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ABSTRAK
Perubahan politik pasca-Soeharto yang antara lain diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi politik
ditandai dengan maraknya peraturan daerah (perda) bias agama di sejumlah daerah. Di satu sisi, kemunculan
perda-perda tersebut merupakan ekses dari kebijakan Otonomi Daerah, sementara di sisi lain merupakan
dampak dari demokratisasi yang bergulir deras di berbagai aras dan aspek kehidupan. Dari perspektif hukum,
perda-perda tersebut sangat perlu dikritisi karena sebagian substansinya cenderung bertentangan dengan
perundangan dan peraturan di atasnya. Sementara dari perspektif politik, substansi perda-perda tersebut juga
dinilai banyak yang melanggar hak asasi manusia, dan karena itu juga merupakan antitesis dari perkembangan
politik Indonesia yang semakin modernis. Berdasarkan itu maka diragukan jika kebijakan Otonomi Daerah di
sejumlah daerah yang ditandai dengan maraknya perda bias agama dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat .
Kata Kunci: otonomi

daerah, peraturan daerah, bias agama.
pembangunan di daerah. Keempat, rekrutmen elitelit politik lokal dari daerah masing-masing.
Diharapkan dengan berlakunya kebijakan
Otda maka pemerintah daerah mempunyai “hak”
jika berhadapan dengan pusat, sebaliknya ia
mempunyai “tanggung jawab” mengurus barangbarang publik untuk dan kepada rakyat (masyarakat
sipil). Di samping itu diharapkan juga tercipta
pemerintahan yang efektif-efisien serta clean and
good governance. Pendeknya, melalui otonomi
daerah, diharapkan kelak rakyat menjadi orangorang yang “berotak cerdas”, “berbadan sehat” dan
“berkantong cukup tebal”. Ketiga hal ini merupakan
indikator utama kesejahteraan rakyat (Hadenius,
2003).
Terkait pengelolaan daerah otonom, ada dua
pendekatan yang didasarkan pada dua proposisi
(Chalid, 2005). Pertama, pada dasarnya semua
persoalan patut diserahkan kepada daerah untuk
mengidentifikasikan,
merumuskan,
dan
memecahkan persoalan, kecuali untuk persoalanpersoalan yang tak mungkin diselesaikan oleh
daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negarabangsa (pendekatan federalistik). Kedua, seluruh
persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada
pemerintah pusat kecuali untuk persoalan-persoalan
tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah
(pendekatan unitaristik).

1.

Pendahuluan
Kebijakan Otonomi Daerah (Otda) di era pasca
Orde Baru telah membawa perubahan besar dalam
sistem politik di Indonesia: yang semula bercorak
sentralistik menjadi desentralistik. Tujuannya adalah
mendekatkan kekuasaan negara kepada rakyat, agar
partisipasi politik rakyat di daerah kian meningkat,
mulai dari pemilihan para elit penyelenggara negara
sampai dengan proses perencanaan dan pembuatan
kebijakan publik, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasinya (Hadenius 2003, Kuncoro 2004, Chalid
2005). Memang, Indonesia yang luas wilayahnya
serta sangat banyak dan heterogen penduduknya
tidak mungkin dilayani dengan sebaik-baiknya oleh
pemerintah pusat yang berkantor di sibukota negara
(Jakarta). Atas dasar itulah maka kebijakan Otda
merupakan keniscayaan.
Kebijakan Otda yang baik niscaya
menghasilkan beberapa perubahan positif. Pertama,
rakyat di daerah semakin berdaya, karena: (1) dapat
mempengaruhi pembuatan peraturan daerah,
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), dan kebijakan publik lainnya; (2)
dapat memilih sendiri siapa yang akan mewakili
mereka di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan
pimpinan eksekutif di daerahnya, melalui pemilu.
Sejak Pemilu 2004, rakyat di daerah juga memilih
para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
yang tidak mewakili partai politik manapun dan
jumlahnya empat orang untuk setiap provinsi (lihat
UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD).
Kedua, optimalisasi pelayanan publik melalui
lembaga eksekutif dan legislatif daerah (Budiarjo,
2008). Ketiga, percepatan dan pemerataan

2.

Perda Bias Agama
Sejak kebijakan Otda dilaksanakan tahun
1999, bergulirlah wacana pro dan kontra atas
peraturan daerah (perda) bias agama 1. Namun,
1

Yang dimaksud perda bias agama, dalam
konteks ini, adalah perda-perda yang substansinya
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wacana tersebut timbul-tenggelam selama beberapa
lama hingga tiba-tiba muncul kembali di tahun 2006.
Pertengahan Juni tahun itu, Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan pernyataan
tegas bahwa pemerintah daerah (pemda) tidak perlu
membuat perda bernuansa syariat Islam untuk
mengatur kehidupan masyarakatnya. “Syariat Islam
dalam pengertian NU adalah substansial-inklusif,
bukan formalisasi Islam yang diangkat ke wilayah
negara. Artinya, NU lebih mengedepankan syariat
Islam yang lebih substantif daripada sekadar
formalisasi dalam bentuk perda-perda,” tegas Ketua
PBNU KH Hasyim Muzadi (Suara Pembaruan,
19/6/2006). Mengomentari setidaknya ada 22 kota
dan kabupaten yang telah menerapkan perda
bernuansa syariat Islam, menurut Muzadi, hal itu
merupakan
fenomena
munculnya
semangat
simbolisme ajaran Islam yang berlebihan dari para
anggota parlemen di daerah.
Pernyataan NU itu sebelumnya telah
didahului oleh 56 anggota DPR lintas fraksi yang
mendatangi pimpinan DPR untuk menyampaikan
petisi penolakan atas keberadaan perda-perda
bernuansa syariat, 13 Juni 2006. Wakil Ketua DPR
Soetardjo Soerjogoeritno, usai menerima petisi yang
ditandatangani 56 anggota DPR itu, menyatakan
mendukung
desakan
tersebut
dan
akan
menyampaikannya kepada pemerintah. Tapi, boleh
jadi karena muncul kontra-petisi yang diteken 134
anggota DPR lainnya, maka wacana itu pun berhenti
(Suara Pembaruan, 5/7/2006).
Selesai di aras elit politik, bukan berarti
selesai pula di aras masyarakat sipil. Begitulah
agaknya jika sebuah wacana yang pernah bergulir
betul-betul mencerminkan adanya sebuah masalah.
Majalah Tempo edisi 14 Mei 2006 menyebutkan,
dari Aceh sampai Bulukumba, Sulawesi Selatan,
telah ada sejumlah peraturan ditegakkan yang jelasjelas bersumber dari ketentuan dalam syariat Islam,
semisal pendirian Mahkamah Syariat, Wajib Baca
Al-Quran bagi siswa dan pengantin, sampai
pemotongan gaji guru demi Perda Zakat Profesi.
Akibat sosial yang tampak adalah maraknya majelis
ta‟lim dan pengajian Al-Quran, serta para
perempuan yang kebanyakan memakai jilbab saat
keluar rumah. Di pihak lain, sekalipun ada Perda
Zakat, tidak tampak adanya perbaikan pelayanan
publik dan transparansi pengelolaan keuangannya.
Sebagai akibat lanjutan, disepakati bahwa hanya
boleh ada satu gereja di Bulukumba dan upaya
pendirian gereja baru dihalang-halangi.
Hal ini jelas meresahkan, baik bagi warga
masyarakat secara keseluruhan maupun warga
masyarakat yang tergolong minoritas secara
kuantitatif dari segi agama yang dianutnya. Dalam

hal pengelolaan kehidupan bersama, model
masyarakat
yang
terbangun
niscaya
juga
diskriminatif bagi warga dari komunitas yang
minoritas tersebut. Di pintu masuk kantor Kepala
Desa Padang dan Bulukumba, misalnya, tertulis:
“Maaf tidak melayani tamu wanita yang tidak
berjilbab”.
Meski tidak terkait langsung dengan perdaperda bias agama, Ketua Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) Ginandjar Kartasasmita (periode 2004-2009)
pernah menyatakan bahwa DPD akan berupaya
memfasilitasi
penertiban
dan
pembenahan
ketidaksinkronan antara peraturan pusat dan
peraturan daerah. Sebab, disinyalir banyak perda
yang mengganggu perekonomian dan menghambat
investasi (Seputar Indonesia, 16/12/2006). Data dari
Departemen Dalam Negeri bahkan menyebutkan
sudah sekitar 600 perda pada tingkat kabupaten/kota,
terutama perda-perda tentang ekonomi, yang sudah
dibatalkan. Namun, dalam kenyataannya, masih
banyak perda terbatalkan itu yang terus
diberlakukan.
Menurut Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Taufiq Effendi (periode 20042009), perda-perda itu juga banyak yang tumpangtindih dengan undang-undang (UU). Ia mensinyalir
jumlahnya mencapai 1.850 UU dan 5.000 perda. Hal
itu dinilainya dapat menjadi faktor penghambat
pemberantasan
korupsi
(Seputar
Indonesia,
16/12/2006). Mengomentari hal itu, anggota Komisi
III DPR Gayus Lumbuun mengatakan, Pemerintah
seharusnya lebih proaktif dalam melakukan revisi
agar terjadi harmonisasi antarperaturan tersebut
sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004
mengenai “Pembentukan Perundang-undangan”.
3.

Perspektif Hukum dan HAM
Upaya
membatalkan
atau
merevisi
(khususnya) perda-perda bermasalah ini patut kita
sambut gembira. Namun, selain bertujuan untuk
meningkatkan investasi, hendaknya hal itu dilakukan
juga demi penghormatan atas hak asasi manusia
(HAM). Sebab jika tidak, percuma saja Indonesia
terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 10
Mei 2006. Hal ini terkait dengan banyaknya perda
yang dinilai berpotensi melanggar HAM, selain
melanggar konstitusi dan hierarki hukum, melanggar
prosedural pembentukan peraturan perundangundangan, juga melanggar jiwa dan semangat
Pancasila, baik sebagai Cita Hukum (Rechtsidee)
maupun
Norma
Fundamental
Negara
(Staatsfundamentalnorm).2
2

Maria Farida Indrati, “Penerapan Perda–perda
Syariat Islam Dikaji dari Sudut Hukum di
Indonesia”. Makalah disampaikan dalam Seminar
dan Lokakarya Agama-Agama, diselenggarakan
oleh Biro Litkom PGI, Cipayung, Jawa Barat, 3
Oktober 2006. Tata urutan peraturan perundang-

sarat dengan kepentingan agama tertentu. Perda bias
agama tersebut, oleh warga masyarakat dari agamaagama lain umumnya dianggap diskriminatif.
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Tentang hierarki hukum, sangat jelas diatur
bahwa semua perundangan/peraturan tidak boleh
bertentangan dengan perundangan/peraturan yang
berada di atasnya (Tap MPR No. III/MPR/2000
tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan” dan UU No. 10 Tahun 2004
tentang “Tata Urutan Perundang-undangan”). Jadi,
pemda memang berwenang membentuk sebuah
perda. Namun, ada batasan atau syarat yang harus
diperhatikan, yaitu: 1) perda dibentuk dalam rangka
penyelenggaraan
otonomi
daerah
provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan; 2)
perda dibentuk untuk menjabarkan lebih lanjut dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dengan memperhatikan ciri khas masing-masing
daerah; 3) perda dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum, dalam arti pengaturan di
dalamnya tidak berakibat terganggunya kerukunan
antarwarga masyarakat, terganggunya pelayanan
umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban
umum serta tidak bersifat diskriminatif; 4) perda
dilarang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; 5) perda berlaku setelah
diundangkan dalam Lembaran Daerah; 6) perda
harus dibentuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 7) perda harus dibentuk
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Sekaitan itu penting pula dipahami bahwa
perda adalah sebuah produk hukum. Selain sebagai
peraturan, hukum memiliki beberapa fungsi.
Pertama, sebagai alat kontrol sosial. Dalam konteks
ini hukum dimaksudkan untuk menetapkan
tingkahlaku mana yang dianggap merupakan
penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa
sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika
terjadi penyimpangan tersebut (Soemitro, 1984).
Selanjutnya, fungsi hukum sebagai kontrol sosial
tidaklah dapat dilihat berdiri sendiri dalam
masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu
bersama dengan lembaga sosial lainnya. Fungsi
hukum sebagai kontrol sosial merupakan fungsi
yang pasif. Artinya, hukumlah yang harus
menyesuaikan diri terhadap kenyataan masyarakat
(Ali, 2002). Terhadap dua poin terakhir itu, dua
pertanyaan patut diajukan. Pertama, lembaga sosial
mana saja yang harus menjalankan fungsi kontrol
sosial tersebut, jika hukum itu sendiri bernuansa satu
agama tertentu saja? Kedua, jika hukum harus
menyesuaikan diri terhadap realitas sosial, mengapa
sejumlah perda justru mengatur soal-soal agama di
dalam masyarakat yang agamanya beraneka-ragam?
Hukum, menurut Roscoe Pound, juga
berfungsi sebagai “a tool of social engineering”.

Fungsi hukum ini bertolak dari asumsi bahwa
hukum harus menjadi dasar untuk mengadakan
perubahan masyarakat. Hukum sebagai alat untuk
mengubah masyarakat, dalam arti hukum mungkin
digunakan sebagai alat oleh agent of change, yang
adalah seseorang atau sekelompok orang yang
mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai
pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga
kemasyarakatan (Soekanto, 1981: 141). Fungsi ini
berimplikasi pada pemberian kekuasaan yang sangat
penuh kepada pemerintah. Karena itulah fungsi
hukum dalam konteks ini dapat berdampak positif
maupun negatif. Dampak yang positif terlihat,
misalnya, dalam Keputusan Mahkamah Agung
Amerika Serikat tahun 1954 yang menetapkan
bahwa orang kulit hitam harus dipersamakan dengan
orang kulit putih. Sedangkan contoh yang
berdampak negatif dapat dilihat pada penerapan UU
Sisdiknas (UU No. 23 Tahun 2003) yang cenderung
mematikan kekhasan pendidikan berbasis pluralitas
masyarakat
(khususnya
lembaga-lembaga
pendidikan swasta). Pertanyaannya, pemerintah
daerah yang telah membuat dan menerapkan perdaperda bernuansa agama tertentu itu sesungguhnya
berorientasi perubahan sosial ke arah mana? Ke
depan yang modernis, yang tidak lagi mengotakngotakkan masyarakat berdasarkan hal-hal yang
primordialistik, atau surut ke belakang, yang
kembali menghidupkan sekat-sekat primordialistik
itu dalam kehidupan masyarakat?
Seharusnya
proses
pembuatan
dan
penyelenggaraan kebijakan negara, selain harus
berpedoman pada pakem yang sudah menjadi
kesepakatan bersama seluruh komponen bangsa,
juga menghargai pluralitas masyarakat. Mantan
presiden Abdurrahman Wahid pernah mengatakan
bahwa UUD 1945 sudah membuat pemisahan yang
jelas antara negara dan agama. Para pendiri negara
bahkan sadar adanya kebhinnekaan di Indonesia,
baik agama, suku, dan adat yang harus selalu dibina.
“Saya merasa saat ini mulai ada pihak-pihak yang
tidak setuju dengan kebhinekaan tersebut. Mereka
ingin mengubah rasa kebhinekaan itu melalui
berbagai aturan perundang-undangan,” katanya
dalam acara Panggung Terbuka Konsolidasi
Nasional “Mempertahankan Pancasila, Meneguhkan
Kebhinekaan” di Surabaya, 25 Juni 2006 (Sinar
Harapan, 26/6/2006).
Akan halnya ahli politik hukum Prof Mahfud
MD (saat itu anggota Komisi II DPR), menyatakan
bahwa ia menolak penerapan perda syariat Islam.
Sebab berdasar pada penuntun hukum di Indonesia,
yakni Pancasila, sudah ditentukan bahwa tidak boleh
ada hukum yang mengikat satu komunitas tertentu
berdasar hukum agama tertentu. “Artinya, jika ada
kelompok masyarakat dengan agama non-Islam di
sebuah komunitas, maka tidak boleh diberlakukan
hukum Islam, meski itu berdasarkan demokrasi.”
Jadi, menurut dia, demokrasi tidak dapat dijadikan

undang yang dimaksud adalah: 1) UUD 1945; 2)
Tap MPR; 3) UU; 4) Peraturan Pemerintah
Pengganti UU; 5) Peraturan Pemerintah; 6)
Keputusan Presiden; 7) Peraturan Daerah.
[19]
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dalih untuk membuat dan menerapkan hukum
berdasar agama tertentu. Mahfud melanjutkan,
hukum di Indonesia harus berdasarkan penuntun
yang disepakati atau ideologi. “Ideologi kita adalah
Pancasila. Pancasila itu mempunyai empat penuntun
hukum yang salah satu di antaranya tidak
membolehkan penerapan hukum berdasar agama
tertentu. Meski itu berdasar demokrasi, demokrasi
itu juga punya prosedur dan pedomannya sendiri,”
tegasnya. Karena itu, perda syariat Islam itu tidak
perlu ada. “Bahwa isinya baik, itu iya. Tetapi
konsiderannya jangan berdasar Al-Quran, ayat
sekian dan hadist sekian. Itu sensitif sekali” (Suara
Pembaruan, 1/8/2006).
Dari persepektif hukum, sesungguhnya juga
tidak dibenarkan jika sebuah perda mengatur apa
yang termasuk dalam wilayah hukum pidana.
Misalnya saja masalah pelacuran, perjudian,
minuman keras, pornografi, yang tidak hanya
merupakan masalah khusus di daerah tertentu,
melainkan di seluruh wilayah negara. Karena itulah
pengaturannya menjadi kewenangan pemerintah
pusat, yang telah termuat dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP). Demikian
dikatakan oleh Nursyahbani Katjasungkana, anggota
DPR dari Komisi III (Suara Pembaruan, 21/6/2006).
Sedangkan
dari
perspektif
HAM,
sesungguhnya hal-hal yang sudah ditetapkan dalam
UUD 1945 jelas tidak boleh ditentang oleh
perundangan/peraturan di bawahnya. Apalagi, di
samping itu juga ada UU No. 39 Tahun 1999 yang
secara khusus mengatur tentang HAM. Jika
dikaitkan dengan agama, ada UU No. 32 Tahun
2004 tentang “Pemerintahan Daerah” yang
menetapkan bidang-bidang apa saja yang boleh dan
tidak boleh diatur (politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, moneter dan keuangan nasional, agama,
dan hukum) oleh pemerintahan daerah.3 Tetapi,
mengapa sejumlah pemerintah daerah seolah tidak
hirau ketentuan dalam UU tersebut – terbukti dengan
banyaknya perda yang mengatur hal-hal di seputar
agama dan kehidupan beragama?
Ketua Arus Pelangi Rido Triawan mengatakan,
pihaknya menemukan setidaknya ada 27 perda
maupun surat edaran dan instruksi bupati/walikota
yang diskriminatif, sehingga merugikan kaum
minoritas dalam masyarakat (Sinar Harapan, 13
Oktober 2006). Tercatat setidaknya ada 22 kota dan
kabupaten yang memberlakukan perda-perda
bernuansa agama itu. Isinya kurang lebih sama,
mewajibkan kaum perempuan memakai jilbab dan

kaum pria berbaju koko, termasuk menghentikan
semua kegiatan pada saat azan. Ada juga kewajiban
bisa baca tulis Al-Quran sebagai syarat masuk
sekolah atau naik pangkat di jajaran Pegawai Negeri
Sipil (PNS), serta puasa Senin-Kamis, dan larangan
terhadap hal-hal yang dianggap maksiat.
Sementara staf ahli Departemen Agama Prof.
Musdah Mulia mengatakan, perda-perda bernuansa
agama tertentu itu juga banyak yang merugikan
kaum perempuan. “Sebagian besar perda dibuat di
sejumlah daerah Indonesia melanggar HAM,
terutama hak perempuan, seperti mengucilkan
perempuan, tidak boleh keluar malam. Oleh karena
itu, harus dihapus.” Menurut dia, kelompokkelompok masyarakatlah yang harus segera
mengajukan permohonan uji materiil atas perdaperda bermasalah itu kepada MA. “Jangan harapkan
pemerintah untuk menghapus perda-perda itu, tetapi
masyarakat sendirilah yang bergerak,” katanya.
“Melarang perempuan ke luar malam atau pulang
malam hari, membuat ekonomi rumah tangga si
perempuan terganggu atau menjadi melarat. Ini kan
kejam,” katanya lagi (Suara Pembaruan,
20/2/2007).
Di Makasar, siswi SMP dan SMU diharuskan
untuk memakai rok panjang sampai mata kaki.
Kebijakan ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan
Kota Makassar melalui Instruksi Walikota Makassar
Ilham Arief Sirajuddin. Kebijakan ini berupa surat
edaran yang disebar ke sekolah-sekolah negeri
maupun swasta yang ada di kota itu
(www.eskol.net, diakses 3 Juli 2006).
Masih banyak perda bias agama yang dapat
disebutkan sebagai contoh. Yang jelas, menurut
praktisi hukum Adnan Buyung Nasution, perdaperda tersebut berpotensi melanggar konstitusi.
Menurut dia, gagasan syariah tidak boleh
dimasukkan
dalam
undang-undang
negara.
Walaupun warga mayoritas Indonesia beragama
Islam, namun perundangan dan peraturan harus
menghormati hak-hak umat lain, sebagaimana
diamanatkan konstitusi. “Hukum agama mana pun
itu pasti benar. Tapi, kalau hukum Islam dijadikan
hukum negara, itu menjadi runyam. Siapa nanti yang
dapat menafsirkan hukum Tuhan itu? Hakim tidak
mempunyai kewenangan, yang punya adalah ulama.
Ini
bertentangan
dengan
prinsip
negara
berdemokrasi,” tegas Nasution. Menurut dia, segala
bentuk peraturan, hukum, norma dan etika harus
berdasarkan peraturan yang universal dan diterima
semua golongan. Apalagi Indonesia berdasarkan
Pancasila, yang menjamin hak warga, tak peduli apa
pun agamanya. Kalau hanya satu agama yang
diutamakan, jelas telah terjadi penyangkalan pada
keindonesiaan semua orang (Gatra, edisi 24, 1 Mei
2006).
Yang terkini, di Malang telah muncul
peraturan dari Pemerintah Kota (Pemkot), meski
baru berbentuk Surat Edaran (SE). SE dengan

3

Periksa Pasal 10 Ayat 1 dan 3 UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”. Periksa
juga perundangan sebelumnya, yaitu UU Nomor 22
Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah”, Pasal 7
ayat 1, yang tegas menyebutkan bahwa pengaturan
bidang agama merupakan kewenangan Pemerintah
Pusat.
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Nomor 470/322/35.73.123/2011 tertanggal 31 Maret
2011 itu ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Malang. SE
tersebut tidak hanya dilampiri surat pernyataan
kesediaan dari PNS dan Capeg untuk dipotong
gajinya sebesar 2,5 persen setiap bulannya, tetapi
juga terlampir ketentuan nominal pemotongan gaji
mulai dari Wali Kota hingga Capeg golongan II C.
Untuk Wali Kota sendiri, gajinya dipotong senilai
Rp 250 ribu, Wakil Wali Kota Rp 200 ribu, eselon II
A Rp 180 ribu, II B Rp 150 ribu, III A Rp 125 ribu,
III B Rp 110 ribu, IV A Rp 90 ribu, IV B Rp 80 ribu,
V A Rp 75 ribu, untuk Kasek SMA/SMK Rp 115
ribu, Kasek SMP.SMPLB dan sederajat Rp 100 ribu,
Kasek SD dan TK Rp 95 ribu. Selain itu, golongan
III dan IV dipotong Rp 85 ribu, IV A Rp 80 ribu, III
D Rp 75 ribu, III C Rp 70 ribu, III B Rp 67.500, III
A 65 ribu, II D Rp 60 ribu, II C Rp 57.500, II B Rp
55 ribu. Sedangkan golongan II A Rp 52.500, I D Rp
50 ribu, I C Rp 47.500, I B Rp 45.000. I A Rp
40000, capeg golongan III B Rp 50 ribu, capeg III A
Rp 47.500, capeg II C Rp 45 ribu.
Pemotongan gaji terhadap lebih dari 10 ribu
orang itu dimaksudkan untuk zakat, infaq, amal atau
sadaqah (Azis). Namun pertanyaannya, mengapa
Azis dijadikan kewajiban dan jumlahnya ditentukan?
Tak pelak muncul kecurigaan (melalui sms yang
beredar luas) kalau-kalau dana Azis ini nantinya
dipakai untuk kampanye di kelurahan di bawah
pengendalian Pemkot. Demikian disampaikan oleh
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Christea
Frisdiyantara (www.beritajatim.com, diakses 5 April
2011).

dalam hubungan pusat-daerah yang di era Orde Baru
bersifat sangat sentralistik. Berdasarkan kedua hal
itu, maka sangatlah jelas bahwa masalah agama
tidak sekali-kali dapat dibenarkan untuk diatur oleh
pemerintah daerah. Terkait itu (mantan) anggota
DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa AS Hikam
menegaskan, perda harus dikembalikan sesuai fungsi
utamanya: membuat pengaturan yang berdasarkan
ciri khas daerah itu sendiri. Tapi, masalah agama
menyangkut kepentingan bersama, sehingga
pengaturannya harus sejalan dengan kepentingan
nasional. “Sejak awal saya sudah ingatkan, masalah
perda syariat harus didasari konstitusi. Kalau ada
dasar hukumnya, seperti Aceh, sudah jelas. Tapi di
luar Aceh, saya tidak setuju. Tapi di Aceh pun, saya
tidak setuju ada hukum cambuk. Hal-hal pidana
seharusnya tetap mengacu pada hukum nasional.
Sementara syariat, hanya menyangkut hukum
pribadi, seperti soal warisan, pernikahan,” katanya.
Menurutnya masalah perda telah diatur secara tegas
oleh undang-undang. Bila tidak sejalan dengan
konstitusi, Departmen Dalam Negeri bisa
mencabutnya (Suara Pembaruan, 21/6/2006).
UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 22
menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otda,
kepala daerah berkewajiban menjaga persatuan,
kesatuan dan keutuhan NKRI. Sedangkan Pasal 27
menyebutkan bahwa kepala daerah berkewajiban
memegang teguh serta mengamalkan Pancasila dan
UUD 1945. Kalau begitu, mengapa masih ada
daerah-daerah yang membuat perda bias agama?
Inilah peliknya situasi politik Indonesia pascaSoeharto. Kebebasan bergulir begitu derasnya,
sehingga atas nama demokrasi pelbagai kepentingan
politik bermunculan untuk diperjuangkan. Padahal,
di balik itu sangat mungkin ada manipulasi dan
intrik politik yang berorientasi jangka pendek.
Denny Indrayana, Ketua Pusat Kajian Anti
Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
mengatakan bahwa fenomena maraknya perda
bernuansa syariah Islam (SI) berkaitan aspirasi
permanen „sebagian‟ kelompok Islam untuk
memasukkan hukum Islam ke dalam hukum
nasional. Karena upaya memasukkan “tujuh kata”
Piagam Jakarta dalam amandemen UUD tidak
kunjung berhasil, sekarang kecenderungan itu
bergeser ke tingkat daerah melalui perda. Dalam
istilah Mao Tse-tung, strategi ini disebut “desa
mengepung kota”. Jadi, kalau perda-perda itu sudah
ada di berbagai daerah, pada akhirnya SI menjadi
bagian yang tidak bisa dihilangkan lagi dari tengahtengah masyarakat.

4.

Manipulasi dan Intrik Politik
Telah dijelaskan bahwa persoalan agama
bukanlah merupakan urusan pemerintah daerah
untuk mengaturnya, melainkan urusan pemerintah
pusat. Memang, jika dicermati secara kritis,
kebijakan Otda itu sendiri dibuat karena “niat baik”
untuk memperbaiki kesalahan pemerintah pusat di
masa lalu yang telah berlaku tidak adil kepada
daerah-daerah, khususnya dalam hal pembangunan.
Karena ketidakadilan dalam pembangunan di era
Soeharto itu, terjadilah ketimpangan antara pusat
dan daerah. Dalam rangka mengurangi ketimpangan
itulah, di samping untuk memandirikan daerah
dalam hal membangun sesuai kekhasan situasi dan
kondisinya masing-masing, maka kebijakan Otda
pun dirumuskan dan otoritas dalam implementasinya
diberikan kepada gubernur (untuk daerah khusus
seperti DKI Jakarta), walikota (untuk kotamadya
seperti Bekasi), dan bupati (untuk kabupaten seperti
Cianjur).
Jadi jelaslah bahwa kebijakan Otda sematamata
berkait
dengan
persoalan-persoalan
pembangunan
daerah
demi
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, ia juga
merupakan jawaban atas tuntutan demokratisasi

“Saya melihat ada manipulasi-manipulasi untuk
kepentingan politik. Pada 2004, Partai Bulan
Bintang melontarkan gagasan SI, tapi tidak ada
konsistensi memperjuangkannya. Ada dua
indikator. Pertama, karena disertasi saya tentang
perubahan UUD, jadi saya baca risalah rapat
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PBB dalam Sidang DPR antara 1999-2002. Ada
kata-kata „Sudahlah, kita sama-sama tahu kalau
ini tidak akan kita teruskan perdebatan itu‟.
Yang lain mengatakan, „Tapi jangan sekarang,
malu di depan konstituen. Nanti saja di detikdetik terakhir‟. Ini tanda mereka tidak serius,
hanya sandiwara saja di depan konstituen.
Kedua, saat pemilu. Dalam rentang waktu 1-2
bulan usai Pemilu Legislatif, saat Pemilu
Presiden, PBB berkoalisi dengan Partai
Demokrat, Partai Golkar dan lain-lain yang
tidak memperjuangkan SI. Mungkin itu masalah
pilihan politik. Tapi, dari sisi kesetiaan
memperjuangkan SI, usai mendapatkan
dukungan konstituen, mereka tinggalkan tanpa
berpikir panjang. Dan jangan pernah bermimpi
berhasil memperjuangkan SI melalui koalisi
dengan partai-partai nasionalis” (Gatra, edisi
24, 29 April 2006).

(Suara Pembaruan, 9/6/2006). Sementara (mantan)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid
Awaludin menyatakan, perda seharusnya menyerap
isi kovenan HAM tentang hak sipil politik serta hak
ekonomi, sosial, dan budaya. Alasannya, selain
Indonesia mengaksesi kovenan itu, ternyata ada
kecenderungan eksklusivitas dalam pembentukan
perda. Kondisi itu tentu tidak sejalan dengan
kewajiban Indonesia sebagai negara yang
mengaksesi dua kovenan HAM itu. Eksklusivitas
itu, kata Hamid, banyak muncul setelah kebijakan
otonomi daerah diberlakukan. “Misalnya, ada
kabupaten atau kota yang melarang orang dari
daerah lain masuk ke kawasan itu untuk berusaha
atau mengharuskan berpakaian tertentu,” jelasnya.
Hamid melihat, dalam proses pembentukan perda,
selain banyak prinsip HAM yang dilanggar,
kebanyakan anggota parlemen dan organisasi massa
di daerah lupa pada ketentuan mengenai proses,
substansi, dan struktur pembentukan peraturan
perundang-undangan (Kompas, 6/2/2007).

Denny juga mengatakan tentang praktik “copy
and paste” sebagai berikut:

Daftar Pustaka
“Dari segi teknik legal drafting, perda-perda itu
bermasalah, yaitu copy paste. Pergi ke satu
daerah, balik dengan perda dari daerah itu,
diganti judulnya, bahkan ada daerah yang lupa
nama kabupaten (yang dijiplak-red) masih
belum diganti. Dari segi moral juga bermasalah.
Mereka hanya jalan-jalan menghabiskan
anggaran. Itu artinya koruptif. Padahal di saat
yang sama mereka meneriakkan Perda SI. Dari
segi waktu, menjelang pilkada, untuk menarik
simpati masyarakat.”

Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum,
Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
Balasurya, Tissa, 1997. Teologi Siarah, Jakarta:
BPK Gunung Mulia.
Chalid, Pheni. 2005. Otonomi Daerah, Masalah,
Pemberdayaan, dan Konflik, Jakarta:
Kemitraan.
Indrati, Maria Farida, “Penerapan Perda–perda
Syariat Islam Dikaji dari Sudut Hukum di
Indonesia”. Makalah disampaikan dalam
Seminar dan Lokakarya Agama-Agama,
diselenggarakan oleh Biro Litkom PGI,
Cipayung, Jawa Barat, 3 Oktober 2006.

Inilah kepentingan lain yang membonceng
perda-perda tersebut, yakni untuk menarik simpati
masyarakat ketika para calon kepala daerah
berkampanye dalam ajang pilkada (pemilihan kepala
daerah). Maksudnya, dengan mengangkat isu
“syariah Islam”, diharapkan masyarakat akan
bersimpati.
Sesungguhnya masih banyak hal yang bisa
diajukan sebagai kritik atas perda-perda bias agama
ini. Yang jelas, kebhinekaan Indonesia tidak sekalikali boleh dinafikan. Negara ini pun, jika betul-betul
menghayati sistem politiknya yang sudah
demokratis, mestinya tidak lagi mempertahankan
paradigma usang yang masih suka membuat
kebijakan publik atas nama ”pihak mayoritas”.
Sebab,
demokrasi
yang
matured
justru
meniscayakan pihak mayoritas menghormati pihak
minoritas (Lively, 1975). Jika tidak demikian,
mungkin Indonesia memang masih “hijau” dalam
berdemokrasi. Masih harus belajar banyak lagi.
Terkait itu (mantan) Menteri Dalam Negeri
Moh Ma‟ruf mengatakan bahwa pemerintah akan
bersikap tegas dan tetap berpegang pada Pancasila,
UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

Karman, Yonky. 2007. Merayakan Hidup dalam
Keberagaman, Bagaimana Bersikap di
Tengah Masyarakat Majemuk, Yogyakarta:
Penerbit Andi.
Lively, Jack. 1975. Democracy, New York:
G.P. Putnam’s Sons.
Soekanto, Soerjono. 1981. Fungsi Hukum dalam
Perubahan Sosial, Bandung: Penerbit
Alumni.
Soemitro, Ronny Hantiji. 1984. Masalah-masalah
Sosiologi Hukum, Bandung: Sinar Baru.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (tentang
Pemerintahan Daerah).

[22]

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (tentang
pemerintahan Daerah).
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