapat diketahui bahwa politisasi birokrasi dimasa itu 
sangatlah kental dengan upaya kooptasi penguasa negara terhadap institusi 
birokrasi. Konsep bureocratic-polity yang pertama kali dikemukakan oleh Fred 
Riggs dalam melihat kehidupan birokrasi di Thailand, yang kemudian 
digunakan pula oleh Harold Crouch, Bureaucratic-polity di Indonesia 
mengandung 3 ciri utama. Pertama, lembaga politik yang dominan atau 
banyaknya Struktur-stuktur kelembagaan yang saling tumpang tindih, ditandai 
lagi banyaknya lembaga-lembaga baru bentukan presiden seperti Satgas-satgas 
dan lain sebagainya. Kedua, lembaga-lembaga politik lainnya seperti parlemen, 
partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan berada dalam keadaan 
lemah, sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol kekuatan 
birokrasi. Ketiga, massa di luar birokrasi secara politik dan ekonomis adalah 
pasif, yang sebagian adalah merupakan kelemahan partai politik dan secara 
timbal balik menguatkan birokrasi.  

Analisis ini menjelaskan kepada kita, bahwa kepentingan penguasa 
negara yang diwakilkan lewat institusi birokrasi mengalami penguatan bukan 
hanya karena ketidakberdayaan masyarakat dalam mengontrol birokrasi, tetapi 
juga karena ketidakmampuan birokrasi sendiri untuk melepaskan diri dari 
cengkeraman penguasa negara. Jadi meskipun politisasi birokrasi bukanlah 
semata-mata identik dengan upaya untuk mempolitiskan birokrasi, ia juga 
sarat dengan usaha untuk menciptakan masyarakat yang buta akan politik dan 
birokrasi itu sendiri. Konsep Bureaucratic-polity sedikit banyaknya tentu 
berhubungan dengan hal ini. 

Kebutaan warga masyarakat terhadap tingkah polah kinerja birokrasi, 
jelas teramat rentan bagi tidak sampainya misi pelayanan yang diemban oleh 
birokrasi. Apalagi untuk konteks Indonesia, tingkat pendidikan politik 
masyarakat yang masih tergolong rendah, bukan Cuma memungkinkan 
terjadinya kooptasi birokrasi atas masyarakat, tapi yang lebih parah adalah 
tendensi penipuan berbentuk produk kebijakan yang dikemas rapi dalam 
wujud “demi Pembangunan Nasional”, tapi bernuansa KKN. Peminggiran 
posisi masyarakat dalam mainstream pelayanan publik ini, jelas bukan sesuatu 
hal yang positif. Sebab, bagaimanapun juga kekuatan kontrol birokrasi tidak 
hanya melibatkan anggota-anggotanya sendiri, namun juga melibatkan 
masyarakat secara luas dan para kliennya (orang-orang yang memerlukan jasa 
birokrasi). Itu artinya, masyarakat haruslah di posisikan dalam main stream 
pelayanan publik yang berkomitmen kerakyatan. Jika diaamati secara seksama, 
kebijakan politisasi birokrasi lebih banyak dampak negatifnya, ketimbang 
dampak positifnya. 
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Setidaknya terdapat 4 dampak negatif yang muncul sehubungan dengan 
kebijakan politisasi birokrasi. 
 

Pertama, kebijakan menempatkan atau mendudukkan orang-orang 
partai politik yang sesuai dengan selera penguasa yang bersangkutan, jelas 
mengakibatkan tidak berfungsinya mekanisme promosi jabatan pada jabatan 
karier yang ada dalam struktur pemerintahan. Proses rekruitmen disini juga 
mutlak harus memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan kedudukan 
eselonisasi dari pejabat karier yang bersangkutan. Hal ini mengandung makna 
bahwa sangat tidak tepat jika secara tiba-tiba Penguasa mengangkat kader dari 
partai politiknya pada sebuah Instansi atau kantor untuk duduk pada jabatan 
karier tersebut. Apalagi untuk posisi jabatan karier itu mempersyaratkan orang 
yang bakal mendudukinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
benar-benar telah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) pemerintahan 
berjenjang (mulai dari Diklat Adum sampai Spati). 

Kedua, kebijakan politisasi birokrasi dengan sendirinya akan 
menciptakan rasa anti-pati atau perasaan tidak bisa bekerja sama orang-orang 
yang tidak berasal dari partai politik yang sama. Kondisi ini sangat mungkin 
terjadi, terutama jika alasan utama yang melandasi rekruitmen pada jabatan 
karier itu adalah “ rasa kecocokan” dan”bisa diajak kerja sama”. Faktor alasan 
inilah yang pada gilirannya bisa menimbulkan sikap like and dislike dalam 
sebuah organisasi pemerintahan. Akibat dari kondisi ini tak lain adalah 
terabaikannya fungsi utama birokrasi sebagai sarana untuk melayani 
kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini birokrasi tidak butuh orang-orang 
yang separtai politik, tapi memerlukan orang-orang yang konsisten dalam 
bekerja dan mengutamakan kepentingan bersama (bukan kepentingan partai). 

Ketiga, kebijakan memberikan orang-orang partai politik sebuah 
jabatan penting di pemerintahan, secara tidak langsung berarti tidak 
mengindahkan bekerjanya prinsip meritokrasi dalam pelaksanaan tugas 
birokrasi sehari-hari. Prinsip untuk menempatkan seseorang pada sebuah 
jabatan yang sesuai dengan keahliannya, jelas mutlak diterapkan di lingkungan 
pemerintahan. Dalam perspektif ini, memposisikan atau merekrut orang-orang 
partai politik yang notabene lebih menguasai intrik-intrik politik praktis 
ketimbang keahlian di bidang tugas-tugas khusus pemerintahan, tentu 
merupakan langkah yang tidak bijaksana. Birokrasi mensyaratkan pelayanan 
maksimal, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas kepada masyarakat. 
Birokrasi juga menghendaki prinsip meritokrasi dijalankan secara baik dan 
benar. Hanya orang yang benar-benar ahli (profesional) dibidangnya, yang 
dapat menghidupkan birokrasi. Jika tidak, tentu birokrasi akan mati atau 
setidaknya tidak efisien. 

Keempat, trauma politik masa lalu harus benar-benar kita jadikan 
pelajaran yang sangat berharga untuk masa-masa mendatang. Penampilan 
birokrasi Indonesia dimasa Orde Baru yang “ terlalu berkuasa”, mau tidak mau 
harus kita jauhi. Sebab, pada masa itu birokrasi tidak hanya berperan sebagai 
pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai pembuat sekaligus pengawas 
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dari kebijakan itu sendiri. Dan karenanya orang-orang birokrasi jugalah yang 
paling banyak menikmati hasilnya. 

Tentu dapat dibayangkan, jika seandainya oraang-orang partai politik 
diberi jabatan penting dipemerintahan, maka kecenderungan untuk membuat 
kebijakan yang menguntungkan partai politiknya akan semakin besar pula.  
 
Menuju Reformasi Birokrasi 
 

Menghilangkan kebijakan politisasi birokrasi ditubuh birokrasi kita, 
tampaknya merupakan agenda utama yang perlu direalisasikan dalam upaya 
mereformasi tubuh birokrasi. Sesuai dengan fungsi utamanya sebagai aktor 
pelayanan publik, birokrasi hendaknya memulai langkah maju dengan 
menghilangkan jejak politisasi birokrasi sejauh mungkin.  

Ada  3 hal yang berkenaan dengan upaya menghilangkan jejak 
politisasi birokrasi itu.  

Pertama, birokrasi harus steril dari dari orang-orang partai politik, 
khususnya untuk posisi jabatan karier mulai dari eselon tertinggi (I.A) sampai 
eselon terendah (V.B). alasannya adalah jabatan-jabatan karier ini merupakan 
jabatan strategis yang sangat menentukan dalam mekanisme pengambilan 
keputusan internal organisasi. Oleh karena prinsip kerja birokrasi adalah 
memaksimumkan efisiensi administratif, maka birokrasi yang steril dari 
kepentingan politis sebuah partai politik, diharapkan mampu memberikan 
pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

Kedua, birokrasi harus terus mengedepankan prinsip meritokrasi 
dalam hal rekruitmen personilnya. Artinya, mengingat kebutuhan masyarakat 
akan pelayanan semakin meningkat, maka keharusan aparat birokrat yang 
capable (ahli) dibidangnya serta memiliki kemampuan menterjemahkan 
keinginan masyarakat adalah kebutuhan mendesak yang tak bisa ditawar-
tawar lagi. Dengan prinsip meritokrasi pula, kebijakan politisasi birokrasi 
diharapkan bisa dihapus sedini mungkin. Sebab, dengan menjadikan birokrasi 
sebagai lahan empuk menarik keuntungan bagi para politisi, maka citra 
birokrasi akan semakin terpuruk dimata masyarakat.  

Ketiga, birokrasi harus semakin terpacu dibandingkan masyarakat 
yang dilayaninya. Tidaklah mungkin karakter birokrasi yang cenderung 
lamban dan tidak terspesialisasi itu dapat bertahan di zaman yang sedang 
bergerak cepat ini. Seperti yang dikemukakan oleh adig suwandi, reformasi 
birokrasi sudah harus berkomitmen untuk meninggalkan watak lama dan 
warisan sebagai birokrasi tukang pungut untuk didorong menjadi birokrasi 
yang memberdayakan lingkungan (empowering bureaucratic). Secara eksplisit, 
argumen ini bisa mewakili banyaknya pandangan sekaligus tuntutan 
masyarakat yang seringkali mengeluh terhadap layanan birokrasi. 

Tidak ada sedikitpun manfaat positif dari kebijakan politisasi birokrasi, 
Sekali lagi  politisasi birokrasi bukanlah jawaban yang tepat dalam 
memperbaiki kinerja birokrasi keseharian kita. Birokrasi yang ditumpangi oleh 
kekuatan partai politik tidak hanya menjadikan ia semakin politis dan bisa jadi 
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dijauhi masyarakat, tapi juga rentan terhadap pengabaian aspek kualitas dari 
personil-personilnya. Dalam politik yang berlaku adalah bagaimana kekuasaan 
itu bisa diperoleh dan dipertahankan, sementara dalam birokrasi yang berlaku 
adalah bagaimana dalam kondisi apapun, masyarakat bisa terlayani segala 
kebutuhan dan kepentingannya. Oleh sebab itu, birokrasi yang dimasuki oleh 
elit-elit partai politik akan menjadikan institusi ini semakin terombang ambing 
dalam pertarungan kekuasaan yang tanpa henti. Apalagi dalam kondisi budaya 
birokrasi yang belum sepenuhnya menjalankan fungsi-fungsi profesionalisme, 
kapabilitas, maupun kompetensi, maka kinerja birokrasi partisan cenderung 
korup dan akan tetap dipandang sebagai perpanjangan tangan partai atau 
kontituennya. Jadi, tidak ada sedikitpun manfaat positif dari kebijakan 
politisasi birokrasi, Ia justru bertentangan dengan semangat Demokrasi 
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